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Un capitol interesant din istoria literaturii noastre vechi îl formează 

legăturile cu literaturile medievale ale Occidentului romanic. Intr”o 

lucrare anterioară, Alexandria în literatura românească, am arătat că 

celebrul roman popular al lui Alexandru cel Mare, plăsmuit prin vea- 

cul al II-lea a. Cer. în Egipt, a trecut în imperiul bizantin și de- 

acolo prin traduceri latine s'a răspândit în Occident. Aci, într'o epocă 

când motivele epice erau în plină fermentație, romanul a fost prelu- 

crat în epopee şi a pătruns în toate limbile romanice şi germanice. O 

asemenea prelucrare a venit apoi în peninsula balcanică și ea se res- 
frânge în versiunea sârbească și în cea neogreacă, Din literatura sâr- 

bească romanul a trecut la noi și în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 

a fost tradus în limba română, probabil în Ardeal. Prototipul tradu- 

cerii româneşti s'a pierdut, dar o copie din anul 1620 se păstrează în 

așă numitul Codex Neagoeanus 1. 

Alături de textul Alexandriei, în acelaș codice se 'mai află însă un 

alt text, care a avut și el un mare răsunet în literatura noastră veche, 

răsbătând până în timpurile noastre și care se leagă tot de literatura 

Occidentului medieval. Este cartea numită Albinuşa. Originalul ei 

este, după cum vom vedeă, una din cele mai vestite cărți ale literaturii 

italiene din evul mediu: Fiore di virtu. 

  

1) Pentru o versiune din roman de Troie a lui Benoit de Sainte Maure în prelucrarea 

lui Guido delle Colonne vezi Legendele Troadei în literatura veche românească. «Anal. 

Acad. Rom» Mem. secţ. lit, Seria III; mem. 3. Buc. 1925. 

z A. R. — Memoriile Secţiunii Literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 2. » 

  A
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Această cărticică de povești, sentințe și moralizare a fost alcătuită în 
sec. al XIII-lea în Bologna, se crede, de un frate din ordinul Benedictinilor, 
Tommaso Gozzadini, după isvoare disparate: biblice şi profane, cla- 
sice şi medievale. Din Bologna, textul a trecut în alte regiuni dialec- 
tale. In 1474, a fost pus sub tipar şi cartea, adaptată la spiritul vremii, 
a fost atât de mult gustată în Italia, încât până la 1540 s'a retipărit de 
vreo 40 de ori!). Celebritatea ei a fost aşă de mare, încât a trecut cu tim- 
pul peste graniţele literaturii italiene, colindând prin toate limbile Oc- 
cidentului şi străbătând pâriă în Orient. A fost tradusă în limba spa- 
niolă (și tipărită la Sevila în 1498 de 3 tipografi germani) 2); în limba fran- 
ceză (tipărită în x go: la Fleur de vertu...); în limba germană; în limba 
greacă "Avdoc râv zagiro», tipărită în Veneţia, la 1529; în limba ar- 
meană (tipărită la Roma în congr. de Propaganda Fide, în 1675)?) şi în 
sfârșit în limbile: sârbă 4), rusă *) și română, unde după cum vom vedeă, 
a avut o mare vitalitate. 

Ceeace a asigurat cărții o soartă aşă de norocoasă a fost acel tinegabile 
buon gusto» cu care autorul ei cuomo di buon senso e di coltura» €) a ştiut 
să îmbine într'un tot organic elemente aşă de disparate. 

Cartea este împărțită în 3ş de capitole privitoare la virtuţi şi viţii, 
dar orânduite astfel încât după fiecare virtute, urmează viţiul contrar : 
«pentru dragoste, păcatul pizmei; pentru bucurie, păcatul întristării ; 
pentru pace, păcatul mânierii; pentru milostenie, păcatul nemilosti-- 

  

1) ]. Brunet, Manuel du libraire et de Pamateur de livres, Paris col. 1285 și urm. Cf _ şi adaosele lui H. Varnhagen, Ueber die «Fiore e vita di filosofi e d'altri savi ed împera- tori) nebst dem ital. Texte. Erlangen, 1893, p. V.n.r. 
*) R. Renier, Di una ignota traduzione spagnuola del «Fiore di virtin. în «Zeitschrift: fiir rom. Philolegie» (1894) XVIII, p. 305 şi urm, 
3) C. Frati, Ricerche sul «Fiore di virti» în4Studj di Filologia romanza» Roma 1893, 247. 1) Jagie, Prilozi k historiji & njizevnosti natoda hrvatskoga i srbskoga în Arkiv za Povjesiniku jugoslavensku, IX (1868) Zagreb, 67—78. 'Textul cirilic editat complet de Milan Resetar, Jlu6po OA MHOanex paanora AyGpoBauxu KupunCKu sGopuux op. r. 1520 în 36opHux aa HCTOPujy, jesnk H KHGH)REBROCT CPHCKOr Hapona (Cpnera. KpanseBcra Axanemuja). Ilpso omensenre. Kuura XV, Belgrad, 1926. Un text glagolitic de Rudolf Strohal, Cuât vsake mudrosti, Najstarije hrvatsko 

knjitevno djelo i 14. vijeka, Zagreb, 1916. Despre ambele texte „+ + Dr. Petar Kolendi &, Fiore di virti”y uawem npeBoay XIV. sera în Ilpunoau za KHBHKEBHOCT, jegux,. HCTOpiy u onknop, cartea III, Belgrad, 1023, p. 133 şi urm. 
5) cArchiv fir slavische Philolegie, XV (1895), p. 272. 
*) G. Bertoni, 7] Duecento (Storia letteraria d 

Profesori), Milano 1912, p. 1g2, 

umjetno satuvano. 

"Italia scritta da una societă di:
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virii... pentru înțelepție, păcatul nebuniei; pentru direptate, păcatul 
strâmbătăţii....) etc. 

Fiecare capitol începe cu o definiţie scurtă a virtuţii sau 'a vițiului; 
continuă apoi prin asemănarea virtuţii ori a viţiului cu un animal real 

sau fantastic — în a cărui existenţă credeă lumea evului mediu —; 
oferă după aceea cititorului o serie de sentințe lapidare, plastice şi 

se încheie cu o istorioară morală, adaptată prin cuprinsul ei capitolului 
respectiv, și menită să întărească sufletul omenesc în lupta cu ispitele vieţii. 

"Toate aceste elemente variate, scoase din surse cu totul disparate, 

sunt unite între ele printr'o idee morală centrală, astfel încât al- 

cătuesc un întreg desăvârșit şi dau impresia unui adevărat mozaic. 

Spre a învederă aceasta mai clar vom luă pe rând fiecare din părţile 
componente ale capitolelor. 

. a) Definiţiile , 

Sunt în genere scurte: 

«Păcatul pizmii: Pizma iaste păcatul împotriva dragostei; este în doao 
feliuri: una iaste ca să-i pară rău de binele altuia ; iară alta ca să se bucure 

de răul altuia» (cap. II). . 

Păcatul scumpetii : «Scumpetea, care iaste păcatul înponcişat îndurării, 

iaste precum au zis 'Tulie: să caute să câștige multe, au direpte, au ne- 

direpte, şi să ție aceia, care să cade să dea altuia». 

b) Asemânările cu animalele. Fisiologul 

A doua parte a fiecărui capitol din Fiore di virtu este exemplificarea 
cu un animal, care printr'o trăsătură caracteristică a vieţii sale poate 

simboliză pentru mentalitatea medievală virtutea sau vițiul respectiv. 

Astfel mânia este asemănată cu ursul; avariția cu sobolul; viclenia 

cu vulpea; minciuna cu chițoranul; puterea cu leul; temerea cu iepu- 

rele; bărbăţia sufletului cu șoimul; îngâmfarea cu păunul și așă mai 
departe. Exemplificarea deşi nu are totdeauna un temeiu în realitatea 

naturii, totuş nu este lipsită de ingeniozitate, plasticitate şi culoare. 
Așă de pildă avariţia este asemănată cu sobolul, «care trăieşte sub pă- 

mânt şi de frică ce are să nu se împuţineze pământul, flămânzește 

pururea»); minciuna cu chițoranul, «care pururea merge dedesubtul 

pământului; iară de s'ar întâmplă a ieși la văzduh, într'acelaș fas moare; 
așă și minciuna să acopere cu oarecare. văpseală a cuvântului şi când o 

vede lumina adevărului într'acel ceas moare ca chițoranub. 

19
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In ciclul acestor asemănări sunt introduse şi animale mitice pre- 
cum: sirenele, pasărea fenix, vasiliscul, «care omoară pe om numai cu 
vederea», leoscrada «care are multă dulceaţă ca să șază lângă fată şi, 
dacă vede vreo fată, el îndată merge la dânsa şi adoarme în braţele ei; 
şi atuncea vin vânătorii de-l prind», sau în fine pasărea calendrinon, «care 
are această fire întru sine că, dacă o aduc înaintea bolnavului şi este 
să moară de boală, întoarce capul ei şi nu-l vede, iară dacă este să se 
scoale bolnavul, îl vede și toată boala ese dintr'însub. - 

Toate aceste povestiri naive şi legendare își au originea lor în acele 
vestite tratate de zoologie ale latinităţii medievale, cunoscute sub nu- 
mele de Bestzari şi al căror prototip trebuește căutat în Fisiologul grecesc. 

Ch.. Gidel într'un studiu asupra Fisiologului 1), mergând pe urmele 
primului editor Ptre Petau și ale jui Ponce de Lton şi întemeindu-se 
pe faptul că în mapuscriptele cele mai vechi și cele mai bune opera 
este atribuită Sfântului Epifaniu, consideră ca autor al Fisiologului pe 
Sf. Epifaniu. Astăzi, această părere este cu drept cuvânt contestată, 
fiindcă în altă grupă de manuscripte opera este pusă pe seama Sf. Ioan 
Damasceanul şi a altor scriitori, iar pe de altă parte urme din Fisiolog 
se găsesc împrăştiate în operele părinţilor bisericii anteriori lui Epifa- 
nius — cel mai vechiu dintre aceştia este Sfântul Justin, răartirizat în 
anul 163. - - 
Krumbacher admite părerea că Fisiologul a trebuit să ia naştere în Egip- 

tul secolului al II-lea, d. Chr., unde se încrucişau ideile elenistice cu cele 
iudaice şi orientale 2). Din Orientul bizantin a pătruns în Occidentul 
latin prin veacul al IV sau al V-lea și a fost tradus, prescurtat, imitat, 
în proză şi versuri, în toate literaturile romanice şi germanice 3). In vre- 
murile. de naivă credulitate şi de misticism ale evului mediu, F isiologul, 
în care animale reale sau. fantastice erau înfățișate cu obiceiuri curioase 
şi interpretate ca simboluri pentru idei morale şi religioase, a avut o 
mare popularitate: a pătruns în școli ca manual didactic; a fost fo- 
losit în romanele «courtoisy; a înviorat cu simboluri şi metafore predi- 
cele clerului; a inspirat arta religioasă, împrumutând motive decorative 
pentru vitrailluri, portaluri şi amvoanele domurilor precum şi orna- 
mentații pentru miniaturile, vignetele și inițialele pergamentelor. Cu 

  

) In Nouvelles €tudes sur la litterature grecque moderne, Paris, 1878, pp. 490 și urm, 
2): Geschichte der byzantinischen Liti. Il. Auflage (1897), p. 875. 
3) Pentru bibliografia completă a chestiunii cf. şi R. Ortiz în «Giornale storico 

d-ila Letteratura italiana» LXXIX (1922), p. 9, în notă.
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tot elementul fantastic, Bestiarele au fost multă vreme tratatele din 

care s'a adăpat ştiinţa despre natură a evului mediu. Când însuș 

Sfântul Ieronim într'ura din scrisorile sale familiare ne povesteşte scena 

întâlnirii Sfântului Anton cu un hipocentaur și cu un satir în pustiu 

şi când, după aceasta, adaogă imediat că pe vremea lui Constantin cel 

Mare s'a adus în Alexandria un satir, al cărui cadavru a fost trans- 

portat în Alexandria, unde se află împăratul1), nu trebuie să ne mai 

surprindă faptul 'că istorici medievali, ca Jacques de Vitry, vorbind de 

țările miraculoase ale Orientului îndepărtat, împrumută din Fisiolog 

descrierile despre animalele fantastice. 

De o deosebită popularitate s'a bucurat Fisiologul și în Italia fra- 

telui Tommaso Gozzadini, unde încă din secolul al XII influență asupra 

prozei şi poeziei didactice și împrumută poeziei lirice «imagini şi unele 

simboluri pentru a încinge cu ele ca o coroană chipul Madonei» 2). Chiar 

în epoca de plină înflorire a renașterii, mintea iscoditoare a unui Leo- 

nardo da Vinci se desfătă cu lectura Fisiologului din legendele căruia 

împrumută materiale pentru lucrările sale științifice î). Fisiologul a fost 

cunoscut şi la noi de timpuriu; cele mai vechi urme le găsim în Învă- 

țăturile lui Neagoe către fiul său Teodosie. EI a circulat în literatura 

noastră veche şi ca operă de sine stătătoare. O versiune scrisă în anul 

777 de Andronache Berheceanu, ciubucciu în casa lui Manolache Bas- 

sarabu din Bucureşti, a fost publicată de Gaster în Archivio glottologico 

italiano vol. X (1886) p. 273 şi urm. 4); o versiune mai completă, dar fără 

moralizări a fost publicată de C. N. Mateescu, după un manuscript copiat 

în anul 1774, de un dascăl Nicolae Duma, în revista Ion Creangă, VII 

(1914), p. 2 şi urm. O versiune cu mult mai veche decât acestea, copiată 

în 1603 de Costea Dascălul de la biserica Șcheilor din Brașov se păstrează 

în manuscriptul cu nr. 1436 din Biblioteca Academiei: Române. Fisiologul 

s'a bucurat de multă trecere la noi, unde până către jumătatea veacului 

„trecut se copiă încă în mânăstirile noastre *). 

  

1) Gidel op. cit. pp. 412—13. . 

2). Giuglio Bertoni, 1/ Duecento Gn colecţia Storia letteraria d'Italia scritta da una 

societă di Professori], Milano <1912> p. .199. - 

3) A. Springer, Ueber den Physiologus des Leonardo da: Vinci, Leipzig, 1884. 

1) Despre aceasta în legătură cu textul slav cf. 1. Negrescu în cArhiva», lași XXXII 

(1925). nr. 3, 4 P. 191 şi urm. 

5) A se 'vedeă de ex. ms. 3548 din Biblioteca Academiei Române. Manuscriptul a 

fost copiat, după cum se poate vedeă dintr'o notiță de pe f. 39 v., în 1832 Aucgust> 9. 

4
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- Legendele Fisiologului s'au răspândit prin cărturari îri massele popu- 
lare şi au constituit fondul din care s'au alimentat cunoştinţele zoolo- 
gice ale poporului. 
Am arătat în altă parte 1) că tema Amărîtă turturică, care a fost în- 

corporată în învăţăturile lui Neagoe pe care a cântat-o în versuri 
Enăchiţă Văcărescu și Gheorghe Asachi și care prezintă paialele interesante 
în literatura populară, îşi găsește forma cea mai veche în literatura noastră 
în textul românesc al lui Fiore di Virtă, copiat în 1620: Famenul... pro- 
tivește-să Zurturelei: dacâ-i moare soție, nece o dată nu-lii mai uită, 
nec-şi va lua altul; ce totu-și păzeşte sufletu şi curăţie și nec o dată nu să 
pune pre lemnă verde, ce totă pre uscati, şi nece odată nu be apă lim- 
pede, ce o turbură cu pitoarele — atunci va be». 

Paragraful din Fiore di Virtu privitor la deşertăciune (vanagloria) 
compară îngâmfarea cu pdunul care — spune textul nostru din' 1620 
— cându-și tinde coada foarte frumoasă şi unde o vede multu 
să sue, apoi; şi caută la pitoare și le vede negre şi grozave; şi să 
intristează şi-şi sloboşeşte coada jos; şi să pogoreşte şi elă şi să scâr- 
beşte». 

In massele poporului nostru păunul este considerat, după cum ne 
încredințează Marian, ca «simbolul deșertăciunia» 2). Deaci şi expresiunile 
şi maximele: «Mândru ca un păun» sau «Ca paunul se mân- 
dreşte, tot cu laude trăește» sau «Paunul pene frumoase, dar picere 
urâte» î), | - 

Chiar animalele fantastice ca de ex. sirenele (cap. «răsfâţareay din 
Cod. Neag.) şi-au găsit răsunet în literatura populară, în legen- 
dele despre aşa numiții «faraoni», cun soiu de pești, pe jumă- 
tate femei», care stau ascunși când marea se frământa și ies de- 
asupra când ea s'a liniștit. Amăgesc cu cântecul lor pe corăbieri şi-i 
îneacă 4). 

  

E] a aparținut mănăstirii Văratec. Alt manuscript copiat în acelaş an 1832, în Bibljo- 
teca Academiei Române sub nr. 4274. | 

1) Contribuţiuni privitoare la originele liricii românești în Principate. Extras din 4«Re- 
vista Filologică», anul I (1927), Pp. 200—201. 

2) S. FI. Marianu, Ornitologia poporană română, LI, Cernăuţi, 1883, p. 271. 
*) Iuliu A. Zanne, Proverbele Românilor, 1, Bucureşti, 1895. pp. 584 — s. Marian, 

op. cit. p. 270 

*) "Tudor Pamfile, Mitologia românească. Dușmani şi pri-teni ai omului. Acad. Rom. (Din vieaţa suflet. a pop. rom. XXIX), Bucureşti, 1916, p. zor.
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c) Maximele 

După comparaţia cu un animal, urmează în fiecare capitol o serie 

de maxime, referitoare la virtutea sau viţiul corespunzător, culese din 

isvoare disparate: scrierile biblice, părinţii bisericii, filosofii antici, scrii- 

torii medievali. In genere, sunt bine alese: scurte, concise, lapidare 

plastice — de ex.: 

dVaros au zis: Albina, ţine în gură mierea și în coadă acul. 

Sfântul Augustin: Leul nu se luptă cu furnicile, nici vulturul nu 

prinde muște. 

Sfântul Isidor: Găina pentru un ou face mare gâlceavă, de o aude 

vulpea. . 

Sensca: Pământul mănâncă pe oameni, iar cel foarte ieftin mănâncă 

pre pământ. | 

Mai bine să cinsteşti pre omul fără de bani, decât pe bani 

fără de om. | 

Casiodor: In ce chip buretele nu dă apă până nu-l storci, așă și 

scumpul nu dă nimănui nimic, până nu-i iei cu sila». 

Citatele sunt, precum a arătat Frati, de cele mai multe ori exacte. 

Din scrierile biblice se întrebuințează de obiceiu: Pro- 

vesbele lui Solomon, Isus Sirah, Evangheliştii (citați simplu: Isus 

Hristos); Prorocul Isaia. 

Din scrierile patristice: Sf. Grigore, Sf. Augustin. 

Din autorii clasici: Platon, Socrate, Aristotel, Pithagora, 

Ovidiu, Cicerone (citat în versiunile românești: 'Tulie); Seneca (scrie- 

rile autentice precum şi: «De forma honestae vitae» şi «De moribus)). 

Din scrierile medievale: Egidio Colonna, De regimine 

principum (în textul românesc citat simplu: Fragilio) ; Inocentiu al 

III-lea, De contemptu mundi (în versiunea rom.: Inokentie) ; Esop 

Arte di amare, supranumită Panfilo Liber Pamphili et Galatheae), o 

carte foarte răspândită în evul mediu, Prudenzio (Psychomachia) ; 

Guglielmo Peraldo, Summa virtutum ei vitiorum (în textul românesc 

citat numai: Cartea păcatelor) ş. a.. 

Fiore di virtu conţine astfel o vastă antologie de maxime, grupate 

pe virtuţi şi viţii; ea năzuește să dea quintesenţa înțelepciunii antice 

şi medievale, biblice şi profane. Această vastă operă de meticuloasă 

erudiție ar fi fost anevoie de alcătuit, dacă autorul ei n'ar fi găsit aceste 

maxime extrase și grupate —după puncte de vedere diferite —-în
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colecţii care circulau pe vremea sa în literatura italiană, precum în Alber- 
tano da Brescia: De arte loguendi et tacendi (1245), o colecţie de afo- 
risme culese din autorii antici şi medievali, şi Liber consolationis et con- 
sili (1248), operă cu caracter alegoric în care Prudenţa dă sfaturi unui 
oarecare Melibeu, maltratat de vrăjmaşi în propria-i casă 1). 

Această secţiune din Fiore di virti prezintă legături interesante cu paremiologia noastră populară. Multe din maximile colecționate în această carte îşi găsesc reflexe neaşteptate în tezaurul proverbelor populare. Astfel maxima Sfântului Isidor: Gazna Pentru un ou face mare gălăgie de o aude vulpea (cap. despre înalţare adică îngâmfare) se. regăseşte la Anton Pann sub forma: | E 

Găina, când va ouă, 
| Aude o mahală; 

şi în colecţia manuscrisă a lui Iordache Golescu sub forma: «Găina pentru un ou, multă gălăgie facey; iar în popor sub forma modificată: 
«Găina, care cântă seara, dimineaţa n'are ouy 2). Maxima lui Varos: Albina ţine în gură mierea şi în coadă acul, o găsim în manuscrisele lui Iordache Golescu: «Albina ține în gură mierea cea dulce şi în coada acul cel mai otrăvitor» şi la Anton Pann în forma: “ 

C'albina în gură cu miere, - 
Și 'm coadă acul cu fiere 5) 

Maxima, atribuită Sfântului Augustin: Leul nu se luptă cu furnicile, nici vulturul nu prinde muște, apare la Anton Pann sub forma: 

Vulturul stă ?n loc veghează 
Dar el musce nu vânează; 

în colecţia lui Iordache Golescu: “Vulturul după muşte .nici cum nu aleargă» 4). | - Maxima, care în textul nostru este încorporată în capitolul min- ciuni: «Minciuna cade întâi ca Plumbul în fundul apei, apoi tese de- asupra apei ca a frunză şi o văd foți» este atestată și în paremiologie po- pulară: «Minciuna se afundă ca plumbul și iese ca o frunză» 5). Din 

  

1) Pentru toate acestea cf. Frati, op. cit. | 2) Iuliu A. Zanne, Proverbele Românilor, vol. 1, Bucureşti, 1895, PP. 471, 468—9. 2) Ibid. p. 312, i - 
4) Zanne, o. c. I, p. 713. 
5) Ioid. VII, p. 675.
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acelaș capitol al minciunii, maxima atribuită în text Sfântului Gri- 
gore: «Din gura mincinosului nici adevărul nu se crede» se află şi ea înre- 
gistrată în comoara de proverbe a poporului nostru 1). 

Proverbul popular așă de răspândit: Cine sapă groapa altuia cade el 

într'însa 2), citat şi de Nicolae Costin, Neculcea, Cantemir, Golescu, 

"Țichindeal, A. Pann, se regăsește și în textul românesc din 1620, 

încorporat în capitolul despre «strâmbătate», dar el își are sursa în Biblie. 

d) Istorioarele morale 

Fiecare capitol se încheie cu o istorioară morală menită să puie în 

relief foloasele virtuţii sau nenorocirile vițiului respectiv. Istorioarele 
sunt culese din isvoare foarte variate: din romanele celebre ale timpului 
(romanul lui Alexandru cel Mare), din Gesta Romanorum, din scrierile 

biblice, din textele hagiografice. Cuprinsul lor e variat: unele pioase, 

altele patetice, câtevă pline de haz. Alegem câteva mai reprezentative: 

1. Legenda Casei 

Nu se găsește decât în cel mai vechiu text românesc. Ea lipseşte 

atât din prototipul italian cât și din traducerile sârbești și grecești, 

ce ne sunt cunoscute până acum. , 

Printr”o coruptelă a numelui primitiv Casia, eroina legendei poartă 

în Codex Neagoeanus numele de: Nastasia. Legenda este încadrată 

în capitolul ultim, privitor la «curtenia tinerilor», şi are următorul cuprins: 

Un tânăr împărat bizantin, vroind să-şi aleagă o soţie pe plac, trimise 

crainici care să se adune în palatul său toate fecioarele frumoase şi în- 

țelepte din împărăţia sa. Fecioarele se adunară la curtea împărătească 

din "Țarigrad şi împăratul hotărî ca, aceleia pe care şi-o va alege: mi- 

reasă, să-i dăruească un măr de aur. Dintre multele fete frumoase, cari 

aşteptau darul împărătesc, două ce steteau deoparte — Nastasia şi 

Theodora — atraseră atenţia împăratului. Acesta, plăcând mai mult pe 

Nastasia, se îndreptă spre ea să-i dăruească mărul, grăindu-i: «mare lucru 

cum pieri lumea toată pentru o femeie); dar Nastasia îi răspunse: dîn- 

tr'adevăr pentru o femeie pieri lumea toată, dar printr'o femeie a câș- 

tigat lumea toată). Impăratul, surprins de răspunsul vioiu al fetei şi 
  

  

1) Ibid. p. 662 
- 2 Ibid. | pp. 191—192.
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cugetând că ea nici nu devenise împărăteasă şi totuș a căutat să-l ră- 
mână, se întoarse dela ea şi oferi mărul 'Theodorei. Nastasia sărută 
atunci pe Theodora şi-i grăi: co fericită Theodoro, tu eşti astăzi împă- 
Tăteasa lumii, dar să ştii că eu voiu fi împărăteasă mai mare decât tine». 
"Theodora se urcă într'adevăr pe tronul Byzanţului şi fu împărăteasa 
lumii; Nastasia se retrase din- lume, se călugări şi deveni împărăteasă 
în împărăția cerului. : 

Această grațioasă legendă a atras de mult atenția celor mai de seamă 
istorici ai imperiului bizantin — ca Gibbon — bunioară; dar cel care 
i-a consacrat pentru întâiaș dată o monografie completă a fosț Krum- 
bacher. Intemeindu-se pe toate isvoarele” istorice, el s'a străduit să re- 
constituie fizionomia proprie a acestei interesante figuri bizantine 1), 
punând-o în lumina problemelor care frământă vremurile noastre — 
dar nu numai ale noastre — de «Frauenbewegung». După ştirile pe 
care ni le-au transmis cronicarii bizantini şi care concordă între ele, 
acțiunea s'a petrecut la începutul domniei împăratului 'Teofil. Impă- 
răteasa mamă, Eufrosina, care fusese scoasă din mânăstire pentru a 
urcă tronul Byzanţului și care aveă să-și încheie rosturile vieţii în mâ- 
năstire, dorind mai întâiu să-și vadă fiul căsătorit, a trimis în toate 
provinciile imperiului ca să adune cele mai frumoase fete în palatul 
Perlei din Constantinopol. După ce împăratul Teofil şi-a ales logod- 
nica, în chipul povestit mai sus, Casia a întemeiat o mânăstire în care 
s'a retras şi şi-a închinat vieața meditațiunii religioase, compunând 
cântece bisericeşti şi epigrame profane. ÎN 

Krumbacher studiază în monografia sa pe larg opera Casiei, sem- 
nalând câteva texte necunoscute până la el, Și găsește o deplină conso- 
nanță între inspirația din opera Casiei şi între trăsăturile caracterului 
ei, așă cum ni-l vădeşte legenda. 

«Charles Diehl, ocupându-se de rivala Casiei, de Teodora 2) de Pa- 
flagonia, devenită împărăteasă, repovesteşte legenda, luminând în trea- 
căt şi figura Casiei. 

In 1910, ]. Psichari 3), reia problema substratului istoric al acestei 

  

1) Kasia în «Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen 
Klasse der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen», 1897, Î. Bd, p. 303. 

*) La bienheureuse 'Thâodora în Figures byzantines I-e scrie, (Citez după ed. V-a 
Paris, 1912) p. 133 şi urm. 

3) Cassia et la Pomme d'or în cAnnuaire de PEcole pratique des hautes &tudes, 1910— 
1911. Section des sciences hist, et phil». Paris, 1910, pp. 5—53, (com. de d. D. Russo). 

,
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legende bizantine, punând-o în cadrul istoric al domniei lui Teofil, când 

eră în plină desfășurare lupta: dintre iconoclaști şi iconolatri. Psichari a 

arătat, întemeindu-se pe. versiunea unui cronograf popular, că în cu- 

vintele împăratului Teofil: «prin femeie ne-au venit toate relele» eră 

o aluzie la Eva; pe când răspunsul Casiei «dar dela femeie ne-a venit 

şi binele» 1) priviă pe Sfânta Fecioară, căreia iconoclaștii în furia. lor 

distrugătoare, îi purtau-0 ură înverșunată. Motivele cari au despărțit 

-pentru totdeauna pe Casia de împărat n'au fost deci, precum. crezuseră 

predecesorii, lui Psichari o simplă ciocnire, de păreri, provocată de ca- 

racterul independent al Casiei, ci eră de ordin religios și stăteau în le- 

gătură cu ideile care despărţiseră, ca o prăpastie, în două părți, lumea 

bizantină a veacului al X-lea: împăratul eră iconoclast; Casia eră iconofilă. 

Psichari analizează apoi mai deaproape fondul intim al legendei și constată 

că începutul ei: alegerea unei mirese prin ajutorul unui măr de aur — 

scenă care reaminteşte mitul lui Paris — nu corespunde deloc cu ceremo- 

nialul obişnuit la curtea bizantină. Pe aceste temeiuri, el contestă 

legendei caracterul istoric şi vede în ea un reflexal folklorului bizantin. 

Interesant este faptul că această legendă a mai pătruns în literatura 

noastră și prin alte izvoare. Astfel ne-a venit prin cronograful lui Moxa ?) 

care o povesteşte la domnia lui Teofil precum și prin hronografele Cigala- 

Danovici 5); Dorotheiu-Grigore Dascalul Buză. 

2. Iigerul şi sihastrul 

Este o legendă foarte răspândită în evul mediu pe care a intercalat-o 

şi Voltaire în romanul său Zadig şi care trăieşte până azi în gura po- 

porului, chiar și la noi). De curând, M. Sadoveanu a prelucrat-o în 

  

1) In manuscrisul lui Psichari dialogul este mai clar și mai aproape de interpretarea 

dată de el: «Dascălii — a grăit împăratul —au avut dreptate să spună că prin femee 

(ân5 ri puwvaixav) s'au făcut toate relele. Prea înţeleapta Casia răspunse şi îi zise 

că prin femeie s'a născut şi binele, mântuirea lumii, adică prin Sfânta Fecioară. 

2) Haşdeu, Cuvente den batrâni, L, p. 385. Pasagiul lipseşte însă din cronograful bi- 

zantin al lui Manasses (compară cu ed. |. Bonn), 

Pentru raporturile dintre Moxa şi Manasses a se vedea și cele spuse de mine în Le- 

gendele Troadei în literatura veche românească. «Academia Română. Mem. Secţ. li». 

Seria III, tom. III mem. 3, Buc. 1925, p. 38. 
2) Ms. 86 din Bibl. Acad. Rom. f. 290 V.-291 1. 

4) Albina», XI nr. 41-42, P. 1197.
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ale sale Povestiri pentru copii, sub titlul: Pustnicul Ieronim. In textul 
nostru, este încadrată în capitolul privitor la dreptate. Subiectul e acesta: 

Eră odată un sihastru, carele, chinuit vreme îndelungată de o boală 
grea pe care n'o putuse tămădui, «se jelui lui Dumnezew». Ingerul Dom- 
nului veni într'o zi. la el în chip de călugăr și-i spuse să meargă cu el, 
căci. Dumnezeu vrea să-i arate «din judecăţile lui cele ascunse». Mergând 
amândoi pe drum, poposiră la o casă, unde fură bine primiţi, dar unde 
călugărul străin fură banii gazdei pentru a-i lăsă la o altă casă,unde fuseseră . 
rău primiți. Mergând mai departe, ajung la un om care se credeă fe- 
ricit, fiindcă dobândise un copil. Omul primi bine pe călugării dru- 
meţi, dar la plecare străinul înjunghie copilul ce se află într'un leagăn. 
Sihastrul, văzând aceste nelegiuiri ale tovarăşului său de drum, vroi să 
se îndepărteze de el, socotind că acesta este diavolul, care încearcă să-i 
ispitească sufletul. Ingerul, înțelegând gândul ascuns al sihastrului, îl 
opri şi-i tălmăci rostul faptelor sale astfel: omul căruia îi furase banii, își 
vânduse tot avutul ca să răsplătească pe ucigașii tatălui său. Dacă nu 
i-ar fi furat banii, ar fi fost în satul acela mare zarvă şi mulţi. oameni 
ar fi murit. Ca să taie răul dela rădăcină, a răpit banii: omul, văzându-se 
sărac, mustrat de cuget, va intră într'o mânăstire ca să-şi ispăşească 
sufletul. Omul la poarta căruia lăsase banii, îşi pierduse în valurile mării 
corăbiile cu tot avutul, şi de desnădejde şi mâhnire se băteă cu gân- 
durile să se spânzure. Banii, lăsaţi la casa lui, aveau să-i aducă mântui- 
rea. Tatăl copilului înjunghiat, până nu dobândise copilul, făcea mi- 
lostenii pentru dragostea lui Dumnezeu; de când a dobândit copilul 
a lăsat la o parte milostenia şi, pentru a strânge avere copilului, s'a dat 
în iubirea de arginți, în năpăstuiri și în toate răutățile lumii. Luându- 
i-se copilul, tatăl își va întoarce iarăş sufletul spre Domnul. «Drept 
aceasta — încheie îngerul — să nu te miri de boala ce ai, că de n'aș 
fi făcut aceasta, nu te-ai fi întors la milostenia lui Dumnezeu, că Dum- 
nezeu nu lasă nici un lucru fără vreo pricină, ci numai oamenii 'nu 
pot să priceapă gândurile lui). Zicând acestea, îngerul se face. nevă- 
zut. Sihastrul înmărmurit se întoarce înapoi, iscodeşte lucrurile pe lo- 
curile pe unde trecuse și, aflând că tot ceeace îi spusese îngerul fusese 
adevărul adevărat, se întoarce pocăit în sihăstria sa, făcându-şi şi mai 
mare canon decât avusese până atunci. | 

Tema acestei istorioare morale, cu episoadele „secundare puţin mo- 
dificate, alcătueşte miezul capitolului XX din cunoscutul roman fi- losofic al lui Voltaire, Zadig. Se cunoaşte. vâlva.pe care a produs-o ne-
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împăcatul adversar al lui Voltaire, celebrul critic Elie Freron, când și-a 
învinuit adversarul că a plagiat această istorioară după opera. poetului 

englez Parnell, publicată cu câţiva ani mai înainte de fuga lui Vol- 

taire în Anglia. Gaston Paris a arătat că Freron se înșelă. când cre- 

deă că istorioara a fost plăsmuită de Parnell. Legenda fusese poves- 

tită înainte. de -Parnell de mulți scriitori, între alții și de Luther, dar 

toți o cunoșteau direct sau indirect din isvoare medievale: Jacques 

de Vitry (1180—r240), Etienne de Bourbon (1260); 

Gesta Romanoru m (redactată către sfârşitul sec. XIII în Anglia); 

ScalaCeli a lui Jean le Jeune (Frater Johannes Junior sec. 

XIV); Fiore di Virti. Sursa din care s'a ramificat povestea în 
toate literaturile medievale, și de unde se pare că a împrumutat-o şi autorul 

lui Fior di virti, a fost, după toate probabilitățile, colecția hagiografică 
de legende pioase, Vitae Patrum, Leagănul legendei, pare 
să fi fost Orientul. Ea se regăseşte în textele rabinice, pusă pe seama 
eroului Rabbi Jonna ben Levi, care trăeşte în Palestina în veacul al. 

III-lea. Ea se află intercalată şi în Coran (XVIII, 64—8r) şi e pro- 

babil că Mahomet a împrumutat-o cu multe alte reminiscențe des- 

pre personagiile biblice ale vechiului Testament, dela Evreii din 

Arabia 1), 

3. Fiul Impăratului Teodosie. 

E o poveste plină de umor, cuprinsă în capitolul privitor la muieri. 

Impăratul 'Teodosie, dobândind un copil, află dela filosofii şi vracii 

săi că, dacă copilul va vedeă lumina soarelui sau a focului înainte de 

14 ani de zile, îşi va pierde vederea. Impăratul, spre a ocoli nenorocirea 

prezisă, poruncește ca copilul să fie închis într'un turn întunecos. Acolo, 

crescăi copilul până ce se împlini sorocul fatal, fără să vadă pe nimeni 

altul, decât pe cel care-l slujiă. Implinindu-se rânduiala vremii, după 

porunca împăratului, copilul fu scos afară din turn şi inițiat mai întâiu 

în tainele credinţei creștine. Copilul află atunci că dincolo de vieața 

  

1) Gaston Paris, L'ange et Permite în La poâsie du moyen ge, vol. x, Paris Il-e âd. 

1887, p. 151. Gaidoz, Mâlusine, II, (1879, p. 444; Gaster Lit. pop. rom. Buc. 1883 

p. 142. Anton Schânbach, Die Legende vom Engel und Waldbruder ( Mittheilungen aus 

altdeuischen Handschriften) în 4Sitzungsberichte der k. k. Akademie der W issenschaf- 

ten. Phil. hist, Klasse», Wien 1901, (CXLAII), XII, în legătură cu un ms. german 

din sec. al XV-lea.
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aceasta pământească este raiul, unde faptele bune sunt răsplătite Şi 
iadul cu muncile la care diavolul trage pe oamenii cari au făcut rău în 
lumea aceasta. Impăratul porunci apoi ca copilul să fie scos afară din 
palat şi plimbat pe ulițele orașului pretutindeni pentru ca să vadă şi să ia 
şi el cunoștință de toate lucrurile lumii aceștia. Copilul, văzând pentru 
întâiaș dată bunurile lumii, se mirună şi întrebă necontenit, de numele 
lor. Slujitorii împăratului i le spuseră pe toate, pe rând, dar când ajunse 
să întrebe despre două neveste frumoase și gătite, pe care le întâlniră 
în cale, unul din slujitori răspunse în glumă: «Doamne acestea cheamă-se 
diavolul, ce trage pe oameni la muncă». Copilul, întorcându-se la palat, 
şi întrebat de tatăl său ce i-a plăcut mai mult din câte văzuse, răspunse: 
«Mi-au plăcut diavolii cari trag pe oameni la muncă». 

Această hazlie poveste, care a fost narată și de Boccaccio în giorn. 
IV-a din Decameronul său şi prelucrată în versuri de La Fon- 
taine în Les oies de frâre Philippe!), este un episod 
din celebrul roman, Varlaam și Ioasaf. Romanul este, după cum se 
ştie, o refacere şi amplificare a legendei lui Buda în roman hagiografic 
creștin. Ca şi sâmburele romanului, episodul are şi el o origine indică. 
Du Meril 2) a indicat şi M. Kerbaker 3) a urmărit motivul în vechea 
literatură indică și a găsit o paralelă foarte aproapiată de el .în Ra- 
mayana și în Mahabharata. 

Din romanul lui Varlaam și Ioasaf, episodul a trecut în literatura 
didactică și narativă a evului mediu precum în: Libro de li 
exempli in antico veneziano, editatde]. Ulrich); Libro 
de los Enxemplos (n. CCXXXI); în Libro di.-Novelle 
e di bel parlar gentile (n. XIV); în Fiore di Virtiu 
și a.f€). 

  

) Contes, cartea III-a, 
2) Histoire de la poâsie - scandinave, Paris 1839, p. 348. 
3) La leggenda epica di Rishyasringă în Raccolta di studi critici dedicati ad A. D'An- 

cona, Firenze, 1901, p. 465 şi urm. , 
4) Alessandro D'Ancona, Studj di critica e storia letteraria, ed. II-a, Bologna, I9I2, 

parte seconda, pp. 97—98 (mi-a fost accesibilă prin bunăvoința d-lui prof. R. Ortiz, 
căruia îi aduc aci mulţumirile mele).
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FIORE DI VIRTU IN LITERATURA 

ROMÂNEASCĂ 

Gaster a arătat în Literatura populară română (p. 138) că Floarea 
Darurilor, tipărită la Snagov în 1700, este do traducere directă din 

"Avdoc Tov xagirwv (="Avdos râv yagirov ), care carte singură — 

adaogă el — precum se vede, e scoasă dintr'o carte italiană: Fior 

di virti 1). 
Cu mult înainte de tipăritura brâncovenească, Fiore di virtu cir- 

culă în căpii manuscripte prin lumea cărturarilor noştri. In bogata: 

colecțiune a Academiei Române, care numără până acum peste 4842 de 

manuscripte românești 2), se păstrează două texte prețioase : unul anterior 

cu. 80 de ani textului publicat la Snagov în 1700; altul cu vreo 7 ani. 
tipăriturei brâncovenești. Primul este cuprins în manuscriptul cu. 

nr. 3821, aşă numitul Codex Neagoeanus, copiat în anul 1620 de popa. 
Ion Românul, în satul Sâmpetru din Transilvania. Acest codice în 80 a 

cărui descriere amănunțită am dat-o, după d-l I. Bianu?), în studiul 

meu asupra Alexandriei 4), cuprinde pe foile 78—125, textul ce ne in- 

teresează, sub titlul: Dulce învățătură din tote capetele cărților lui Hris- 

tos şi a suinților Apostoli şi a Prorocilor ş'a mai marilor pătriiarşi pre cuvi- 

noși părinți din carte ce să chiamă A Lbinu şe poveste). Titlul de Albinuşe 

1 Cf. şi Grăber's Grundriss der rom. Lit. 1], 3, (1896), p. 313. Extrase în Chrestomatie 

română Buc. 1891, Î, p. 340. Despre aceeaş în legătură cu originalul italian Ramiro 

Ortiz, Per la storia della cultura italiana în Rumania, Bucarest, 1916, p. 207. Des- 

crierea cărții în 1. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia veche românească, |, p. 393. 

2) Este o mare pagubă pentru cercetători că această prețioasă colecție nu poate fi: 

pusă în valoare, Catalogul manuscriptelor, început în anul 1907 şi ajuns în anul 191% 

la ms. cu nr. 728, s'a oprit din lipsa de fonduri necesare tipăririi, 

5 Columna lui Traian, 1883, p. 322. 

4) Alexandria în literatura românească, 1910, p. 12.
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dă însă naștere la confuzii, fiindcă sub numele de A/bine au circulat în 
literatura veche românească o altă antologie de sentințe morale, a! cărei 
tip a fost descris de Ghenadie Enăceanu în Analele Academiei Române 
(secţ. lit. ser. 2 tom. XII (1892) p. 129—162). - 

Originalul bizantin, pe care Ghenadie nu-l putuse identifică este, pre- 
cum a arătat d-nul D. Russo, «cunoscutul monah Antonie, tatăl Albinelor 
bizantine, supranumit Melissa (Albină)»1). Textul din Codex Neagoeanus, 
deşi poartă titlul A/binușe, nu se poate confundă cu Albina lui Antonie 
monahul. Albina bizantină este împărțită în două cărți și are cu totul alte 
capitole şi altă materie; pe când textul din Codex Neagoeanus urmează 
deaproape în ceeace priveşte structura, orânduirea capitolelor şi succe- 
siunea materiei, textul lui «Fiore di virti. 

Textul din Codex Neagoeanus, în forma în care-l avem azi, nu este 
complet. Din el s'a pierdut sfârşitul capitolului prim (despre liubov, . 
dragoste), precum şi 7 capitole. Aceste capitole au trebuit să se găsească la 
început în ms., deoarece le găsim notate în scara textului dela pag. 
125, v. astfel: | 
42, Pintru zavistie. 6. Pintru pace iarăși <mânie?>. 
3. Pintru bubovuli bucuriei. 7. Pintru nemilostenie <hpsește 
4. Pintru jale spune. milostenia ?>. 

_5. Pintru pace spune, 8. Pintru eftinie (începutul )». 

Foile care conţineau aceste capitole, notate în scară, s'au pierdut. 

Numărul foilor pierdute nu se poate preciză, deoarece copistul n'a 
numerotat paginile şi nici măcar coalele, așă precum o făcuse pentru textul 
Alexandriei. De altă parte legătura modernă a mss-ului în piele nu ne 
mai dă posibilitatea de a urmări și socoti coalele. 

II. A doua versiune românească a lui Fiore di Virti, anterioară ti- 
păriturii lui Brâncoveanu, se păstrează în codicele cu nr. 2436, din Bi-. 
blioteca Academiei Române 2). Codicele, în 40, a fost copiat, după cum 
se vede din diferite notițe, de Costea Dascălul din Biserica Scheai, între 
anii 1693—1701, şi conţine mai multe texte de natură poporană *). 

1) D. Russo, Elenizmul în România, Bucureşti, 1912, p. 37. 
2) Un facsimile din acest codice în I. Bianu şi N, Cartojan, Album de paleografie 

românească (scrierea chirilică), planşa IX, . 

2) Şi anume: 1) 4Boovroloyoy xai olauoioyuor aindnvov»( Bgovroldyiov xai geauo- 
ddprov diqrwdv) f. x—ra (E de fapt Gromovnicul cu sismologhiu într'o versiune cu totul 
deosebită de cele studiate de d-] N. Drăganu în Anuarul Institutului. de istorie națională 
1, Ugar — 922, Cluj, x922, pp. 253—258). Este o versiune tradusă din greceşte,
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Versiunea lui Fior di virtă începe la p. 13 cu titlul: «Szaa Darovanie. 
Carte aleasă din toate cărțile, dulce învățătură omului». Pe foaia 48 v. 
însemnarea copistului: Koneu, Aspoganna nHc. mu, farse, 17 AHH, âkur 
1693. (Sfârşitul Darovaniei. Am scris luna August, 17 zile, 1693) 1). 

2) Stdd Darovanie; textul se încheie cu 3) Fragmente din Fisiolog f. 44 v.; 4) Povestea 
țărilor şi a împărațiilor câte-s în pământul Asiei, £. 49;, Fragmente din istoria Savilei 
(lipseşte începutul cu titlul), f.'77; 6) (Cuvânt şi pacitaniia Filosofului Sintipă cu împăratul 

de țara Persie<i>, anume Kira» £. 79; '7) «Incepui a scrie Istorila lui Isop», £. 122; 8) Frag- 

mente din lronograf, începând cu Justinian, f. 149—216; 9) Cazanie la coconii de vârstă 
până la Io <ani>, când să pristăvesci dintr'atastă lume), £, 218; 10) Diferite notițe din- 
tre anii 1762—1768, 

Pe foaia 121 nota copistului: (Koneţul şi sfrâşitul a filosofului Sintipei cu firul î împă- 

ratului de ţara Persiei. Wheak aa muor rpkmnin koeTk Adcăaa WT TAA ugkss wr mwku 

MEA MOEME. KE Ata RAT aci apr (= Am scris eu mult greşitul Costea Dascăl din 
sfânta biserică din Scheai, luna Noemvrie 25 zile, la anul 7212, 1703). 

1) Despre Albinuşa cf. şi Sbiera, Mişcări culturale p. 68 şi 1. Bianu lee. cit., 
unde s'a menţionat identitatea Albinușei cu Floarea Darurilor. 

2 A. R,— Memoriile Secţiunii Literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 2 

pis arici



III 

CODEX NEAGOEANUS, MS. Na. 1436 
„ŞI TIPĂRITURA BRANCOVENEASCĂ 

Am văzut în capitolul. introductiv că, cu toată diversitatea materiei 
şi a surselor, totuş Fiore di Virtu are o structură uniformă ; fiecare ca- 
pitol este alcătuit din următoarele elemente: 1) definiţia virtuții sau 
a viţiului corespunzător; 2) asemănarea cu un animal real sau închi- 
puit; 3) maxime culese din scriitorii păgâni și din părinţii bisericii; 
4) ilustrarea virtuții sau a viţiului respectiv prin câte o istorioară 
morală. 

In toate capitolele din tipăritura brâncovenească, ca şi în prototipul 
italian, această dispoziţie a materiei este bine observată. Codex Nea- 
goeanus și ms. 1436 înfățișează, în această privință, prescurtări, omi- 
siuni şi lacune așă de importante, încât structura caracteristică a operei 
cu greu se poate recunoaște. Din unele capitole lipseşte definiția; din 
altele asemănarea; câteva din ele au lăsat la o parte istorioara şi 
în sfârșit mai fiecare capitol a omis un număr mai mare sau mai mic 
de maxime. Prin aceste lacune simetria elementelor atâţ de variate, 
care alcătueşte farmecul caracteristic al acestui mosaic literar, este cu 
totul distrusă. 

Lacune în Codex Neagoeanus şi ms, 1436 

Ambele msse, Codex Neagoeanus și ms. nr. 1436, concordă în 
Chip surprinzător în privinţa lacunelor. Ele sunt așă de numeroase și 
deosebesc așă de clar tipăritura lui Brâncoveanu de o parte, de Codicele 
Neagoeanus şi ms. 1436 de altă parte, încât pot fi considerate ca adevăratele «d;fferentiae specificae». Pentru a învederă aceasta, dăm mai 
Jos tabloul acestor lacune pe capitole.
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” Floarea darurilor 

Păcatul scumpetii Cap. 10. 

„Definiția 

Maxime: la cartea păcateloru să află 

că acela iaste scumpi, carele ţine aceia, 

car va să cheltulască. 

<Seneca> Încă: mai bine aste să cin- 

steşti pre omul fără -de bani, decât pre 

banii fără de omi,. 

Iuvenal au zis: Nu sânt banii ai scumpu- 

lui, ci taste scumpul al banilor. 

Pentru indireplarea Cap. II: 

5 Definiţia, 

Maxime: Seneca au zis: Omul în- 

ţelept din greşala altuia: îndireptează a 

lui. 

Solomon au zis: ÎIndireptarea taste 

plăcută, de va fi vădirea adevărată. 

Păcatul îmbunării. Cap. 12 « 

Maxime: 'Tulie au zis: De desuptulă 

mierii cei dulci să lipește otrava a 
amară, 

Seneca au zisă: "Toată îmbunarea ţine 

supt dinsa otrava ei. 

Pentru înțelepție Cap. 13. 

Maxime: <Isus Siraho încă au zis: 

Sluga cea înțeleaptă slujaşte slobod. 

David au zis: Incepătura înţelepţiei 

faste frica. lui Dumnezeu, 

Seneca au zis: Eu de aşi avea un pitor 

în groapă, încâ-m trebueşte să învăţ. 

Aristotel au zis: Inţeleptul ţine arma 

pentru toată înponcişarea, 

Din textele paralele, reproduse mai sus, s'a putut vedeă cam de ce 
natură şi întindere sunt lacunele dintr'un capitol. Ne-ar răpi prea mult 

spaţiu, dacă le-am redă pe toate în întregime; totuș pentru a preciză 
raporturile dintre textele noastre, ne mărginim în rândurile de mai jos 

Codex Neagoeanus şi ms. 1436, 

Lipseşte. 

Lipsește, 

Lipseşte. 

Lipseşte, 

Ciuntită. 

Lipseşte. 

Lipseşte. 

Pentru 

Lipseşte - 

Lipseşte 

Lipseşte 

Lipseşte 

Lipseşte 

Lipseşte 

să indicăm lacunele numai în chip sumar: 

2? 

răsfațare şi reotate.
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- Floarea  Darurilor. 

XIII Pentru înţelepție 

Maxime: David 

Seneca 

Aristotel 1-a . 

Decret 

Pythagor r—4 

Teofrast 1 

Sistos 1 

Platon 1 

XIV Păcatul nebuniei 

Definiţia. 

Maxime: Solomon 1-a 

» a 2-a 

) a 3-a 

Istorioara: Alexandru şi Aristotel în- 

calecă la “Machedonia. Voinicii mergeau 

înainte strigând: daţi-vă în lături, că 

vine împăratul. Un nebun ce sta pe o 

piatră nu vru să se clintească. Slujitorii 

veniră să-l împingă. Aristotel, înțelegând 

că are a face cu un nebun, zise: Nu clătiţi 

piatra de pe piatră. 

XV Pentru dreptate *) 

Definiţia. 

Maxime: Solomon Seneca (2) 

'Tulie 

Platon 

Istorioară : Ingerul şi sihastru, vezi 

mai sus pag. 11. 

XVI Păcatul strâmbătății 

Maxime: Aristotel. 

  

  

1) In C. N. titlul în scară, 

Codex Neagoeanus; ms. 1436. 

Numai în 1436 (trunchiată) 

Numai în 1436 a 2-a şi a 3-a 

Pintru nebunie!) 

Numai în 1436. 

Numai în 1436, 

'Transformată. Lipseşte sihastrul; epi- 

soadele independente unul de altul; mo- 

rala aceeaşi, i 

Pintru răotate şi strimbătate 

2) In C. N. mare titlu; în 1436: Pentru giudecătorii spune (urmează maxima atri- 

buită în Floarea Darurilor lui Thoma Achinatul).



îX
 

>
 

  

zcă 

XVII Pentru îndireptare 

Definiţia. 

Maxime: Luvenal 

Istorioara: Patriotismul şi loialitatea 

lui Regul. 

XVIII Păcatul înşelăciunii 

Maxime: Achinatul 'Thoma 

* Solomon 

Esop 

Varos 

Casiodor 

Solomon (2) 

Veda 

Seneca 

Alexandru 

Iuvenal 

Ovidie 

Socrat 

Damaschin 

XLĂ Pentru adevărul 

Titlul şi definiția, 

Asemnărea: puii de potârniche 

Maxime: Aristotel 

Isus Sirah (2) 

Caton 

Istorioara : Călugărul, care, trimis să 

vândă nişte măgari bătrâni ai mânăstirii, 

se întoarce cu ei înapoi, fiindcă nu a putut 

ascunde cumpărătorilor adevărul asupra 

vârstei măgarilor, 

XX Păcatul minciunii 
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Pintru proşti 

Trunchiată 

<Pintru hiclenie> 2 

Pintru adevărul. 

de prepeliță 

Lipseşte numai în C. N. 

ZApseşte. 

In 1436, supt titlul: «Pentru minciună 

spune», se află întâiu o..maximă. care 

lipseşte în Floarea Darurilor; apoi isto- 

pioara dela capitolul precedent, după 

care urmează încă o maximă, Această 

maximă singură se găseşte în Codex 

Neagoeanus. 

| 2ra0d
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XĂI Pentru puttre 

Definiţia. 

Asemănarea (cu leul). 

Maxime : 'Tulie 

Seneca 

Planic 

Socrat 

Cartea Fraghidiei 

Ptolomeiu 

Omir 

XXII Păcatul timerii 

Maxime: Solomon 

'Tulie 

'Terensie 

Povestirea: Dionisie împărat. 

XXIII Pentru bărbăţia sufletului 

XXIV Păcatul înălțării 

Maxime : Cartea păcatelor 

Caton 

Sf. Isidor 

XXV Pentru întărire 

Maxime: Istorioară: Lycurg (2). 

XĂVI Păcatul neîntăririi 

Maxime: Prisian | 

Platon 

XĂVII Pentru socotință 

Maxime: Seneca 

Ptolomeiu 

Socrate 

  

Trăpenie 

Lipsește. 

Nalţime 1) 

<Tocmala> ? ). 

Dionisie împărat dela Rim (legenda 
ateeaş). 

Netocmală 

<Pintru socotință> 3) 

1) Capitolul începe cu cuvintele: iar nalțime din definiţie. In scară capitolul are 
în Cod. Neag. titlul: «Piniru mărețub. 

2) Textul începe fără titlu; în acelaş rând cu capitolul precedent şi cu cuvintele: 
Tocmit este omul. 

3) Titlul în scară,
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XĂVIII Păcatul nesocotinţei - 

a) Asemănarea (inorog). 

b) Maxime: Varos 

Seneca 

Socrat 

c) Istorioara (din oteacnic):  Iaţinta, 

care din curiozitatea de a cunoaşte viţiul, 

a căzut în ispită, 

XĂIĂ Darul înţelepției smerite 

XXĂ Păcatul trufiei 

Definiția şi clasificarea. 

Asemănarea: Pasărea petritis. 

Maxime: Sf. Bernard 

lov 

Sf. Isidor 

luvenal 

Sf, Augustin 

Platon 

XXXII Păcatul nesațiului 

Asemănarea : licornul 

Maxime: Sf. Isidor 

Solomon 

Aristotel 

XXĂXIII Pentru fecoria adecă curăția 

Maxime: Sf. Ieronim 

Cartea păcatelor 

Ovidie 

Sf. Grigore 

Sf. Silvestru 

Pithagora 

Istorioara (din otea€nic): o călugăriţă, 

este îndrăgită de un boier ; spre a-şi păstră 
castitatea, călugăriţa şi-a scos ochii, 

  

  

1) “Titlul în scară. 
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Pintru pohta nesocotință 

leoscroada 

Lipseşte. 

Păntru trufie 

Pintru lăcomie 1) 

vulturul şi iupul 

incomplet 

Pintru famenul 

In Cod. Neag. Nici una; povestea călugă- 

viței se află încorporată în capitolul următor. 

In ms. 1436 se află povestea călugariței.
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XXXIV Păcatul curuiei : Pintru -curvie 1] 

Maxime: Persie — 

Ovidie — 

Seneca — 

Solomon — 

Aristotel — 

Ovidie — - 

Solomon — 

Istorioara: Fiul împăratului Theodosie, Cod. Neag.: 1) Călugăriţa care şi-a 
cos ochii pentru a-și salvă castitatea. 

2) Fiul împăratului 'Theodosie, . 

In ms. 1436 numai a 2-a, 

XXXV Pentru măsurarea Pintru curtenie 

Definiția UY pagină în 80), 

Asemănarea : armelinul. i armenica, 

Maxime: Kirat — 

Socrat — 

Galinos — 

Seneca | — 

Aristotel — 

Stualfored | — 

Platon — 

Avikena | ! — 

Seneca — 

Solomon — 

Sf. Isidor — 

Casie _ — 

Platon — 

Arat - — 

Socrat ! — 

Sf. Augustin — 
Platon (2) e 

Seneca — 

„ Aristotel - — 

Semnele blagorodiei — 
Istorioara: creaţia lumii, — 

Citarea maximelor. In fiecare capitol după definiția virtuţii sau a 
viţiului, urmează o serie de maxime, adunate din scrierile biblice, din 
filosofii sau poeţii antici sau din părinţii bisericei creştine. 

  

D In C. N. şi ms. 1439 vine imediat după capitolul privitor la pokhta 
nesocotinţă.
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In redacţiunea tipărită la Snagov în 1700, se citează totdeauna, în 

fiecare capitol, la începutul fiecărei maxime, numele “autorului. De 

exemplu: (Capitolul întristării) Platon au zis... Socrat au 

zis... Pithagor au zis... 
In redacţiunea din Codex Neagoeanus și în ms. 1436, în foarte rare 

cazuri sunt amintiţi autorii. Aproape totdeauna, maximele sunt înși- 

rate anonim, una după alta, în acelaș rând, legate între ele printr'o 

conjuncţie, fără interpunctuație, astfel încât cu multă greutate se pot 

despărți una de alta. Spre a învederă mai clar această notă distinctivă, 

punem aci pe două coloane de-o parte textul din Floarea Darurilor, 

de altă textul din Codex Neagoeanus, la care se alătură cu oarecare 

divergențe şi ms. 1436. 

Floarea Darurilor f. 30 r. 

Sfântulă Parelă au zisă: Scumpâtea 

taste rădăcina tuturoră răutăţiloriă, 

Solomoni au zisă: Celii ce umblă după 

scumpâte, turburează casa lui. 

Încă au zist: Scumpuli nu să satură 

nici odinioară de bani, și cel ce iubeşte 

bogăţiile, nu va lua nici odinioară roadă 

dintr'însele, 

Incă au zisă: Scumpul nici odinioară 

nu va să fie bogat nici într'o vreme. 

Pithagor au zis: 4Precumti povara 

măgariului iaste dobândă la altulii, iară 

la el pagubă, așa și povara scumpului 

să întoarce în dobândă altuia -şi într'a 

lui pagubă, 

Seneca au zisă: Cade-să oamenii să 
stăpânească pre bani, tară nu banii pre 

oamenii. 

. [| |. |. |. |. |. . 

Prissian au zisă: «Năsipul, cât să udă, 

atâta să întăreşte mai mult; şi scumpul 

cât are mai mult, atâta mai mult să 

întărâşte scumpâtea lui. 

Casiodor au zisii: ln ce chipă buretele 

nu dă apă, până nu-l storcii, aşa şi scum- 

pulă nu dă nimunui nimică, până nu-i 

iau cu deasila. 

Codex Neagoeanus( f.87v.-88v. şi ms.1436. 

Şi este scumpete rădăcina -tuturoru 

relelor. 
Cine îmblă după scumpete purure-şi 

turbură și casa lui. Ă 

Scumpul ne o dată nu că satură de 

bănată şi nu să va îmbăta neg o dată, 

Lipseşte. 

Scumpuli: cum este ca măgariuli de 

poartă povara altuia, aşa şi scumpul 

strânge avuţie altora, iar elă numai ce-i 

cu bănatul. 

Omul să fie banilor stăpână, nu banii 

omului. 

Năsipul, câtu-l calci, atâta să îndeasă; 

așa și scumpul câtii are maj multă, 

atâta-l stringe scumpete mai tare di în 

inima scumpului. 

Şi să protive scumpul buretului celui 

de mare: cum nu va să-şi lase apa până 

nu-l strângi, aşa şi scumpul, până nu-l 

iei cu sila, de voia nu va săde.
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Alte concordanţe între Codex Neagoeanus şi ms. 1436. Textul 
Codicelui Neagoeanus nu se suprapune exact peste textul manus- 
criptului 1436. Aceste divergențe sunt însă explicabile prin distanța 
de timp, care separă manuscriptele, prin numărul de copişti cari, 
în curs de 73 de ani şi-au transmis textul, modificându-l conștient 
sau inconștient, prin inadvertență. Cu toate divergenţele, uneori 
simţitoare, textele se apropie totuşi din când în când şi corespund 
aproape cuvânt de cuvânt, depărtându-se totdeauna de Floarea 
Darurilor. 

Semnificative sunt în această privință chiar titlurile capitolelor. 
După cum s'a văzut mai înainte pe pp. 19—24 ale acestui studiu, titlurile 
sunt identice în Codex Neagoeanus și ms. 1436 şi se deosebesc de 
titlurile capitolelor corespunzătoare din Floarea Darurilor. Aceleaşi 
noțiuni din originalul strein sunt redate în Codex Neagoeanus și ms. 
1436 prin aceleaşi cuvinte; pe când traducătorul textului Floarea 
Darurilor se foloseşte în aceleaşi locuri, pentru aceleași noțiuni de 
alte cuvinte, 

Astfel titlul primului capitol «del amore» din originalul italian, care 
în Floarea Darurilor este tradus prin: dragoste, în C, N, şi în ms. 
1436 este tradus prin: Biubovul; titlul capitolului «lealtăy din originalul 
italian este tradus în Floarea Darurilor prin: îndreptare, în Codex 
Neagoeanus şi ms. 1436 prin: proști; titlul cap. XXI, «fortezza», din 
originalul italian, este tradus în Floarea Darurilor prin: îmbunare în 
C. N. şi în ms. 1436 prin: răsfățare; titlul cap. XXII, «dusinga» din 
originalul italian, apare tradus în Floarea Darurilor cu: teamere, în C. 
N. şi în ms. 1436 prin: ticăloșie; titlul cap. XXV, «costanzay, din 
textul italian, este redat în Floarea Darurilor prin: întărire; în C. N. 
şi ms. 1436 prin: zocmală; titlul capitolului următor tincostanza», 
în Floarea Darurilor este tradus prin: neîntărire, în C. N. şi în ms. 
1436 prin: netocmală; titlul cap. XXXIII, «castităy apare tradus în 
Floarea Darurilor prin: fecoria adecă curâția; în C. N. şi ms. 1436 
prin: famenul. 

Alături de concordanţele dintre Codex Neagoeanus şi ms. 1436, 
semnalate în paragrafele precedente, această identitate în alegerea 
aceloraşi cuvinte pentru a redă în aceleași locuri, aceeaşi noțiune din 
originalul străin nu poate fi întâmplătoare în C. N. și în ms. 1436; 
după cum nu poate fi întâmplătoare nici identica alterare a cuvin- 
telor străine neînțelese de traducătorul român. Astfel cuvântul er-
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mellino, caruia îi corespunde în traducerile slave apmeanun, este tra- 
dus în Floarea Darurilor prin: armelină; pe când Cod. Neagoeanus 

şi ms. 1436 înfățișează în acelaș loc forma coruptă: armenica; ori- 
ginalul italian Zioncorno devenit în redacţiunea slavă: arsnkopuS, a fost 

tradus în Floarea Darurilor prin: norog; pe când C. N. şi ms. 1436 

l-au corupt în: /eoscroada (C. N.) leoscorca (ms. 1436). (Despre aceste 

două forme a se vedeă pe larg mai departe p. 47 —48). 

Lacunele semnalate mai sus, precum şi celelalte particularități în 

care ms. 1436 din Biblioteca Academiei Române merge alături de 

Codex Neagoeanus, ne conduc la următoarele concluziuni: 

1. Intre Codex Neagoeanus şi ms. 1436 de o parte şi între Floarea 

Darurilor de altă parte nu există nici un raport de filiație, decât acela 

doar că toate aceste texte au la baza lor — prin intermediare diferite — 

pe care le vom preciză în paginile următoare — originalul italian al 

lui Fiore di virti. 

2. Codex Neagoeanus și ms. 1436 înfățișează o versiune alterată — 

ambele în aceleași părți — a textului. primitiv. | 

3. Textul românesc, păstrat în ms. 1436. din Biblioteca Academiei 

Române, nu este independent de textul Codicelui Neagoeanus. 

Să fie manuscriptul 1436 din B. A. R. o copie de pe Codex Neago- 

eanus, care în acest caz ar reprezentă originalul primei traduceri româ- 

neşti a lui Fiore di virti? lată problema pe care vom urmări-o în ca- 

pitolul următor.



IV 

TRADUCERI DIN SLAVĂ 

CODEX NEAGOEANUS ȘI MS. Nr. 1436 
Cu toate marile asemănări constatate mai sus între textul din Codex 

Neagoeanus și textul din manuscriptul cu nr. 1436 al Bibliotecii 
Academiei Române, totuş ms. cu nr. 1436, posterior cu 70 de ani, 
nu poate fi considerat ca o copie care să derive, în ultima analiză, din 
Codex Neagoeanus. Intre ambele texte sunt divergențe de aşă natură, 
că nu rămâne nici o umbră de îndoială asupra acestei chestiuni. 

Lăsând la o parte micile lacune din ms. 1436 (omisiuni de sentinţe), 
care se pot uşor explică printr'o circulaţie de 70 de ani a textului (dacă 
am admite că ms. 1436 derivă din Codex Neagoeanus), în ms. 1436 
se găsesc însă pasagii care lipsesc din Codex Neagoeanus şi care nu pot 
fi socotite ca elemente interpolate posterior, ci au făcut parte dintr'un 
prototip mai vechiu. Codex Neagoeanus nu ne înfăţişează deci textul 
original al traducerii, ci o copie; iar ms. 1436 derivă dintr'un arhetip 
care păstrase — cel puțin în unele puncte — mai bine tradiţia proto- 
tipului, 

Lacune. Am văzut mai sus că din Codicele Neagoeanus:s'au pierdut în 
cursul vremurilor foile, cari conțineau sfârşitul capitolului despre dragoste, 
precum și celelalte ro capitole următoare. Textul acestor capitole pier- 
dute ni se păstrează însă în ms. 1436. In afară de această lacună impor- 
tantă, Codicele Neagoeanus mai înfățișează și alte lacune, care acestea 
nu mai sunt datorite vitregiei timpurilor prin care a răsbătut, ci negli- 
jenţii şi nebăgării de seamă a copistului, Popa Ion Românul, 
a copiștilor precedenţi cari şi-au transmis textul. 

Astfel din Codex Neagoeanus lipseşte capitolul privitor la «păcatul min- 
ciunii). Dacă ţinem seamă de structura specifică a operei, capitolul trebuid 

sau
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să se afle neapărat în prototip, imediat după «darul adevărului», capitol 

care se găseşte copiat în C. N. pe foile 103 r—r03 v. Nu putem ad- 

mite că filele, care ar fi conţinut capitolul despre minciună, s'au pierdut 

din Codex Neagoeanus, fiindcă în acest ms., după ce se încheie capitolul 

referitor la «darul adevărului», urmează imediat, pe aceeaş pagină, capitolul 

referitor la «darul trâpeniei). Capitolul intermediar despre păcatul min- 

ciunii este deci sărit în Cod. Neag. In ms. 1436, această lacună nu 

există. După capitolul privitor la cadevăr», urmează cu roșu (f. 32 v.): 

Pentru minciuni spune; dar şi aci textul a fost redus la o sentință şi 

o istorioară. - - | 

Alteori textul codicelui Neagoeanus este obscur din pricină că co- 

pistul, din nebăgare de seamă, a sărit în transcriere câteva cuvinte sau 

chiar rânduri întregi, înodând între ele idei disparate. Lacunele se 

pot însă complini prin textul manuscriptului 1436, care şi în aceste 

cazuri a păstrat mai bine lecţiunea prototipului pierdut. 

Spre a învederă aceasta,- dăm mai jos câteva exemple caracteristice 

din mulţimea pasagiilor rămase obscure în C.N., din cauza omisiunilor 

de cuvinte, așezând în coloana din faţă contextul respectiv din ms. 1436 

şi subliniind cu litere cursive, cuvintele sărite în C. N. | 

Ms. 1436. 

26 v.iar să zice când veri să grăești cu- 

vântul să aibă 3 portari; unul la inimă, 

altul la grumaz; altul în gură... alta mintea 

omului... 

Codex Neagoeanus 

93 r. Cumu să zice să ţie omul (2); al 

doile este minte omului. 

Cod, Neag. 

F. 97 r.: Şi mai bine să te timpini în 

cale cu ursul de cât cu nebunul şi cu 

" antosul, 

97 v. şi să nu şez unde-s toţi mari şi 

învățători mulţi şi nebuni. 

92 v. rândul 2 de jos. Lipseşte titlul 

şi începutul capitolului. Textul începe brusc: 

este cându va omul să facă vrun lucru 

şi va întâtiu să socotiască, 

112. v. Pintru pohta nesocotinţă. 

Răotate că socotința răotăţilor este 

cându va omul să îmble pre voia trupului. 

Ms. 1436. 

29 1. Că mai bine iaste să te tâmpini 

cu leul de cât cu nebunul 7mdnios. 

nu şezi unde-s toți mari şi învăţă- 

tori mulţi că acolo au mai mult loc cei răi 

şi nebuni; 

26, v. Pentru socotința grăiaște așa: 

cândă va omul vre-un lucru să facă, 

întâiu să socotească. 

39. r. Pentru nesocotința omului. 

Nesocotinţa iasie răotate socotinţei, când 

ya omul să înble pre. voia trupului.
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Lecturi false. Codex Neagoeanus înfăţişează în o mulțime de locuri 
lecturi false. Popa Ion Românul sau unul din copiștii precedenţi ai tex- 
tului, dând zor să termine mai curând copierea, nu a urmărit cu atenție 
sensul frazelor pe cari le copiă, ci din nebăgare de seamă, a citit şi a copiat 
greșit unele cuvinte. Astfel se explică o serie de lecţiuni eronate, care 
denaturează uneori, iar alteori fac cu totul obscur înţelesul textului. 
Ms. 1436 păstrează şi aci tradiţia corectă a textului şi ne ajută să în- 
dreptăm lecţiunile greşite din Codex Neagoeanus. 
Dăm mai jos câteva dintre ele, mai caracteristice, așezând în coloana 

din stânga textul Codicelui Neagoeanus, în coloana din dreapta textul 
ms. 1436. 

Codex Neagoeanus. 

F. 92 v—93 i. <Inţelepţie> este cându 
va omul să facă vr'un lucru şi va întâiu 
să socotiască scum va cădea lucrul. 

116. Solomon zise să nu grăești cu ne- 
bunul nece odată, nece odată. net cu acela 
ce nu-i placă cuvintele tale, nece tu gru 

Ms. 1436. 

26v.... 

să socotiască cum va cad€ cuvântul. 

nu grai cu nebunul că lui nu-i place ce 
grăeşti tu, nici tu nu grăi ce nu-i place lui. 

grăi ce-i place lui, 

Transpuneri în text. “Tot pe seama inadvertenţii copiștilor trebuesc 
puse și unele transpuneri de text care ating însăși structura organică a ope- 
rii. In Codex Neagoeanus capitolul privitor la destrăbălare cuprinde două 
istorioare morale: 1) povestea călugăriţii, care, fiind îndrăgită de un îm- 
Părat, şi-a scos ochii pentru a-şi păzi fecioria; 2) povestea despre fiul împă- 
ratului "Teodosie, care, după ce a trăit dela naştere 14 ani închis într'un 
turn, văzând pentru întâiaș dată femei, i-a rămas ochii la ele, ca la cele 
mai frumoase lucruri de pe lume (vezi mai sus pag.13) In schimb, capitolele 
despre famenul (castitate) (f. 122 r.) — care corespunde cu capitolul despre 
feciorie din tipăritura brâncovenească — şi despre curtenie tinerilor (f. i22 
v.) nu conțin nici un fel de istorioară morală. "Textul din Codex Neagoeanus 
a fost şi aci alterat, fiindcă, după cum am văzut mai sus, când ne-am 
ocupat de structura operii, fiecare virtute ca şi fiecare vițiu sunt exem- 
„plificate prin câte o istorioară morală. "Tradiţia textului s'a păstrat mai 
:bine în ms. nr. 1436. Aci (f. 42 v.) într'adevăr, povestea călugăriții 
se află încadrată — ca și în - Codex Neagoeanus ca şi în tipăritura 
brâncovenească (p. 126) — în capitolul despre famenul; dar povestea despre fiul împăratului “Teodosie se află trecută în capitolul despre curtenia tinerilor. In această privință, ms. 1436 ca şi tipăritura brânco-
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venească concordă de o parte cu versiunea sârbească, de alta cu 

versiunea grecească şi toate împreună cu prototipul italian 3), 

Omisiuni în Codex Neagoeanus. Unele capitole, care în Codex Nea- 

goeanus sunt confuze, textul fiind alterat în transcriere, prin inadvertența 

copiştilor succesivi, se înfăţişează mai clar şi deci mai complet în ms. 

1436. La capitolul notat în scara Codicelui Neagoeanus: X Pintru 

pedapsa (corespunzător în Floarea Darurilor cu cap. XI: Pentru îndirep- 

tar€) se dă ca istorioară morală, pedepsele trimise de Dumnezeu asupra 

lui Faraon, fiindcă nu a ascultat sfatul lui Moise ca să sloboadă pe 

Israiliteni din robia egipteană. 

In Cod. Neag., textul a fost astfel prescurtat şi alterat în partea fi- 

nală, încât legenda nu mai corespunde cu tradiția biblică; pe când 

lectura cea justă a textului ne-o înfățișează ms. 1436, după cum se poate 

vedeă în paralela de mai jos. | 

Codex  Neagoeanus. 

go. . 1... . . Şi 

trimese <Dumnezău> moarte și muriră 
toţi coconii în Eghypet şi trimese Dum- 

nezău şi junghe cu rane nevindecate şi de 

aceia muri Faraon, 

Ms. 1436 B. A. R. 

257. i. 1 . . . . . „ După. 

acest trimise rane mari; deci după 

acdlia toate trecând, luo Moisie oamenii 
lui Dumnezău şi trecându-i prin marea 

Roşie, iar Faraon gonia pre Moysi și 

când eşi Moysi din Marea Roşie, iară 

Faraon, fiind pre mijlocul mariei, porânci 

Dumnezău lui Moysi, zicând: tindeţi 

mâna ta împreună cu toiagul spre mare. 

Şi; făcu Moyse cum îl învăţă prea îns 

Dumnezău şi să întoarse apa în matcă 

și înecă pre Faraon. 

In Codex Neagoeanus capitolul despre nebunie, care începe pe 

pag. 96 r., se încheie la pag. 97 v. cu o maximă din Solomon: 

  

3) Pentru versiunea sârbească cf. Redetar Anspo SA, MHOBitg pazaoră ASEpOBAtKH cEopHHE 

"94 r.— 1ş20 (în Sbornicul Academiei sârbești XV), Belgrad, 1926, p. 25: cap. 

XXXIX wa unerorke — castitatea $ 11; cap. XL wa, rpueka nSreiora — păcatul desfrânării 

$ 23, p. 28. Pentru versiunea grecească "AvBoc rw agita mă servesc de ediţia pu- 

blicată în Veneţia, 1603 şi aflată în Biblioteca San Marco din Veneţia, cf. cap. XXXIII, 

Xdow Tiis etvovylac şi cap. XXXIV ? Eideroua tijs nogveiac (textul n'are paginaţie). 

În textele italiene (pentru care vezi mai departe pag. 81 şi urm) povestea călugariţei se 

află în cap.: «Della castită», iar fiul împăratului Teodosie în cap.: «Della lussuria».
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(Şi mai bine să te timpini în cale cu ursul decât cu nebunul <în texi: 
şi cu miosul> Și nebunul...) 

Textul este aci întrerupt brusc; din fraza a doua nu s'a păstrat decât 

subiectul. După această frântură de maximă, urmează imediat pe aceiași 

pagină, fără titlu şi fără obișnuita definiţie, maxime din capitolul următor 

privitor: la «dreptate»: Ă 

Tudecătoriu să aibă 3 lucruri: întâlu putere; a doa să ştie bine judeca; a treia să nu 

fie mitarnicil.«. | 

Şi textul continuă mai departe cu alte maxime privitoare la vir- 

tutea dreptăţii. 
'Tocmai peste nouăsprezece pagine pe f. 116 v., după capitolul pri- 

vitor la păcatul desfrânării, se găsesc în chip surprinzător restul maxi- 
melor privitoare la păcatul nebuniei: | 

Solomon zise: să nu grăeşti cu nebunul nece odată, nece odată, neci cu acela ce nu-i placii 

cuvintele tale nece... grai ce-i place lui. 

Incă: cine graeşte cu nebunulii mai bine să doarmă, că nebunul câți omini vede toţi-i 

pare ca sântă nebuni ca şi el... 

Cum se explică această mare lacună: ruperea capitolului despre ne- 

bunie în două şi aşezarea părţilor lui la distanțe aşă de mari în ca- 

pitole diferite, cu totul contrar structurii simetrice a operei? Foarte 
simplu. Într'un manuscript anterior Codicelui Neagoeanus, sentințele 

ultime din păcatul nebuniei precum și începutul din capitolul privitor 

la «darul dreptăţii» se aflau copiate pe o pagină, care s'a desfăcut dela 
locul ei. Un copist, care scriă mai mult mecanic, a intercalat-o greșit 

ia sfârșitul capitolului privitor la desfrânare. 

Adaose. In sfârşit, versiunea Codicelui Neagoeanus prezintă față 
de versiunea ms. nr. 1436 câteva adause, care întrucât nu se găsesc 

nici în Floarea Darurilor, nici în versiunile sârbești, ce ne sunt cunoscute 
până acum, nici în cele grecești, nici în prototipul italian, suntem în- 

dreptăţiţi a le consideră ca înterpolări făcute posterior, din alte texte. 

Codicele Neagoeanus cuprinde în capitolul ultim, precum am văzut 
mai sus, legenda bizantină a Casiei; în capitolul prim: «pilda postului 

svântii, cela marele de folosenie sufletului»; în capitolul înșelăciunii 
o fabulă cu iepurele căzut în cursa întinsă de vulpe. 

La rândul său și ms. 1436 are un adaos în capitolul privitor la drep- 
tate: o poveste despre Sfântul Efrem înfruntat de o femeie (f. 3ş).
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Faptele aduse mai sus sunt suficiente ,cred, pentru a dovedi că textul 

ms, cu nr. 1436 din Bibl. Acad. Rom., deşi înfățișează aceeaş ver- 
siune ca şi al Cod. Neagoeanus, totuş întrucât e lipsit de erorile şi la- 

cunele din C. N., nu poate fi considerat ca o copie a acestuia din urmă. 
Ms. 1436 derivă în ultima analiză dintr'o sursă care păstră mai bine 
versiunea prototipului decât copia lui Popa Ion Românul. Acea sursă 

eră desigur anterioară textului din C. N., care se dovedește, la rândul 
său, a fi o copie de pe un arhetip alterat. 

Meticuloasa comparaţie de texte, pe care am întreprins-o mai sus, 
oricât de greoaie a fost, ne-a dus totuș la un rezultat pozitiv: textul 

păstrat în Codex Neagoeanus este o copie de pe un prototip pierdut. Această 

constatare ne apropie de problema fundamentală în istoricul textului 

nostru: când, unde și din ce limbă sa zradus prototipul 
Codicelui Neagoeanus şi al ms. 1436? | | 

Răspunsul la aceste probleme de istorie literară, în starea actuală 
a lucrurilor şi în lipsa altor criterii, nu ni-l poate da decât limba celei 
mai vechi copii păstrate în C. N. 

3 4, R. — Memoriile Secţiunii Literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 2..



V 

LIMBA DIN CODEX. NEAGOEANUS 

GRAFIA TEXTULUI 
Grafia «Albinuşei» prezintă aceleași particularităţi pe care le-am re- 

levat pentru textul Alexandriei, cu singura deosebire că în Albinuşa 

se găseşte dese ori întrebuințată litera 4 cu valoarea lui ea sau ia: B0X 

100, 112 V. ut 100 V.; Aa 110 V.; duĂ I0I [., 103 V. X (ea) 1I4v.. 

118 r., 102 v.; mac 85 v.; 8 (iau), 113 1.» AeTe 84 V., 99 V. 1191, 

NThpăekm 94 1.; dar uneori și cu valoarea lui d: paoraTre 

VOCALISM 

Vocale accentuate 

A Â rezultat din a +-n urmat în silaba următoare de e s'a păstrat 

neschimbat, aşa cum se aude şi azi în Ardeal, în cuvântul pâne 93 r.; 

nu îl găsim diftongat în îi, inovaţie fonetică, care se pare că încă din 

sec. al XVI-lea caracteriză graiul din Valahia, Oltenia şi Sudul 'Transil- 

vaniei. 

In elemente străine, de notat conservarea lui în ungurescul: samd. 

î rezultat din a urmat de se + consonantă, păstrat în: îinbli g1 v. îmblă 

87 v. 104 r. 102 v. îintie 112 V. 

E rezultat din je după 2 apare trecut la ă în: D:muaiu 85 v. 86 

r. 8.v. 98 v. 107 r. 116 v. 117 v. 118 v.; dumnezăești 79 V. 

E după r păstrat în reu 86 v. 89 v. go r. 91 V. 108 v. 109 V. 110 V. 112 r 

112 V. X13 1. 118 v. reului 105 v.; (e păstrat şi când deveneă aton: 

reotate Q1 r. 104 v. 108 r. 113 r., reotăți 98 r.); să vebde 103 v.; (sa 

păstrat şi când eră neaccentuat: putuși rebdă 112 r.) să arete; dar gă- 

sim și formele corespunzătoare cu e trecut la d: râu 100 v. 111 v.; 

să rabdă 110 v. (aceeaş trecere şi în cazul când deveneă aton: răotate 
99 1. 112 v. rdotăților 99 r.; răbdătoriu 103).
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E, urmat de e după ș, apare ca e: șerpele 100 r. şerpelui 121. 
E, urmatde n + e în silaba următoare, este redat prin î în: fină 1247. 
E, trecut la d s'a păstrat în pântru 85 v. 99r. 1rov. rr8v. IIS r, 
Î rezultat din e-+n sau mp, urmat de o consoană, păstrat în: să-și 

împlă 85 r. înflă 87 r. întru 104 V. întră 95 v. 114 v. 
I accentuat după 7 păstrat în: Rim sau Rimnii 95 r. Rimului 95 r. 96 r. 

107 r. 108 r. 110 v. 127 r.; uri 98 r; omori 98 r.; să păriră 117 v.; (dar 
şi să pârîră 117 v.) urită 103 v. 

Î, precedat de s şi urmat de n +g, a trecut la € în: sânge 89 v., 99v.; 
sângele 99 r. S'a păstrat de asemeni şi când eră precedat de grupul 

consonantic str şi urmat de n +g, în: stringu 89 r. 93 r.; stringe 86 v. 
88 r.; 124 r.; să stringd 98 v., dar găsim şi formele cu î trecut la î: 
strânge 88 v., strângi 83 v. ” 

I accentuat, precedat de grupul consonantic str şi urmat dem +5, 

s'a păstrat în: strimbă 99 r. 103 v. Este păstrat şi în formele neaccen- 
tuate: strimbătate 97 v. 99 r. 100v. 103r. Găsim însă şi formele cu 
i trecut la d: strâmbul 87 r. strâmbă 100 r. 

O accentuat apare transcris cu o în: spone 90 r. poiul 103 v. dar şi: 
Puiul 103 v. 

DIFTONGI 

Ea, rezultat din e urmat în silaba următoare de a, apare redus la a 
după €: acastă 84 v. 91 r.98r. 104 v.„aeasta 94 v. 106r., încapă 93 v. 
ca 79 r.; după și: greşască 110 v. sfrșască 107 r.; după m: mmargă 79 

r.; după n: gonască '79 V.; după v: deraptă 79 r. 10 r.; după s: sara 103 

r.; mirosală '79 v.; după st şi şt: cinstască 97 V. 105 r., aştaptă 84 r. 114 
v.; după tr: întrabă X14v. 

Ea final Za final apare deseori redus la e: ave 78 v. 89. 98 v. 
IOI £. 1041. 117 1.; dr aie 1131. veri ave 116 v. va vede 101 vV. 115 

r. să protive 88 r., să de 78 v. 95 r.; vine 104 v.; dubie 78 v.; căde 93 
T.; Vulpe nu vru 117 r.; vulpe prinde 102 v.; toată muere are 116; 
ție lege lui 107 r.;) să bucură la avuţie altue 100 r.; me (pentru mea) 
117 £.; e (pentru ea.) 102; re 85 r.; găsi muere 104 r.v.; la veselie ta 84 
T.; merse și vulpe 92 v. 

“Tu necontras î în d: minciunos 118 v. 

Oa rezultat din e sau o latin, urmat în silaba următoare de a, apare 
de cele mai multe ori redus la o: opzini Q1 r. 101 V. 102 V. 105 V. 107 7. 

3?
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100 r.; ominilor go r. omenii 78 v. '79 r. ominii 118 v.; forte '78 v.; tote 

18 r. totă 778 v. să întorse '79 r.; nopte 10X v.; oste 11 v.;morte 95 v.89 r.v. 

Găsim însă foarte des și formele cu oa: oaminii 89 r. 91 v. 96 v. 105 r. 

foarte 105 1. 117 v.; poate 94 1. 96 v. 113 V.;toate 113 V.; toată 98 v. 

moartă 102 r.; scoate 95 1.96 v.;scoaseră 104 Fr. I15£.; coada 100 r.; noastră 

96r.;soarele 115 r. Nu pot considera această grafie din Codex Neagoeanus 

ca o pronunție inexistentă, după cum cred unii filologi 1), pentru cuvântul 

că această pronunție este atestată până în zilele noastre în părţile de Nord 

ale Ardealului 2) şi ceeace este interesant chiar în regiunea Hațegului *), 

unde presupun că s'a copiat codicele. “Textele vechi copiate în aceste 

părţi ale Ardealului precum și în cele de Nord-Vest consună deci cu 

pronunția de azi 4). 

VOCALE NEACCENTUATE 

A n'a fost asimilat cu vocala din silaba următoare în: blăstemat 103 v; 

păretele 1x19 v.; rădicate 91 v.; nărocul 93 v., 85 v.; năsipul 88 r.; năro- 

duli, 116 r. | 

A s'a păstrat în: Jâcuește 87 v. 
In bâjucuriile, ă reprezintă un fonetism normal. 

A final n'a trecut la e în prepoziția câtră 102 r. 

Precedat de ș j, d este trecut la e: ușe 95 r.; grije 86 v. 

E aton după b nu e trecut la d în: îmbetară 103 r. găsim însă şi forma 

cu eod: bâu 103 r. ă 
A trecut la d după grupul consonantic fr: trâbui 78 v. 93 v. (trâbuește 

97 v., trâbue 78 v.). _ 

Protonic este adesea trecut la z: omini 101 v., 105 V., 107 £., x09 r.; 

0 aminii 105 Tr. neominie 101 r.; galbini. 

S'a păstrat în: descâleca 101 v., sălbatec 119 r. 

1) G. Pascu în «Arhivium Romanicum», 1926. p. 444, într'o dare de seamă despre 

Alexandria. 

2) 1. A. Candrea, Graiul din Țara Oașului, Bucureşti, 1907 (Extras din «Buletinul 

Societăţii Filologice», t. Il). p. 10; Weigand, «Sechster Jahresbericht des Instituts 

fir rumânische Sprache», Leipzig, 1899; p. 13, 8. Samosch und Tseissdialekte; 

Papahagi, Graiul și folclorul Maramureşului, p. LV, $ 4. Ă 

3) Ovid Densusianu, Graiul din Țara Hațegului, p. 22, $ 22, 

+) G. Giuglea, Text din 'Tinăud, în «Dacoromania, Î, 358; N. Cartojan, Alexandria 

în literatura românească, Noui contribuţii, p. 36. Despre această pronunție vezi şi 

N. Drăganu în «Dacoromaniay, IV (1924—1926) partea IL, p. 150.
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Final s'a păstrat în: ce (întrebuințat în frază ca aton) nece 87 106 v.; 
căce 84v. | 

Nu s'a sincopat în: dereptate 97 r.; nedereptate 97 1., 100 v.; deriaptă 
109 v. - 

Nu s'a produs asimilarea în formele: Zepi 95 r. (găsim însă şi forma 
asimilată: pi 95 r.), ceti, nemică 84 r., 95 v. (dar apare și forma asimi- 

lată nimică 112 r.). 
Găsim formele nedisimilate: tremese go v., 98 v., 119 r. nește 109 r., 

dar găsim alături şi formele disimilate zrimese go v., 98 v., 99 r. 

Z aton nu este notat după €: foare 102 v., doarele 102 r., credintoși 

102 r. | 
Nu este notat nici când eră final: nec 101 v. 
I apare nesincopat în pustinicul 109 r.dar probabil că aci eră accentuat. 
O aton este transcris cu 4 în: adurmiți 91 v., băjucuriile 103 v., Sudom<a> 

103 r. Îl găsim notat cu o în: satoră 87 v.; dar găsim şi forma: satură. 

U final este păstrat în oxitoane şi paroxitoane: cându 93 r.; trecându 

94 v.; stringu 93 r.; bunu 86 r.; cunoscu 86 r.; eu 112 vV.; multu 115 r.; 

Pământu 109 r.; închipuescu 99 v. 
Alături de acestea apar însă şi formele transcrise cu 5 : Bune 86 r.; 

el» 110 v.; călugăr 94 v. 

Asimilaţia 

A—e> e—e în: beserecei 79 v., tremese 98 v. multemește 92 r. 

A—iî> i—i în: risipește care apare alături de formele nedisimilate 

răsipeşte 113 v. 
E—î> î—iî în: înima, nimică 95 1. nici, ficiori. 

]J—î> î—î în: timpină 106 1. 97 1. - 

U—d> u—u: în: curundu. 

Disimilaţia 

E—e>i—e: în direptate 99 v., dirept, diregatoriu, nişte, 

Sincopa 

E (i) I trecut la e este sincopat în: drept.
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CONSONANTISM 

Labialele. — Labialele înainte de i şi ze sunt păstrate nealterat. Nu" 

găsim nici o urmă de palatalizarea lor. ă 

Dentalele. — D latin urmat de i este transcris cu s (zermlia) : 

D latin, urmat de i --o sau z, apare notat în două cazuri cu & [ul]: 

gos 91 r. 92 v. Formele obişnuite sunt însă cele cu j. 
Ş latin, urmat de a, o sau 4, apare transcris cu & [y] în următoarele 

cazuri: agunse 89 r. agunseră 109 r.; bâgocurescă 102 v. Formele frec- 
vente sunt însă cele cu j: jurară 107v.; jurământ, 108 r.; judeca 97 v. 

117 €. | 

L s'a păstrat în cuvântul câărtulariu 101 r. 
N după vocală și înainte de î în hiat, în următoarele cazuri este pă- 

strat: întâniu 79 v. dintâniu 8o r. 8o v. precuvinoş 78 r.; mângâne 92 r.; 

mângânere 81 v. pustine 109 v. 1251. 78 v.; dar şi: întâiu 

N, muiat urmat de i, a căzut în: ai 107r. 

H inițial s'a păstrat în: hiclianii sau hiclian 102 r. 102 v. hiclenie 102 V. . 
1171. hichanul 117 v. <ung. hitlen. 

Il găsim notat — poate și sub influenţa grafiei slavone? — în: pohtă 
84 v. 85 f. 109 v. 1ror. 113 r.119r.; pohteşte 84 v. pohte 113 v. pohii 

i0o v. pohlit-ai 111 v.; precum şi în zdduh. 106 v. 

Grupuri de consoane 

Ni apare constant trecut la mt în: sâmti 79 v. 88 r. 91 r. 91 v.99v. 

TOI V. II3r. 1121. 115 v. 1160r. 116 v.; sâmtu 70 v. 1167. 

N, urmat de o consoană, uneori nu este notât: spâzure 98 v.; mân ci 

84 r.; ude-s 97 v.; ude 113 v.!) 
Rș s'a păstrat în: meșterșug 93 v. 101 r.; găsim însă și forma : merteșug 

IOI r. 

Sv, sub influența grafiei slavone (?) apare notat în: szântu 78 r.79 r.; 
svinte 79 v. sdinților 78 r.; soeatulii 94 r. svătuire. Găsim însă şi gra- 
fiile cu sf: sfetuește 94 r. 118 r.; sfeatul 94 r.; sfetuești 94 r. 

Accidente generale 

Asinilaţia: p—n> r—r în: rândurelei 108 r. 
  

  

1) Pentru interpretarea acestei grafii cf. Ovid Densusianu, Histoire de la langue rou- 
maine, vol. ÎI, fasc. 1, p. 127.
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Desimilaţie. Alături de forma desimilată: prespe 78 v. găsim și forma 

nedesimilată, prespre; pintru 81 v. 

Metateză. Nu s'a efectuat metateza lui 7 în verbul: protivește 88 v. 

Nici metateza lui 7 în: poclon. 

MORFOLOGIA 

Declinăţiunea. Substantivul grindine păstrează terminația de- 

clinării a III-a, apropiindu-se de prototipul latin ( *grandinem.) . | 

Genul. Substantivul cămilă apare la singular în forma masculină: 

cămilului 110 tr. 

Substantivul soție âre sens masculin (daca-i moare soție, nece odată 

nu-lii mai uită, ne&-şi va lua altulr22 r) cum se obişnueşte şi azi încă în 

Maramureș 1). | 

Singular şi Plural. Substantivele masculine, derivate cu 

sufixele — arius, — orius, au păstrat la singular această terminaţiune: 

diregătoriul 97 V.; diregătoriu 97 r.; judecâtoriu 97 t. 

„ Nominativul plural în -e s'a păstrat la substantivele de declinarea 

I-a: omide go v.; coade 90 v.; doare 102 V. 

„De notat pluralul: făpturi dela sing. fapt: supti cuvinte dulci, 

lipescu-se şi rele făpturi 91 v.) 

De notat asemeni şi pluralul: negoațele 115 v., obișnuit azi numai dia- 

lectal. | | | 

La unele substantive femenine, cari fac pluralul în -i, nu s'a produs 

inflexiunea a....î> d.... î: narile 106 r.; lacrami 80 r.; gauri 93 1. 

Substantivele neutre fac pluralul în -ure: valure 91 v.; lucrure 99-v. 

zar r. zar. 118; chipure 84r.; 84 v. 86 v. 96 r. 105 r. 113 r.; darure 

QI r.; trupure 78 v.; zidure 119 V., dar alături de acestea găsim și formele 

curente azi: chipuri 86 v.; feliurile go v. lucrurile 118 v. 

Cazurile. Genetivul substantivelor femenine este de cele mai 

multe ori în =zei: lumiei 84 v.; 88 1.93 r; ușiei 94v.; plăceriei 91 r.; 

vulpiei 102 r.; cruciei 109 1.; linbiei 112 1. 119 V. I21V.; cămihiei 110. 

Substantivul rurturică are genetivul turturelei 122 r., care presupune 

la nominativ forma nederivată: turturea. 

1) Cf. Tache Papahagi, Graiul şi folklorul Maramureşului, «Academia Română, Din 

viața pop. rom.) XXXIII, Bucureşti, 1925. P. L*XV, $ 47
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Articolul 

Articolul proclițic de genetiv și dativ are forma lu: darul lu Dum- 
nezău 93 v.; învățătura lu Dumnezău 93 v.; dede lu Adam 121v. 

Pronumele 

Personale înfățișează la acusativul persoanei I-a plural şi la dativul 
persoanei a III-a plural când formele scurte mai vechi: nd, i, când for- 
mele mai noui: ne, fe. | 

Interesantă este forma eleşi: văzu două fete de eleşi, într'un loc stândiă 
124 r. De notat ca formă de pronume personal de reverență: nânsa 110 
Fr. Hânșii 121, 

Pronumele demonstrative: alaltă II9v.; ; alalte 79 1.79 v.; alalți 105 o.; 
ccestaș 96 1. 

Pronume nehotărite: fire cine 113 V. neștine 90 1. 

Verbul 

Prezentul indicativului apare cu terminaţiunea -esc la următoarele 
verbe de conjugarea a IV-a: să pogoreşte 105 v.; să răpezeşie 96 v.; 
să slobozește 105 v.; alături de forma obişnuită azi: nu slobozi 109 v. 

Perfeciul simplu păstrează vechile forme organice: întorșu 83 r.; cerșuiu 
82 v.; fece 119v.; feceră 79 r.; zisemii 116 r.; dede 100 v., 114 v.; 
dăde 94 v. r00v. 106. 

Viitorul. În sistemul de conjugare al viitorului, auxiliarul apare când 
cu forma mai veche veri, când cu forma mai nouă vei: veri păți 94 v.; 
veri are 116v.; veri și păgubi 109 v.; vei pierde 109 v. 

Forme particulare ale câtorva verbe. Sunt de relevat: 
Fi: sâmti 79 v. 
Lua: luo, luoră 120v. 

Uita: iacâtă, 109 r. 

Mâncă: mâncă 87 v., 120 v.; să mânce 120 v., dar Şi mănâncu 120 r., 
mnânâncă 120 v., să nu mănânce 121 v. 
Forme de conjugare. Unele verbe, astăzi întrebuințate în 

forma activă, apar în textul nostru la forma reflexivă: şi- ș moare în 
legea ei 123 v.; să te timpini cu leul 116v.; să te timpini 
cu ursul , (dar şi: tim Dpinară o nevastă frumoasă 106 r.); nu 
te râvni 82.
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Alte verbe, obişnuite azi la forma reflexivă, se găsesc în textul nostru 

la forma activă: vru să însoare 124r.;săracul îmbogățește 

şi bogatul sârăceşte 87 r.; cine iubește vinul... nu va îmbogăț î 

121 r.că închipueşte judecătoriul albinei 97r.; şi în- 

chipueşte unei gadine din pădure 105 r.;şi închipueşte neloc- 

mala rândurelei; domnie -ta nu griji de mine 1t1ir. 

Adverbe - 

Alături de câteva forme puțin obişnuite azi, notăm aci şi pe acelea 

care înfăţişează vreo particularitate în fonetismul lor: -acie 94v., 118 

V.; acieș 109 r.; aiminire 113 r.; aşijdere 87 1.; asemenele 80 r.; cice 

şi cole 108 v.; acolo 120 r.; deunăzile 111 r.; dici 102 v. 110 r.; lan- 

fos (din mijlocă în sus fată şi langos pește) gr 1.1); înainte 

120 r. nainte 94 r.; mainte 84 r.; nime 84 v.; niminile 92 v.; nemica 94 

1. III V.; nemică S4 V., 95 v.; mimică 112 r.; neceodată 87 v. 116 r. 

necodată 87 1. ne€ 122 r.; așa. lesni 1131. 

Prepoziţii 

De semnalat formele: câtră 102 r., 79 r.; prespre 78; prespe- 95 v- 

pre 92vV., 95r. | 

Derivaţiunea şi compunerea 

Următoarele cuvinte apar fără prefixul în-, obișnuit în limba lite- 

rară de azi: dereptiază (= îndreptează) 85 v.; griji (îngriji) 111 r.; necă 

8 v.; pâdobită 106 r., 115 v.; timpina 116 v.; tinde (a-şi tinde coada) 

105 1., 105 v.; tocmi 107 r.; focmită 107£.; tocmală - (= întocmeală) 

95 v., 98 v. veninat 121 r.?). 

Cuvântul spâsi 98 v., spâsenie 99 v., apare fără prefix. 

Sunt întrebuințate fără sufix cuvintele: dulca 91 v., curtii 121 r. 

Sufixul-enie se întâlnește în cuvintele: sfrâșenie 87 r., începenie 

81 v., cetenie 79 v. 

1) Cf. şi 'mgl. lânjosu, povârniş la P. Papahagi, Megleno- Românii, Ul p. 89. Pentru 

o formaţiune similară în v. rom. înalgios, cf. S. Puşcariu «Dacoromania), III p. 406 în 

notă şi V. Bogrea, Dacorom, IV, p. 825. 

2) Asemenea forme se găsesc și azi în unele regiuni ca de ex.: Țara Oașului. 

(C£. 1. A. Candrea, Graiul din Țara Oașului. p. 24).
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SINTAXA . 

Declinaţiunea | 

Dativul construit cu a: porânci a toți oamenii 79 r.? 

Acusativul construit fără prepoziţia pre acolo unde limba. li- 

terară de azi preferă construcţia cu prepoziţie: pintru. acee iubește 

ehi 84 r.; şi tde toți câți făcură acesta sfată 96 r. 

Articolul 

Articolul enelitic se adaugă la complimentul drept, când acesta este” 

precedat de prepoziţia pre şi nu este urmat de un atribut: și pre omul 

minte hrăneşte, ore bine ore reu 93 v.; şi pre călugărul puse 

vlădică la Rim 96 r.; și merse să junghe pre împăratul oşr;; 

iar ei-și pună pre împăratuliă la mijloc ro1v. 

Găsim și câteva cazuri în cari nu se adaugă articolul enclitic la com- 
plimentul drept, neprecedat de prepoziţia pre: și cine sapă groapă altue; 

elva cade într'însa 100 r.; și cine ucide om, de mând de om va muri 100 r., 

Comparaţia adjectivelor şi adverbelor 

In gradul comparativ, conjuncţia de legătură între adjectiv sau ad- 

verb şi celălalt termen de comparaţie este numai de: și este râbdătoriulii 

mai cinstiti de toți 1041r.; ce pute acastă muere mai reu 
de acel cal 106 .; şi fuiu mai înţțeleptii de toţi ominii pre 

une 83 1.; și nue mai reu păcat în lume de nesocotința; cându 
făcu Dumnezău pre dracul elu-l făcu mai frumos şi mai mare 

de îngerii lui xx8v, 

Pronumele 

Personal de persoana II şi a III-a este de foarte multe ori între- 
buinţat în mod expletiy, alături de subiectul dejă exprimat și în cazuri 
în care limba literară de azi nu simte nevoia de a-l exprimă: elu să pro- 
iivește cocorului, că cocorii ei au împârati, 101 r; iar omulii înțeleptii 
elu'- şi ține mințile; și omul nebunii el „ascultă toate cuvintele câte 
zică ominii 108 v. 

Cu deosebire, apare pronumele personal alături de subiect în cazurile 
în care acesta din urmă este despărţit de predicatul” său printr'o pro-
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poziţie incidentală. Pronumele personal este pus atunci după inciden- 
tală, alături de predicat: liubovul, care iaste de pohtă, elu e în 

3 chipure 84v.; iar vânătorii, cândii vor să-li prinză, e i se 

îmbrac în haine roşii 96 v.; iar el, deca să văzu săracii, el fugi de 
rușine şi de frică 99 r.; omul fără minte, cându-i zici cuvinte 

zele,. elu să mânie. 

Formele prescurtate ale pronumelui personal lipsesc în numeroase 

cazuri, în care limba literară de azi le întrebuinţează în mod expletiv, 

alături de formele accentuate: cându veri merge să razi pre el 951. 

să nu faci lui orun rău 84r.; iar ţie este buni 851. 

Formele atone de dativ și acusativ ale pronumelui personal precum 

şi cele reflexive, care însoțesc verbul, sunt adeseori postpuse şi la modul 

indicativ, particularitate care caracterizează încă şi azi graiul 

ardelean 3): placu-mi ochii ei cei negri 114 v.; placu- î. ochii 

tăi 114 v.; iară dracul puse-i cursa 109 v.; maico cheamă-te 

împăratul 114 r.; aceste <femeile> cheamă-se draci 115v.; iară, 

de va pierde minte, pierde - ş- va şi cinste, că toate începu-să cu 

măsură 123 v.; pierde-şi şi acastă lume 117 vV. 

Prepoziţiile 

In cu sens temporal, arată, ca și în limba latină, durata în care se 

petrece acţiunea: să nu vază soarele în 14 ani LI5r.; şi-l închiseră 

şi şezu în I4 ani Lis r.; el va aştepta și în 2 <xile> 119v.; și md- 

nâncă o dată în zi 123. - 

In arată direcţia, în construcții în care limba de azi preferă prepo- 

ziţiile spre sau la: merse Alexandru împarati în muntele Vavilonului 

120 r. 
IL n tru arată: a) ca şi prepoziţia în, durata acțiunii: și îmblă î n- 

îir'undă ană pând-i crescură perii 104 r.; b) cauza din care decurge o 

consecință în expresii în care noi obișnuim azi prepoziția petru: și 'ntru 

acelă păcatii noi murimă toți. 121 v.; c) locul unde se petrece acţiunea 

în construcții în care limba literară de azi preferă prepoziţia în: să ve- 

selie întru foişor 104v. 

“Cu sens apropiat, dentru arată locul, în construcţii în care azi se 

întrebuințează prepoziţia din: să nu mânânce <Adam şi Eva> dintru 

%) Tache Papahagi, Graiul şi folklorul Maramureşului, p.: LXXII, $79.
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pom 121 v.; dar găsim şi expresia obişnuită azi: şi mânâncă din pomu 

121: V, 
Pre arată noţiunea de mod, îndeplinind funcțiunea pe cari o în- 

deplineşte azi prepoziţia după: să îmble pre voia trupului 112r.; 

omul bună nu să cunoaşte pre -haine, ce pre lucrure bune 1111.; 

şi să vede pre haine că este nebun xIaur.; şi stau <Rimlenii> pre 

jurământi 108 r.; în construcţii în care limba literară preferă azi 

prepoziţia peste: şi dederă pre un calii morti 106 1. 

Arată noţiunea de loc în expresii în care azi întrebuințăm prepozi- 

ţia la: și porânci Filistenilor şi-l chemară pre ospăț 104 t. 
În locuţiuni în care azi întrebuințăm prepoziția în: numai una pre 

lume 107 r.; în construcţii în cari limba de azi se servește de prepo- 

ziția asupra: Dumnezău... trimese pedâpse pre Faraon 90 v. şi în sfârşit 
cu o nuanță finală: şi mâncare pre multă este pre reotate trupului 

120 v. 
_ Pentru (pintru) este întrebuințat spre a arătă obiectul despre care 
se vorbește: Pentru ticăloșie (titlu). 104v.; păntru socotinia 

scrie la Rim x1ov.; pintru hiclenie spune 117 r.; în construcţii în 

care azi se întrebuinţează prepoziţia după: şi mu judeca pre nime 

pintru cuvinte, ci pintru diala lui 105v. 

Coordonare și subordonare 

Adversative. Ideea de adversitate se exprimă prin conjuncţia iară. 
Interesantă este întrebuințarea acestei conjuncţii la începutul propo- 
ziţiei principale, când aceasta este așezată în urma propoziției secundare: 

<Cocorii> unde vor descâleca să doarmă, iară ei-și punii pre împă- 
ratulii la mijloc 101 v.; Și ziseră: cându veri merge să razi pre el, iar 

tu-i tae grumazii 95 r. şi de va dormita, iar picatra-i cade din picor 
I0I v.; că daca vede frunza mișcându, iar elu tot fuge I03t; omul hi- 

clianii protiveşte-să vulpiei, că dacă flămânzeşte, iar e esă la câmpi. 

102 r. 
Asemenea cazuri, neobișnuite în limba literară de azi, se în- 

tâlnesc și în textul Alexandriei, copiat de acelaş popă Ioan Ro- 

mânul. | 

Conditionale. Găsim sporadic întrebuințată şi vechea conjuncţie să 
(<lat. si): Și ce va grăi celă săracii, s'arii grăi câtii de frumosi, tot
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nu-l vor asculta 86 v. lar de va grâi cel bogatii, s'ar i grăi și nebu- 

neşte, toți vorii zice: ascultați ce grăeşte cel boerinii 86 v. 

De obiceiu, se întrebuinţează în aceste cazuri de subordonare condi- 

ţională, conjuncţiile: de, deaca, dacă. 

Finale. Este de însemnat întrebuințarea conjuncţiei pintru să: şi 

pintru să nu doarmă, iar ei-şi iau câte o piiatră în pico:ă 101 v. 

Notăm deasemenea întrebuinţarea conjuncţiei să, în cazurile în cari 

azi preferăm conjuncţia ca să: iar aşe este tocmitu de Dumnezău. să nu 

se sfârșască 107 r. 

Anacolutii şi asperităţi sintatice 
3 

Sunt de relevat câteva forme contrare spiritului limbii, precum: 

a) "Trecerea bruscă dela o persoană la alta într'o frază, ale cărei 

părţi componente sunt legate prin subordonare. Deși subiectul ambelor 

părţi componente este acelaș, totuş în propoziţia principală el este 

exprimat la persoana a III-a, pe când în secundare este schimbat brusc 

la persoana a Il-a: și cane iubeşte prietini culi său, să-l pedep- 

seşti în taină gor.; Și omul încă să fie credintosiă celue ce 

te crede şi cu liubov să fii cătră el xo2r. 

5) Se alternează un subiect articulat cu unul nearticulat: și una 

o chema Nastasie, altă Theodora 124 1. 

c) Acorduri greşite ; subiectul la singular, predicatul la plural: şi merse 

s:ra îngerul la el în gazdă... și ziseră lui; 

sau complimentul la plural, iar pronumele, care-l înlocueşte, în pro- 

poziţia următoare la singular: Domnulă fâcu pre Adam și pre Eva şi-l 

puse în ralu 121. | 

d) Se coordonează două construcții cu formă verbală deosebită (de 

ex.: un subjonctiv cu un infinitiv): și să nu-ocărdşti pre sărac, 

nec lăuda pre bogati 57 r. | 

Topica apare și ea uneori nefirească, forţată. Astfel se desparte forma 

auxiliară a verbului de trunchiul lui principal printr” o altă parte de cu- 

vânt: că m'au ei învădtati 95v.; şi mai bine să- ți întăiu 

fie ruşine Q4r. pronumele reflexiv de verb: cându-ș oînulă face 

- păcate 113 v. 
La gradul superlativ, între părțile “alcătuitoare ale adverbului, se in- 

tercalează o altă formă: că nu foarte auză bine 117v.
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In superlativul absolut, adverbul foarte apare uneori postpus: și 

era ace ţară bogată forte 78 v.; puţie reu foarte 1061; 

găsim însă şi construcţia. obișnuită în limba literară de azi cu adverbul 

prepus: ave acel împărat 7 fete forte frumoase. 
De remarcat şi așezarea verbului la sfârşitul propoziției: că numele 

reului în puțină vreme este 105 vV. . 
Asemenea cazuri de anacolutii şi de construcţii nefirești, de to- 

pică forţată apar şi în alte texte contimporane, ca de exemplu în primele 

texte româneşti, tipărite sub domnia lui Gh. Râkoczy 2). 

LEXICUL 

Lexicul din textul «Albinușei», copiat de Popa lon Românul, pre- 

zintă câteva particularităţi interesante. El conţine, între altele, câteva 

cuvinte moştenite din latină sau împrumutate din limbile vecine, 
cari au dispărut azi din circulaţie; altele cari lâncezesc în agonie într'un 

colţ de pământ românesc, de unde numai mâna norocoasă a unui mare 

scriitor le poate prinde pentru a le da din nou vieață; și în sfârșit o 

altă serie de cuvinte care, silite, în urma prefacerilor pe cari le-a suferit 

vieața socială a poporului nostru, să-şi lărgească sau să-şi micșoreze 

treptat sfera, au ajuns să aibe azi un înţeles cu totul deosebit. 

Dintre elementele străine ale lexicului, cele slavoneşti, pătrunse în 

mare parte din originalul sârbesc, sunt precumpănitoare; alături de 

aceste își fac apariția câteva elemente ungurești și — lucru interesant 

pentru aspectul limbii noastre literare din secolul al XVI-lea — câteva 
elemente turceşti. 

Elemente obscure. Emendări 

In textul nostru se găsesc câteva cuvinte a căror formă a fost astfel 
alterată prin inadvertența copiștilor, încât sensul și forma lor adevărată 

nu se pot reconstitui decât prin mijlocirea originalului slavon şi a pro- 
totipului italian. Acestea sunt: 

Armenica, în capitolul privitor la «curtenie», în următorul -con- 

text: «Și să închipuește <curtenia> unii gadine ce să chiamă armenica: 

şi este mândră şi socotită şi nemișă și cinstită de toate gadinele câte 

1) N. Drăganu, Cea mai veche carte Rdkocziană în «Anuarul Institutului de istorie 
națională» (Universitatea din Cluj, I (1921—r922), Cluj, 1922, PD. 219—223)
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sâmti ; şi net odată nu mănâncă ceva necuratiă, ce tot curatii și frumos; 

şi mănâncă odată în zi; şi cându mănâncă, tot în gaură mănâncă; nu 

va afară să-şi întine pi%oarele; și nu va călcă nece odată în tină, ce totii 

va sta în loc curată şi uscati...) (f. 122 v.-123 r.) Ms. 1439 ne dă și 

el exact în acelaș loc tot armenica. Floarea Darurilor: armelină. 

Versiunea sârbească al cărui prototip se urcă până în sec. XIII, înfăţi- 

şează în pasajul corespunzător cuvântul apmeantib : Hl-MOXE-cE NpHMHEHHTH 

uneroka ka-apmeauu$ 1). Prototipul italian: ermellino: ce puossi appropiare 

la virtă della moderanza a un armellino, ch'& uno animale il quale & pi mo- 

derato, gentile, e cortese...) În prima ediţie a traducerii franceze, La 

leur de vertu, publicată la Paris, de Galiot du Pre, în 1530, o carte foarte 

rară astăzi, din cari am găsit un exemplar în Bibliotheque de PArsenal 

din Paris, se află în contextul corespunzător: Phermine. Este deci 

vorba de hermina, a cărei blană albă şi curată este mult căutată. 

Leoscroada: «să închipueşte <nesocotința> unii gadine ce-o 

chiamă leoscroada, ce are multă dragoste şi pohtă să vază obrazi 

de fete şi cându vede pre fată, el merge la fată; şi de dragoste fetei; elu 

să culcă în poala fetei şi adoarme; și mergu vânătorii şi-l prindă... şi-ș 

pune capul pintru pohta lui, iar de ar ave socotință, n'arii peri așa lesni...) 

(£ x12-3 r. Manuscriptul 1439 ne dă: Jeoscorca; Floarea Darurilor: 

inorog. (şi poţi să asemeni nesocotința unei heri, ce-i zice znorog ), care 

traduce aci pe corespunzătorul din textul grecesc: povonegoc 2). Versiunea 

sârbească ne dă forma aeSukopu8: H-Mome-ce NpHMHEHHTU HECnOSHAHHE K- 

assuopnt 2). Traducerea franceză, în ediţia din 1530: Lyoncornu ou bien 

licorne (et se peult approprier le vice de intemperance au /yoncornu ou 

bien licorne qui est un beste qui a si grant desir destre avec les damoysels...). 

Prototipul italian ne dă în câteva incunabule, forma: Honcorno o vero 

alicorno, iar în unele manuscrise: unicornio. 

Leoscroada sau leoscroca sunt deci transcrieri greșite ale formei cores- 

punzătoare din textul sârbesc: Jeuncornu. Această formă sârbească la 

rândul său reproduceă pe italianul: Jioncorno. 'Traducătorul sârb, ne- 

găsind la îndemână în limba sa un termen corespunzător, a păstrat 

cuvântul italian, adoptându-l la fonetismul limbii sârbeşti. Din textul 

  

1) Cf. textul publicat de Milan. Redetar în SBOpHAR Sa JNCTOPHIY, jesuKk U KHHE- 

meBHocr cpnexor Hapopa.[lpao onensenve. usura XV (Academia reg. sârbă) Bel- 
grad, 1926, p. 29,8 (2). . “ 

2) Mă folosesc de ediţia tipărită la Veneţia în 1603. 

3) Milan Resetar, op. cit., p. 16, (2).
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sârbesc, cuvântul a trecut apoi în traducerea românească. și a fost 

alterat de copiştii români. 

Elemente latine 

Blâm 109 r., 117 r. formă de subjonctiv cambulemus. 
Curtenie 122 v.:4Curtenie este în trei chipure: să fie omul sprin- 

tenă de trupă; sau cu bune <nă> rave; şi în slujbă cu bune nărava; şi în 

slujbă cu cuvinte bune și cu dulce răspunsi. Și cu slujba dobândește 

şi minte şi cinste și ominie». 
Sensul cuvântului corespunde deci cu sensul francezului courtoisie. 
In traducerea franceză, La fleur de vertu, publicată de Galiot du Pre, 

în 1530, găsim în pasajul corespunzător cuvântul: courtoysie, iar în 

textele italieme: cortesia («la cortesia & solamente in tre cos€...) Tiktin, 

înregistrând în Rumâănisch-Deuisches Worterbuch la pag. 468, cuvântul 

curtenie, cu înţelesul de «Hăflickeit, courtoisie», îl consideră ca un 

element nou, aparţinând literaturii moderne. Cuvântul este însă, după 

cum se vede, vechiu în limbă; el circulă încă din sec: al XVI-lea. Pentru 

un exemplu similar din Dosofteiu, Vieţile Sfinţilor, vezi I. A. Candrea 

şi Ov. Densusianu,. Dicționarul etimologic . al limbii române, p. '73. 

Cuvântul este derivat din curtean, care la rândul său face parte din 

familia cuvântului curte (<lat. co(h)ors). Curtean apare şi în textul 

nostru sub forma curtan. 123 v. «Și omul curtani ce va dobândi minte, 

dobândi-va şi cinste». 
E cet, cu înțelesul de și 84.r. 
Famenul. Foaia 122 r.: (Pintru famenul spune: famenul este ce 

să ferescu de curvie, că este un dar pre dereptate, cându pun frâulă 

păcatelorii... Protiveşte-să turturelei: daca-i moare soţie, nece o dată 

nu-lă mai uită, ne&-și va lua altul...) 
Sensul cuvântului se precisează şi mai clar prin ajutorul versiunilor 

din celelalte limbi şi a originalului italian. Versiunea sârbească, publi- 

„cată de Resetar, ne dă în acest loc cuvântul: uneroka. Prima ediţie a 

traducerii franceze, La fleur de vertu, publicată la Paris în 1530, pre- 
zintă cuvântul: chastete (sic); iar textele italiene: castită, «castită si 

€ una virtu per la quale ragionevolmente si rifrena lo stimolo della carne, 
e della lussuria». Cealaltă traducere românească, din epoca lui Brân- 
coveanu traduce acest pasagiu prin cuvintele «fecoria, adecă cu- 
rățiea».
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Sensul cuvântului famenul, pe care traducătorul român nu l-a putut 

luă din redacţia sârbă unde găsim uneroha, eră deci prin secolul XVI-lea: 

cast. Candrea şi Densusianu în Dicţ. etim., înregistrând cuvântul cu sensul 

de castrat, îl derivă din <feminus,—a,—um, femme», explicându-l astfel 

«la origine probabil s'a zis homo femina și apoi cuvântul din urmă, 

avînd înţelesul de adjectiv, a primit terminațiunea adjectivelor mas- 
culine în -us; înţelesul lui *ferminus trebuie -să fi fost identic cu al lui 

femineus, feminin, effemin€, tendre, mou, delicat, faible, lâche; din 

aceste din urmă accepțiuni s'a putut desvoltă uşor aceea de timpuissant, 

châtre). Această evoluţie semantică presupusă de d-nii Candrea și 

Densusianu este confirmată acum prin textul nostru. Cuvântul apare 
aci cu sensul primitiv de: cast, sens neînregistrat încă până acum de 

celelalte dicționare. 
Impăsona. Nu este înregistrat, sub această formă şi cu înţelesul 

pe care-l are în textul nostru de nici un dicţionar. Sensul de <a îngreună, 
a însărcină» se desprinde din context: «Și să culcă Lotii cu fetele lui 

cu amândoa; şi le împâsone; şi făcu una pre ursul şi alta pre maemuța». 

Floarea Darurilor, din epoca lui Brâncoveanu, se serveşte în acest loc 
de cuvântul (îngreca»; iar textele italiene de cuvântul sngravidare (amen- 
due lo“ngannaro in modo che di lui ciascuna zngrauidd). Românescul 

împăsond este înrudit cu verbul a pâsă pe care-l întâlnim în Psaltirea 

Scheiană (cf. Candrea, Psaltirea Scheiană UI, p. 452) derivat din pensare 

(Cf. Candrea şi Ov. Densusianu Dicţ. etim. p. 203; derivat la rândul 

său din «pensum» confundat cu «pondus» cf. şi expresiile: îmi pasă = 

îmi apasă pe suflet (N. Bogrea, (Daco romania» III, p. 414). 

Meserul <lat. miser: Pe trei oamini nu iubeşte Dumnezău: bo- 

gatul minciunos şi 'meserul trufașu. 118 v. 
Pesti 120 r.a zăbovi. 
Să <lat. si, dacă: s'ar grăi cătii frumos, tot nu-l vorii asculta... iar 

de va grăi celii bogati, s'ar grăi şi nebunește, toţi vori zice ascultați 

ce grăeşte» 86v; 

Elementele slavone 

Textul'nostru prezintă un contingent însemnat de elemente slavone, 

împrumutate de sigur din originalul sârbesc precum: diiala <Avkaa lucru, 

faptă 105 v.: «nu judeca pre nime pintru cuvinte ci pintru diala lu; ga- 

dină 91 r., 105 r. <raatnh; înorogul 96 v. <unopor din HH% Unus şi porn 

= cornus, povdxegos, animal mitic cu un corn în frunte; hrâjatele viteaz; 

4 A. R. — Memoriile Secţiunii Literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 2.



  

50 - N. CARTOJAN 134 
  

116 r., 15 ...; Bubovul <AWBORh, iubire: «liubovul muerescii sau trupescii... 

Liubovul meșterilor că să iubescii meşterii» (f. 85 r.); plaşca <naâuuă, pre- 

tium : «că mulți alerga la alergat, ce carele întrece, acele va lua plaşca» 

(£. 107 r.); prilăsti <npkaneruTu, a arnăgi: «merse dracul la ei; întâiu la 

Evva şi o prilăsti şi mâncă din pomu» f. 121 v.; pocaianie 109r. <noKaranuie; 

postelnic <noereanuk, «praefectus cubiculi, cubicularius» (apud Miklosich); .- 

trâpenie 104 1. <rpnnkuuie, «patientia) ; văznesi (a să) <BEM3HECTH, a se 

îngâmfa: diar corbul să văznese și începu a cânta și căscă gura, iar 

cașul căzu os» (f. 92 v.). 

Din textul sârbesc s'a păstrat in traducerea românească și conjuncţia 

aB0 Koko (transcrisă greşit în Codex Neagoeanus în loc de kako) = 

așa dar. 

Elemente italiene prin filiaţie sârbească 

“Tot din textul sârbesc cred că a luat traducătorul român și cuvântul 

bârbir: «Să svătuiră şi cu bărbirulă... Intr'o zi chemă împăratul pre barbi» 

95 r. Dictionarul Academiei, găsind cea mai veche menţiune a cuvân- 

tului în 1700 (Floarea Darurilor), îl consideră ca «neologism intrat de 

timpuriu în limbă, prin filiaţiune neogrecească (umaguzeois ), din ital. 

barbiere» (I, 1 p. 495). Tiktin Rum.Deuisch. Wârterb. consideră şi 

el cuvântul ca neologism, venit din italiană, fără să indice filiația. Textul 

nostru ne arată cuvântul existent în limbă la 1620. Dacă nu circulă 

în graiul nostru din Ardeal, ca moştenire din limba latină sau împru- 

mutat dela Sași, la cari cuvântul este atestat pe la 1580, (iar ca nume 

propriu încă din sec. XVI-lea1), atunci traducătorul l-a luat din 

textul sârbesc, unde se găseşte exact în acelaș loc (i naidose barbera 

ego) 2). Cuvântul circulă în limba sârbească (barbjer, barbjera, barber, 

barbir), ca împrumutat din italiană 5). | 

Pentru elementele italiene furişate în versiunea sârbească a se vedeă 

mai jos capitolul: "Textul românesc și originalul sârbesc. 

Un cuvânt italian, venit din originalul sârbesc este şi Fra = frate, . 

călugăr: Fra Tomas zice în 4 chipuri să iubești prietaicul tău: întâiu cu 

inimă deraptă şi să te nevoeşti cu el (84 r.) Este vorba de Toma Achinatul. 

1 Adolf Schullerus, Siebenbiirgisch-săchsisches Wrterbuch, Strassburg, 1910, p. 405. 

2) Rudolf Strohal, Cuât vsake mudrosti Najstarije hrvatsko umjetno satuvano knji- 

Zevno djelo îz 14. vjeha, Zagreb, 1916, p. 37. Ă . o 

2) Cf. D. Dancic, Rjenik hrvatskoga îli srpskoga jezika na svijet izdaje jugoslavenska 

Ahademja znanosti i umjeinosti, Zagreb p. 183.
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Elemente ungurești 

Dintre elementele ungurești ale textului nostru, notăm aci numai pe 

acelea cari nu mai circulă azi pe întreg teritoriul daco-român sau, chiar 
dacă circulă, au alt înțeles decât cel obişnuit azi. 

Aprodul (împăratului) 114 v. vine în textul nostru de 3 ori, înlocuind 

cuvântul din originalul slav: noereannmw. Acesta apare și el în contextul 
românesc o singură dată, ceva mai sus, cu sensul exact de «cubicula- 

riorum regalium magister) !), dar îndeplinind o funcţiune puţin re- 

comandabilă. Alte cuvinte de origină ungurească sunt: Bânatul 88 r.: 

«scumpul stringe avuţie altora, iar el numai ce-i cu bânatub; Celuit -g2 

v.: «se duse corbul, după ce pierdu caşul, celuztii pre vedere»; Incelui 
104 r.: «(Și cum făcură (Filistenii) și-l ficeluiră <pe Sampsonii> şi cu o 
curvă); Nemeș 122 v.: armenica (o gadină) este mândră şi socotită și 

nemişă» 123 V.: «şi pintru năravul ei cel bun atâta e de nemniș) <ung. nemes. 

Elemente turcești 

Elementele turcești sunt interesante, de oarece ne vădesc că influența 

orientală se întinsese de timpuriu și în Ardeal. Cuvintele din textul 

nostru: sunt însă dintre acelea cari pătrunseseră în toate limbile slave 

din Balcani, răsbătuseră până în cele din centrul şi răsăritul Europei; 
ba unele intraseră chiar în limbile romanice din Occidentul medieval. 

Nu este exclus ca traducătorul român să fi împrumutat aceste cu- 
vinte din textul sârbesc pe care-l avea dinainte, 

Le notăm aci în ordinea alfabetică: 

Dulamă cu sensul de haină roșie: <inorogul> nu sufere omul cu 

dulama roşie, iar vânătorii cândi vor să-lă prinză, ei să îmbrac cu haine 

roșii» (96 v.). Cuvântul derivă din osmanicul dolama, «haina ienicerilor 

din ştofă roşie, pe care o poartă ofiţerii tătari». Cuvântul e cunoscut 
în sârbă dolama; în bulgară dolamd, macedo-rom. duluma; ungara 
dolmâny; polonă dohnan, dobnan, doloman, dotaman; rusă dolomanb 

dolimans,, etc. (Șăineanu, Inf]. orientală asupra limbii și culturii pop. rom. 

II; Miklosich, Die tiirkischen Elemente în den siidăsilichen und osteuropă- 

ischen Sprachen, 1; Bernecker Slavisches Etymologisches Wărterbuch) 

  

1) Pentru sensul şi originea cuvântului la noi cf. Constantin C. Giurescu, Contri- 

buțiuni la studiul marilor dregători în secolele XIV şi XV, Vălenii de Munte, 1926, p. 

155 şi urm, 

q*
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Mâăhramă: «ccălugărița> scoase ochii ei şi-i puse pre o mâhramă» 

(£. 14 v.) Cuvântul vine din turc. mahrama, batistă>A pătruns, în bulg. 

şi sârbă mahrama şi marama (sârbă şi maframa) ; rut. bachrama; pol.: 

machram, alb.: maram, ngr. uaxeauâs (Şăineanu, Infl. orientală asupra 

limbii şi cult. pop. rom. IL; Miklosich, Die _tiirhischen Elemente; 

Bernecker, Slav. Etym. Worterbuch). | 

Maimuţa şi maemuța (uo3r., II8r.) din turc. maymun; 

cumană maymun. Cuvântul se găseşte în bulg. maimuna, sârbă maimun, 

alb. maimunn. (Şăineanu, Influenţa orientală II; Miklosich, Die tiirf. 

Elem. |; Bernecker, Slav. Etym. Wărterbuch). A pătruns şi pe dome- 

niul romanic occidental: vechea franceză şi prov.: maimon; cat. maymon 

span. port.: mono 1). 

Măscăriciu, bufon la curte: «chemă împăratul pre mâscărici 

lui» din turc. maskara (arab mashara) cf. și cum. mascara. Cuvântul 

se află și în alb. bulg. sârbă sub forma: mmaskara ducru ridicub; ngr. 

paoxapăc. (Șăineanu, Infl. orient. IL; Miklosich, Die tiirk. Elem. 1; Berne- 

cker, Slav. Etym. Worterbuch. Cuvântul a pătruns de timpuriu şi în 

Occident ?); 

Semantism 

căuta — a privi (şi merse <împăratul> (?) la fete şi le căută 124 r.) ciu- 

date — minunate ; coconul — fiu; crunt — sângeros; descâlecă (unde vor 

descăleca cocorii) —a poposi; dar — virtute; dobândă 85 v. — folos; 

dulce — bine; dulcață — bunătate; efiin — mărinimos (opus ca 

înţeles cuvântului scump — sgârcit); foișor 104 v. turn, dar şi coloană; 

mândrie 116 v. — înţelepciune ; mnișel — sărac; muncă, — chinurile iadului; 

a munci go r. —a chinui; muncitori — chinuitori; obraz — chip (obraz de 

fete 113 r.); apedepsi 89 v. — a educa; pedeapsă go r. — educaţie ; a prinde 

—a începe (prinseră a-l goni); proști — leali. «Pentru prosti spune... f. 

„101 r., care corespunde cu titlul capitalului din orig. italian «lealtă» 

slav prosto, «simpliciter), apud Miklosich (Lexicon paleoslav); ruda — 

- familie (de ce rudă eşti 101); a saluta —a săruta 79 r.; a se scârbi — 
a se mâhni; scump — sgârcit; scumpete 100 v. — sgârcenie; silă 99 v. 

— putere; a sparge legea, trupul — a strica ; tocmi — întocmi; tocmală 

— întocmeală 87 v. 

  

5 W. Meyer Liibcke, Romanisches Etymologisches Wărterbuch p. 379 nr. 5242, 
2) Ibid., p. 393 nr. 5394.



VI 

DATAREA ȘI LOCALIZAREA TRADUCERII 

Am întreprins în capitolul precedent studiul linguistic al textului cu 

intențiunea de a descifră din particularitățile de graiu — în lipsa altor 
criterii — problema privitoare la originele textului în literatura ro- 

mânească: când şi unde s'a tradus şi din ce limbă s'a tradus? 
Rezultatul la care am ajuns este că textul nostru departe de a ne în- 

făţişă un graiu unitar în structura sa, ne înfățișează dimpotrivă — atât 
pentru formele cu caracter arhaic, cât şi pentru cele cu caracter dialec- 

tal — dubletele cele mai interesante: 
e aton păstrat: omenii; e aton trecut la i (ominii) ; ea final redus la e 

(ave, căde); ea final păstrat (zicea); oa (rezultat din o....a, e) păstrat 
(toate) ; oa redus la o (tote); n după vocală înainte de i în hiat păstrat 

(dintâniu) ; n în aceleaş împrejurări dispărut: întâiu; j pronunţat ca 

£ (fos, agunse); dar şi păstrat ca j. 
Aceste dublete, cari ne întâmpină aproape la fiecare formă fonetică 

şi morfologică, sunt prea numeroase ca să se poată explică toate prin 

coexistența lor în graiul copistului sau prin simple greșeli de copiare. 

Cu toate obiecţiunile ce se pot ridică, fnclin a crede că ele vădesc mai 

curând, după cum am arătat-o şi cu prilejul studiului asupra Alexandriei, 

două straturi de limbă diferite, din două regiuni dialectale bine distincte. 

Dacă textul nostru ar fi fost tradus în regiunea în care a fost copiat 

de către Popa Ion, el ar fi avut un graiu relativ unitar. Dar textul este, 
precum am arătat în capitolul III, o copie îndepărtată de original, întrucât 
a suferit prefaceri în text şi greşeli de transcriere şi transmisiune cari 
dovedesc o circulaţie mai îndelungată. Intre prototipul pierdut și între 
copia făcută de Popa Ion în Sâmpietru, trebuesc admise multe alte 
intermediare. Prototipul pierdut se va fi tradus în altă regiune dialec- 
tală decât aceea în care a fost copiat Codex Neagoeanus. Textul aveă 

la început o limbă cu caracter relativ unitar, limba traducătorului ;, dar,
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trecând din mână în mână şi copiat succesiv de diferiți cărturari ai 

satelor, a pătruns cu vremea în regiunea dialectală în care se află satul 

Sâmpietru. Aci copiştii, cari și-au împrumutat mssul, dacă uneori — 

copiind în mod automat, silabisind poate —au menținut în copia lor 

particularităţile de limbă ale protitipului, de multe ori însă, intenționat 

sau neintenţionat, au introdus treptat şi forme dialectale din graiul 

lor. Dintre cele două straturi de limbă, unul ar reprezintă dar stratul 

de limbă al regiunii dialectale în care s'a făcut traducerea; cel de al 

doilea stratul de limbă al regiunii în care s'a făcut copia noastră. 

Satul copistului 

Dacă am cunoaşte precis satul în care a fost făcută copia din 1620, 

atunci regiunea dialectală din care veniă prototipul sar puteă deter- 
mină cu mai multă înlesnire. Dar trebuie să căutăm chiar satul în care 

a scris Popa Ion Românul, fiindcă în Ardeal, după informaţiunile pe 

cari ni le dau d-nii Silvestru Moldovan şi Nicolae 'Togan (în Dicţro- 
narul numirilor de localități cu poporațiune română din Transilvania, 

Banat, Crișana şi Maramureş (ed. II, Sibiiu, 1918 p. 157), se găsesc 

următoarele 6 sate cu numele Sânpietru: 
1. Sânpetru, Szentpâter, Petersberg, Mons, comună mare, jud. Braşov, 

loc. 2197: rom. 817, ceilalți germ. şi ung.; par. gr.-or. (Sibiiu). 
2. Sânpetru, (Uzdiszentpeter), jud. Cojocna, pl. Sărmașul mare; loc. 

1326, rom. 1071; ceilalți ung. şi ovr.; par. gr.-cat. (Blaj). | 

3. Sântpetru (Szentpeterfalva) jud. “Hunedoara pl. Haţeg; loc.: 545; 

rom. 536, par. gr.-or. (Sibiiu). 
4. Sânpetru (Szentpeter) comună mare, jud. Torontal, pl. Periamoș; 

loc.: 2869, rom. 217, ceilalţi sârbi, germ. și ung.; filie a par.-gr. cat. 

Igriș (Lugoș).. 
5. Sâmpetru german (Nemetszentpeter), comună mare, judeţul Timiş, 

pl. Aradul nou, loc. 2081; rom. 121; ceilalți germ., ung., sârbi şi ovr. 

filie o paroh. gr.-or. Secusegiu. 
6. Fizeş-Sânpetru jud. Solnoc-Dăbâca pl. Ciachi-Gârbou; loc.: 1096, 

dintre cari rom. 1034, par. gr.-or». 
In studiul meu asupra Alexandriei 1), am arătat că dintre satele enu- 

merate mai sus, găsim amintite documentar pentru începutul sec. al 

XVil-lea, când trăiă copistul nostru, următoarele: 

1 Alexandria în lit. rom. Noui contribuții, 1921. pp. 69-71.
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1. Sâmpetru din judeţul Cojocna, pomenit documentar încă din 1305, 

sub numele de «Terra Oz Scentpeter 1). 

In apropiere de acest sat se află mânăstirea Strâmba-Fizeșului, în- 

temeiată pe la 1470 cari prin şcolile ei a fost un focar de lumină 2). 

2. Sâmpetru din județul Hunedoara, plasa Hațegului, pomenit în 

documentele ungurești sub numele de Szent-Peterfalva. încă din 1447. 

3. Sâmpetru de lângă Braşov, pomenit într'un document din 4 Iunie 

1422, când, în urma jefuirii turceşti, este scutit de cenzul regal împreună 

cu Braşovul şi câteva sate vecine. 

Acestea sunt satele despre cari am putut găsi ştiri documentare îna- 

inte de data când trăiă copistul nostru. E dela sine înțeles că aceste 

ştiri nu pot fi complete. Ne-ar fi de mare folos pentru lămurirea pro- 

blemei noastre să știm măcar cari din aceste sate au biserică veche. 

In studiul meu asupra Alexandriei, m'am folosit în lipsă de alte isvoare, 

de statisticele întocmite cu. prilejul organizării bisericii unite. Con- 

scripțiunea parohiilor românești, întocmită la 1733 de Episcopul unit, 

Ioan Inocenţie Klein, amintește următoarele sate cu biserică 3): 

1. Sâmpetru din «arhidiaconatus Nylvensis» ( Solhoc-Dobâca] : domus 

parochialis 1, templa 1. 

2. Sâmpetru din «arhidiaconatus Rocsiensis (Murăş- Turda), loca- 

litate mixtă cu 2 preoţi. | 

3. Sâmpetru din «arhidoaconatus Gradistiensis) (Hunedoara), po- 

menit ca «locus valachicus), cu o biserică, fără preot. | 

Din datele istorice de mai sus este de reţinut că Sâmpetru din țara 

Hațegului (jud. Hunedoarei) este pomenit in documente din sec. al 

XV-lea și că ate biserică veche. In apropiere de Sâmpetru, se află 

Vestita mânăstire a Prislopului, ctitoria lui Nicodim. Haţegul eră de 

altfel un centru de cultură în sec. al XV-lea, precum am arătat mai 

pe larg pe studiul meu asupra Alexandriei (1922, p. 72). 

Stratul de limbă al copistului se poate determină cu oarecare aproxi- 

-maţie, fiindcă în cuprinsul manuscrisului se găsesc câteva note per- 

sonale ale copistului. Cred necesar să le reproduc și aci, când este vorbă 

a fixă caracteristicele graiului vorbit de el. Jată-le: 

1) Csânki Dezs6, Magyarorsadg târtenehui făldrajza a Hunyadiak Kordban, Budapest, 

V, 1913, p. 451. 
. 

2) Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici, Blaj, 1902 p. 342. 

3) Dr. Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocențiu Klein, pp. 305—414-
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F. 77 r. «Cu mila lui Dumnăzău, sfârşiiu eu popa Ion din Simpietru 
atastă carte, ce să chiamă Alixandrie, mei Cireşeriu. Să începu în 

15 zile și să sfârși în luna lu August 4 zile sn arr 1728, în zilele lu Be- 
tlian Gabor craiu. Și cine va ceti aice şi va afla greșitii au cuvântă ne- 
plin au netocmitu, să nu mă blăstemaţi, ce ziceţi &8 A4 prosti cum și 

voi să să fiţi ertați la zua de județiă, că am scris în grabă. Aminii.) 

F. 126 v— 127 r. v. Din voe tatălui şi cu ajutoriul fiiului și cu 

săvârșitul duhului svânti,. 
Adecă eu multi greșit şi ticălos, popa Ion din sat din Simpeiru, 

scriș atastă carte ce se cheamă Alixandrie și cu Darovanie; şi mă 

usteniu câtă putuiu; şi o scriș să cetască şi socotiască bine ce este 

împărăție ceștii lumi deșarte şi mângăndasă. Printr'ace domnevoastră 

încă vă rog pre toată fire de om, cui Dumnezău o va da atastă carte 

a ceti sau a scrie, socotiți și mai bine ce voiu fi greșit sau cuvântii 
nesfrâşit sau slovă neîmplută iar domnevoastră să deregeţi și să nu 

mă blestemați, ce să ziceți: Dumnezău erte. Să vă erte și pre voi 

Dumnezău la învricatulii judeţiă cândii va zice viniţi blagosloviții de 
părintele mieu de moștiniți împărăție ce-am gătitii voa, din tocmala 

lumiei, ce tu milostivii Domni Isus Hristos acea ne dă. Aminii. 

Incepu-să a să scrie atastă carte, ce să cheamă Alixandrie, în luna 

lu Cireșeriu, 15 zile; şi să sfrâși în luna Fâura;iu în 15 zile. 

Bu AET SIpkH; WT po XEA AXKE, KpOVr cannus SI, a ASun £, Saare 

UHCAO FTEMEAHHE , OV CEAO EXE HApEWTECh CHANETBOV Sau KOHL, 

Adecă: 

In anul 7128; de -la nașterea lui Hristos 1622; crugul soarelui 16 
al lunii 3, numărul de aur 3, temeliez ; în satul ce se numeşte Sâmpetru, 

F. 76. v.: B$ nauiem$ CAdE H ARABA Eh NIPEMHOTH BEKH H Bă BERI 

BEKOMh ĂMhih. ES Aa npocru TBOVAHBIIEEC MaaA9 Non Îwn Bak. 

Adecă: 

Dumnezeului nostru slavă şi putere, în multe veacuri şi în vecii de 

veci amin. Dumnezeu să ierte pe cel ce s'a trudit, pe tânărul popă 
Ion Românul. 

Anul de la naşterea lui Hristos este. calculat greșit. El trebuie co- 
rectat în 1620 precum am arătat în lucrarea mea, amintită în capitolele 
precedente 1). 

1) Alexandria în lit. rom, 1910 p. 14.
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După cât se poate vedeă din textele reproduse mai sus, graiul copistului 

se caracterizează prin următoarele particularităţi: 

Vocalism: E rezultat din e, după z<d: Dumnăzău. 

E aton protonic transcris cu i: viniți moștiniii. 

E aton final păstrat: bine, o să scrie., 

U final după i transcris cu W: sfârșiiu, cra Cireșeriu, putuiu; în 

celelalte cazuri cu n: cuvânin, greșit, județ, soântu, multi, etc. 

O aton păstrat în: Domnevoastră. | 

Ea rezultat din e, urmat în silaba următoare de g, este transcris prin 

a după €: acastă; după t: celască, (însă: socotiască); după m: tocmala. 

Ea final este redus pretutindeni la e: împardâţie ceștii lumi; pre toată 

fire; moştiniți împărăție ; pintrace dar şi acea. 

Hiatul zoa redus la ua în: zua. 

Oa. (rezultat din o urmat în silaba următoare de g, e) este păstrat 

pretutindeni: mângănoasă, domnevoastră, toată. IE 

Consonantism: Labialele sunt conservate intact: bine, fire, 

să fiţi. 

N după vocală, urmat de z în hiat păstrat: mângânoasă. 

Ş latin păstrat. i 

Z intact, transcris pretutindeni cu s: zile, ziceţi, ua. 

Morfologie. De remarcat genetivul în zei: lumiei; articolul de 

genetiv şi dativ al. numelor proprii Ju: în zilele Ip Betlian Gabor cu 

mila lu Dumnăzău; formele de perfect simplu scrzș. 

Care din satele cu numele: Sâmpietru ale Ardealului se caracterizau 

în sec. XVII (1620) prin particularităţile fonetice pe cari le-am găsit 

în notele copistului nostru? Un răspuns precis la această chestiune 

nu se poate da decât pe temeiul unei precise cartografii dialectale pentru 

prima jumătate a sec.al XVII-lea. O asemenea cartografie nu se poate în- 

tocmi, deoarece ne lipsesc pentru satele cari ne interesează documen- 

tele de limbă din această epocă. Orientându-ne însă după fizionomia 

pe cari o are azi graiul românesc din Ardeal şi, procedând prin elimi- 

nare, copia noastră nu se poate localiză în satele Sampietru din județele 

Solnoc şi Dobâca pentrucă graiul din aceste judeţe 1), se distinge 

5 Cf. N. Cartojan, Alexandria în lit. rom. Noui contribuții, Buc. 1922, p. 72 notă. 

Petru graiul din regiunile învecinate cf. V. Onişor, Doine şi strigături din Ardeal laşi 

(Colecţiunea Şaraga) (ne dă în formă dialectală texte din Năsăud-Zagra); Miron Pom- 

piliu, Graiul din Biharea, «Convorbiri Literare», XX, p. 1000; Weigand «Jahresberichty 

VI, Samosch und Theiss Dialekte, Pentru un text din regiunea Bihorului (Tinăud) scris
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tocmai prin caracteristice contrară acelora pe cari ni le indică notele 

copitului nostru și anume: dj-t-o> (&os); z>dz (dzic); Nici în 

Sâmpietru din preajma Brașovului nu se poate localiză, deoarece graiul 
din această regiune, apropiat de graiul muntenesc, are particularități 

care îl îndepărtează de limba .copistului şi anume: ea final păstrat: 

(zicea) ; e aton protonic păstrat: (veniți) ; n căzut înainte de ș: (mân- 

gâia). Singurul ţinut în care se găsesc concomitent toate particulari- 
tăţile fonetice pe cari le-am semnalat în notele copistului (2 și 7 păstrat; 

ea final redus la e;e protonic trecut sporadic la ș; diftongul oa redus la o;n 

înainte de s în hiat păstrat— ca să luăm pe cele mai caracteristice) este 

"Țara Hațegului (județul Hunedoarei) 1). Cercetările asupra înfățișării fo- 

netismului românesc din sec. al XVI, întreprinse de d-nii O. Densu- 

sianu 2) şi Al. Rosetti 3), ne-ar da un punct de sprijin pentru această loca- 

lizare şi în sec. al XVI. Dintre particularităţile pe cari d-nul Rosetti 
le constată ca fiind caracteristice limbii române din Nordul Transil- 

vaniei, în sec. al XVI-lea unele, identice cu cele de azi, exclud locali- 

zarea copistului în aceste părți, deci în judeţele Solnoc-Dobâca sau 

Cojocna. Graiul din jurul Braşovului, pe cât putem vedeă din tipări- 

turile lui Coresi, înfățișează şi pentru sec. XVI diftongul ea final 

păstrat şi 7 înainte de z căzut. 

Dimpotrivă Orăștia care este în apropierea Hațegului se caracte- 

riză şi în sec. XVI, după cum se poate vedeă din Palia: dela Orăștie 

prin 2 înainte de z păstrat 4). Deci Sâmpietrul copistului nostru tre- 

Dbueşte căutat în părțile sud-vestice ale Ardealului. 

De unde veneă textul? Este greu de precizat. Unele particularități 

dialectale (transcrierea lui j în câteva cazuri prin $), care nu sunt ale 
copistului, ar indică că prototipul veniă dinspre Nordul Ardealului (sau 
poate din Banat, unde se constată coexistența lui j cu &). Traducerea 
s'a făcut, se pare, în Ardeal după cum ne dovedesc elementele ungu- 

reşti ale textului: celust, înceluit, nemeș, bânat. 'Trebuie însă să adaug - 

în 1682. cf. G. Giuglea în 4Daco-romaniay I, p. 358 şi urm. Pentru alte fragmente de 

texte din Cotigleatiu (1676) şi Luncasprie (sec. XVII) vezi facsimile în: I. Bianu şi 

N. Cartojan, Album de paleografie românească (Scriere chirilică), Bucureşti 1926 (Ar- 

hivele Statului) planşa V. 

1) Ovidiu Densusianu, Graiul din Tara Hațegului. Ş$ 81, 52, 39, 23, 72. 

2) Histoire de la langue roumaine. 'Fome seconde, fasc. 1, Paris, 1914. 

3) Recherches sur la phonttique du Roumain au XVl-e sitele, Paris 1926, 

4) Textul xepublicat de Mario Roques, La Palia d' Orăştie, Paris, 1923. O. 

Densusianu, op. cit. nota 2, p. 119.
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că unele din aceste elemente sunt atestate şi la scriitorii moldoveni. 

Astfel bânat este atestat la: Dosofteiu, Miron Costin, N. Costin, D. 

Cantemir 1); nemeș la Miron Costin şi N. Costin 2) (însă cu înțelesul de: 

nobil, Edelmann, nu cu sensul lărgit cu care este întrebuințat cuvântul 

în textul nostru), în documente bucovinene din secolul XVII-lea 3). 

Când s'a făcut traducerea? E greu de determinat. Dacă ţinem însă 

seamă de faptul că versiunea cea mai veche din Codex Neagoeanus, 

eră o copie de pe un arhetip ce veniă din altă regiune dialectală, că 

arhetipul acela înfăţișă o versiune ea însăș alterată simţitor faţă de pro- 

totip, prin inadvertenţa copiștilor, atunci suntem îndreptăţiți să așezăm 

prima traducere românească a lui Fiore di viriit în secolul al XVI-lea. 

  

1) Cf. Dicţionarul Academiei Române, tom I, partea I-a, p. 476. 

2) Dr. H. Tiktin,: Rumănisch-Deutsches Wrterbuch, p. 1050. 

2) Al. Rosetti, Lettres roumaines de ia fin du X VI-e et du debut du XVIl-e siâcle tirtes 

des archives de Bistritza (Institutul de filologie şi folklor), Bucureşti, 1926, pp. 55. 11, 

r. 9.



VII 

VERSIUNEA DIN CODEX NEAGOEANUS 
ŞI INTERMEDIARUL SÂRBESC 

Versiunile sârheşti. Cercetările din capitolele precedente ne arată 
că la baza versiunii din Codex Neagoeanus şi ms. nr. 1436 din B.A.R. 

se află un intermediar slavon. La această concluzie ne duc următoarele 

fapte: 1) Prototipul din care derivă Cod. Neag. şi ms. 1436 s'a tradus 
în sec. al XVI, deci într'o epocă, când influenţa slavonă, eră în plină 

înflorire la noi. 2) Numeroasele cuvinte răslețe păstrate în contextul 
românesc din originalul slav, precum: diială, înorog, hrăjatele, hubov, 

luboste, pocaanie, prilăsti, trâpenie, văznesi... vădesc şi ele un ori- 

ginal slav. 3) Mai convingătoare sunt însă frânturi de frază ca: 4B0 Rako 

(transcris greşit în Codex Neagoeanus: So) și în sfârșit 4) însuș nu- 

mele cărții la pag. 126: «lncepuiu scara ere Darovaniei), conţine o 

greşală care presupune un original slav. Cuvântul CTRO este o tran- 

scriere prescurtată dela ceai = sfânt şi nu prea are senz în context. 
Este de sigur o lectură greșită a copistului, care nu se -poate explică 

decât plecând dela cuvântul unkrn = Boc, floare (= Floarea da- 

rurilor). 'Traducătorul păstrase deci la scară numele slavonesc al 

cărţii. Prin confuzia lui u iniţial cu c s'a ajuns dela u&'ro la cere. 
In literatura slavă, cartea este cunoscută sub numele de uBHETK WA, 

Kgusnseru (Floarea virtuţilor) sau uRHET Wa, KpHNOCTH ASXORHH H THAccHHE 

(Floarea virtuţilor sufleteşti şi trupești) și sub acest din urmă titlu a 

fost tipărită la Mleci, în 1647, de fratele bosniac-dalmatin Posilovic 1), 

3) Se cunosc: din această carte 4 ediţiuni 2 cu litere chirilice (Mleci: 1647, 

1701) şi 2 cu litere latine (Mleci: 1712, 1756) cf. Petar Kolendit, Fra Pavao 

Posilovic i mjegovo «Nasladenje» în Rad  Jugoslavenste Ahademije. Kniga 20, 

Zagreb, 1915, p. 185. Despre versiunea Posilovic în legătură cu originalul italian 

cf. şi Dr. Dragotin Prohaska, Das Rroat-serb. Schrijttum in Bosnien und der Herze- 

govina. Zagreb, 1git pp. 107—8.
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într'o limbă sârbească, îmbibată de elemente populare. Din Bosnia 

şi Herzegovina, cartea s'a răspândit spre sud-răsărit în toate cuprin- 

surile sârbești.  _ 

Cu mult înainte, textul circulă însă în ms., căci se cunoaşte o ver- 

siune din 1520, copiată în chirilică bosniacă, în localitatea Dubrovnic. 

Manuscrisul a aparţinut unui oarecare Kukuljevic şi se păstrează ac- 

tualmente în Academia iugoslavă din Zagreb. 

Manuscriptul Kukuljevi€ şi tipăritura lui Posilovic au fost studiate 

de Jagit în 38681), care a ajuns la concluzia că textele reprezintă 

două traduceri diferite şi că redacţiunea din manuscriptul lui Kukulje- 

vi€ este mai prescurtată decât redacţiunea din tipăritura lui Posi- 

_lovi€. După multele cuvinte italiene păstrate în contextul sârbesc, 

Jagit deduce că manuscriptul lui Kukuljevic a fost tradus după un ori- 

ginal italian al lui Fiore di virtu. Din textul lui Kukuljevic, Jagit a 

publicat două capitole: wa, HeTune (despre adevăr) şi wa, s4xScuSTria 

(despre socotinţă), pe care le-a pus în paralelă cu capitolele respec- 

tive din tipăritura lui Posilovi€. "Textul întreg din manuscriptul Ku- 

kuljevic a fost publicat cu câteva noţiţe critice în anul trecut, de către 

Milan Resetar în Zbornicul Academiei sârbești. 2). Asupra acestei pu- 

blicaţii ni-a atras atenția d-l profesor V. Corovic dela universitatea din 

Belgrad, căuia îi mulțumesc pe această cale. 

In prefața de 9 pagini cu care însoţeşte publicaţia textelor, Resetar 

descrie amănunţit: codicele Kukuljevic, care a fost copiat de 4 mâini 

deosebite şi care conţine alături de Fiore di virtu şi alte texte de natură 

poporană, religioasă şi apocrifă. Orientându-se după înfăţişarea limbii, 

care resfrânge caracterele graiului dubrovnicean, Resetar crede că textele 

au fost scrise în mănăstirea benedictinilor dubrovniceni din insula Mljeta. 

“Textul sârbesc al lui Fiore di virtu în codicele Kukuljevic este însă incom- 

plect, fiindcă s'au pierdut foile eare conţineau cele 18 capitole dela început. 

Inceputul versiunii sârbești ni s'a păstrat însă în trei manuscripte 

glagolitice, editate în mod critic de Rudolf Strohal, în 1916 la Zagreb ?). 

) Jagik, Prilozi k historiji knjiZeonosti naroda krvatskoga i srbskoga în Arkiv za pov- 

jestniku jugoslavensku, IX, Zagreb, 1868, pp. 67—78. | 

2) Milan ReSetar, Anspo 94, MHOanitX paBAsTă AVSPOEAUKH KHpHAcKH A50PHHK OA 1. 1520 

în sophuk aa neTOpHiY, Îe3uk n KHA jEEHOCT CNCKOF HApoAd. NPE9 OAcASHhE EHEHPA XV. Belgrad, 

1926. Despre aceasta vezi acum 0 scurtă dare de seamă în Revue des €tudes 

slaves, Paris, 1927. (VII) p. 152 

3) Rudolf Strohal, Cvât vsake mudrosti. Najstarije hrvaisko umjetno satuvano knji- 

Zevno djelo îz 14. vijeka, Zagreb, 1916.
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"Toate aceste manuscripte glagolitice sunt fragmentare, fiindcă nici unul 

nu merge mai departe de capitolul XXIV (od straha = despre frică). 

Deosebirile dintre manuscripte sunt de mică importanță, ceeace dovedește 

că toate trele descind dintr'un arhetip comun. Acest arhetip, la rândul 

său copie de pe un altul, aveă el însuș lacune, dintre care cea mai - 

însemnată eră lipsa ultimelor capitole. Cel mai vechiu dintre cele 3 

manuscripte glagolitice se păstrează în arhiva Academiei jugoslave din 

Zagreb şi are pe filele sale câteva însemnări de cetitori prin mâna 

cărora a trecut textul, în majoritate popi din satele: Ledenica (Vinodol), 
Grizana, Drevnik şi Hreljin. Nota cea mai prețioasă este din anul 1416 

a lui Petrici€ din GriZana. Acest manuscript a. servit de bază ediţiei 
critice a lui Strohal. | 

Câteva date preţioase în legătură cu istoricul textului şi cu originalul 
italian a adăugat în 1923, Dr. P. Kolendit1). El pleacă dela consta- 
tarea că partea comună textului din codicele Kukuljevic şi a celui res- 
frânt în manuscriptele glagolitice (adică cap. XIX — XXIV) dovedesc 
că ambele texte au la baza lor acelaș prototip. Manuscrisul din Dubrovnik 
(Kukuljevic) este dar o copie transpusă în chirilică de pe un manuscris 
mai vechiu glagolitic, care derivă din acelaș prototip din care derivă 
şi manuscrisele publicate de Strohal. Kolendi& crede mai departe că 
traducerea sârbă a lui Fiore di Virtu a trebuit să se fi făcut într'o mână- 
stire de călugări benedictini de pe coasta Croaţiei — poate în mănăstirea 
Sf. Nicolae din Onus în insula Krk, mănăstire care în secolul al XIII-lea 
a dat un puternic impuls întrebuințării literilor glagolitice în ţinuturile 
croate. Din această mănăstire traducerea a trecut în numeroasele mănă- 
tiri, care erau dealungul coastei adriatice, până ce a ajuns în Sf. Maria 
Rataska, în împrejurimile localităţii Bar. Din lumea călugărilor, textul. 
a trecut în lumea clerului de mir şi astfel a ajuns până în ținutul Vi- 
nodol, zona unde se găsesc localitățile, în care s'au aflat manuscrisele 
glagolitice, publicate de Strohal. 

Versiunea românească şi versiunea sârbească. Versiunea Posilovit, 
fiind posterioară chiar textului copiat în codex Neagoeanus, nu poate 
fi luată în seamă pentru stabilirea prototipului slav din care derivă 
traducerea românească. Versiunea sârbească aşă cum ne-o înfățișează 3 

  

1) Fiore di Virti y uamem npeBony XIV. sea articol publicat în Tlpunoan sa 
KHHKEBHOCT, iesuk, HCTOpujy n doaninop, III, Belgrad, 1923, p. 133 şi urm. O 
dare de seamă de M. Lascaris în Byzantion, II, p. too.
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textele publicate de Strohal şi Resetar se deosebeşte în multe privinţe 

de versiunea românească păstrată în Codicele Neagoeanus și în ms. 

1436 din Biblioteca Academiei Române. Am arătat în capitolul III al 

acestei lucrări că versiunea românească este mutilată prin multele lacune 

şi omisiuni. In versiunea sârbească, deşi se constată lacune, totuș ele 

nu sunt aşă de numeroase şi însemnate în cât să atingă structura 

însăși a operei. Capitolele despre minciună şi despre umilinţă, care 

lipsesc din versiunea românească sunt întregi în versiunea sârbească 

(cf. Resetar, XXVI, wa, a4ăt p. 7 şi XXXV wA SMHArneTBA P. 16). 

Această din urmă prezintă în toate capitolele definiția; pe când în ver- 

siunea românească ea lipsește la capitolul X 1) (scumpetea = Strohal 

XII ot skarstsoti);, XIV nebunie (= Strohal XV ot hantavosti); XV di- 

reptate (= Strohal al XXI ot istini); XIX adevărul (= Resetar XXV 

wa, herunt); XXI puterea, trăpenia (= Resetar wA, takocTu); XXX 

trufia (=R. XXX. wA Tae caage). | 

In versiunea sârbească, morala nu lipseşte din nici un capitol, pe când 

în versiunea românească ea, lipsește din următoarele capitole: XIV 

(nebunia: Aristotel și nebunul, cf. Strohal XV); XVII (proștii, adică 

loialitatea: Regulus, cf. Redetar XXXIII $ 3); XXII (ticaloșii?: Dionisie 

împărat, Redetar cf. XXVIII $ 6 lipseşte însă foaia din ms.; seaflă numai 

începutul); XXVIII (nesocotinţa: fecioara Iaţinta, Resetar XXXIV $7); 

XXXV curtenia (creația lumii, R. XLI, $ 97—102). 

In versiunea românească, precum am văzut mai sus la pag. 25 

maximele sunt citate fără nume de autor, una după alta, adesea fără 

interpunctuaţie sau legate între ele prin conjuncţia copulativă AȘ); 

în versiunea sârbească maximele sunt totdeauna însoţite de numele 

autorului : caramyH'5 pede... cegekuia HADIE.... MYAPA TYIHO pete... 

MyApPu OBaHeas (Juvenal) nnure.... Repere (în loc de Decret) 

ranite... etc. 

In textul glagolitic publicat de Strohal, după capitolul al 3-lea: «ot 

ljubvi Zenskey (despre dragostea de femei) urmează în capitolul al 

q-lea (&etriti kapitol, pag. 15) 124 de versuri răutăcioase îndreptate 

împotriva femeii. Aceste versuri nu se află nici în textele italiene și 

nici în redacțiilegreceşti ale lui Fiore di virtă. Ele par a fi o interpolare 

a traducătorului sau a copiştilor sârbi. Acest pasaj, care după obser- 

1) Păstrez pentru versiunea românească numerotarea capitolelor adoptate mai sus 

la pag. 19 şi urm.
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vaţiunea indreptăţită a lui Kolendic, nu cadrează cu ămbianța. capi- 
tolului, lipsește din versiunile românești. 
„Deşi în linii mari textul versiunii româneşti urmează textul versiunii 

sârbești, totuși în detaliu sunt puncte de deosebire. In genere, textul 
redacţiunii sârbești este mai complect, mai clar, pe când versiunea 
românească are lacune. 

Lacunele, pe care le-am constatat -mai sus în arhetipul românesc 

din care derivă şi Codex Neagoeanus și ms. 1436 nu-şi au deci sursa 

în textul sârbesc, aşa cum ni-l înfățișează versiunile publicate de 
Strohal și Resetar. Dar aceasta nu infirmă ipoteza că textul sârbesc 
stă la baza versiunii româneşti. Lacunele constatate sunt explicabile, 
Evident că o parte din ele trebuesc puse pe seama transmisiunii gre- 

şite, prin inadvertența copiştilor, a textului românesc; ele s'au născut 
dar prin circulaţia textului în hotarele literaturii noastre. 

Insă traducerea românească din secolul al XVI-lea nu s'a făcut 
"după textele publicate de Strohal şi Resetar, ci după o copie sârbească 
din secolul al XVI-lea. Intre această copie sârbească și prototipul ei 

s'au scurs mai bine de două veacuri, timp suficient pentruca și în 

versiunea sârbească să se strecoare omisiuni, lacune și prefaceri de 

text dela copist la copist. Inclin dar spre ipoteza că cele mai multe 
din lacunele constate în textele româneşti se aflau chiar în originalul 

slav după care s'a făcut traducerea românească. 

Aceasta are deci la baza ei o versiune sârbească defectuoasă.



VIII 

ALTE VERSIUNI TRADUSE DIN SLAVONEȘTE 

I. Alte versiuni traduse tot din slavonește, se păstrează în manus- 
criptul nr. 559 din Biblioteca Academiei Române. Foile 84—86 ale 
acestui ms., care în Catalogul manuscriptelor româneşti (II, p. 310) 

sunt indicate ca făcând parte dintr'un manuscript bisericesc, conţin de 

fapt o altă versiune interesantă a textului Fiore di virti. Este o versiune 
interesantă, fiindcă în paralelă cu textul românesc, ne dă pe coloana 
din stânga și textul slavonesc, ” 

Manuscriptul a făcut parte din biblioteca lui Gheorghe Lazăr și a 

fost găsit la Avrig de către Dr. Ilarion Puşcariu, care a dat în Documente 

pentru limbă şi istorie (Sibiu, 1889, I; pp. 1—23), o descriere amănun= 

țită a codicelui, publicând și fragmente din fiecare text «ca probe de 
limbă veche românească. Foile ce ne interesează pe noi acum au fost 
publicate în extenso (p. 27—29), cu excepţia textului slavonesc și a pri- 

melor 3 rânduri din textul românesc. Acestea probabil că au fost 
omise fiindcă, începând cu o jumătate de cuvânt, nu aveau un înţeles 

clar. Dr. Ilarion Puşcariu întitulă fragmentul ce ne -preocupă: «Invă- 

ţături despre alte lucruri» (p. 4); de fapt ele sunt fragmente din Fzo:e 

di viitu şi anume din capitolele: 1) despre nesocotință (f. 84 r.) 
(al 28 din tipăritura dela Snagov); 2) capitolul «vdzdrâjaniei» (adică «al 

ţinerii», al înfrânării f. 86 r. = cap. 31 din tipăritură) şi al 3-lea, finalul 

din capitolul trufiei f. 85 v. şi r. (corespunzând cu cap. 3o al tipăriturii). 
Aceste fragmente singurele păstrate din această versiune, sunt însă prea 

puţine, pentru ca, întemeindu-ne pe ele, să putem ajunge la concluzii 

definitive în ceeace priveşte raportul textului, din care au supravieţuit, 

cu celelalte versiuni cunoscute. 'Totuş din compararea acestor frag- 

mente cu pasagiile corespunzătoare din Codex Neagoeanus, înclinăm 

a crede că versiunea manuscriptului din biblioteca lui Gh. Lazăr, (nr. 
559 din B. A. R.) este independentă de aceea a Codicelui Neagoean 

3 A, R. — Memoriile Secțiunii Literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 2
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şi reprezintă o traducere nouă. Pentru documentarea acestei păreri . 

punem mai jos în paralelă textele: 

"F. 8. 

Ăapt ER3Aphită 

HîI Faagca> Aa 

Bank cc<Th> AdPR 

E3AphXanie. 

Ge cre oYApn- 

*HTR CĂ NOXOTI 

"TRASY N0496H0 

EC TR> BW3ApUKANIE 

_AHBEMOY Weasy 

HE HHKOTAA He 

NTETA EOAbIHE 

U5ICTH H EAA 

APHXOAHTA Ft 

pkuk n osphkTra- 

€Th BOAX MXT 

Hă CTONTA 7$ 
— 

ABA Hi TpH AH 

H HE nierh AOHEAH 

ALE HE HCUHCTH 

TEA BROAA. , 

F. 86 v. Bazaphimtania pan 

TACATOJAATh TROPUA. i 

AK CEO paan ch 
pis 

"TEOpH SCST>h AKA ch 

ManEMH SyeTRA- 

MH IAKO Ad Bh2API- 

mure upkeo un 

Np9ETS CT9XpE 

“rac, nauei N'EX 

KHBOTHBIX. cpt 

2 A3blkh SAO 

mn Eh OVeTEkh 

ca Ton MucTE 

HAMH UEAIOCTH 

364. VETI. 
= 

CÎe CATROȘU Et 

n METH BW3APD- 
ps 

MânTE MARSY A- 

AbIkOYy 

COAOMONE pice) MARS 

Ms, 559. 

Darul văzdrăja- 

nici, 

Mare taste darului 

văzdrăjaniei. 

Cine va ţinia 

pohta trupului 

asamănă-se văz- 

drăjaniia asinu- 

lui sălbateci. 

ce nice dânăoa- 

ră nu bia apă tur 

bure și căndă 

vine la vale. 

Şi de va găsi 

apa turbure 

va sta acolo 

doo sau trei dzile 

şi nu va bia până 

nu să va limpedzi 

apa. 

Pentru ţincria gră 

escii tvoreţii, 

că direpti acia 

fiace Dumnezău o 

mulii cu gură mi- 

că, ca să-și ţie 

- pântecele Şi 

trupulu stând 

direptă, nu ca 

a dobitoacelor. 

Incă limba au 

pusi în gură cu 

trei zidure: 

măsialele, din 

ţii, ustnele. 

Acastă feace Dumnă-. 

dzău, să aibă 

văzdrăjanie lim- - 

ba omului. 

Solomon zis cum 

Codex Neagoeanus 1I9r tr. 

— z19v. 

Pintru postul. 

Este dart mare ce 

să chiamă ţiitura 

că cineși ţine şi-şi 

înfrânază pohta 

pântecelui aşa să închi- 

”pueşte ” 

măgariului sălbatec. 

că nu va să be 

apă turbu- 

_re de nu va fi limpe- 

de şi va merge la apă 

şi de va fi turcbur»e 

eli va aştepta 

și în 2 <zile> până 

să va lim- 

pezi apa. 

Si Dumnezău făcu pre 

omă cu gura mică 

ca să-şi opriască 

pântecele lui şi 

trupul mai mare 

de alalte pre 

pământu 

şi-i puse limba 

în gură cu 3 

zidure: şi întâi este pă- 

retele, falcile şi i 
a doa. dinţii şi pre ei bu- 

zele. 

Aceste fece Dum-nezău că 
să-i aibă 

limba ţinere șimăsură lim= 

biei 

| Cumu-şi 
pune calu zătală
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Versiunea din codicele nr. 559 conţine apoi părţi care lipsesc atât din 

codicele Neagoeanus cât și din ms. nr. 1436, ca de ex.: istorioara despre 
fecioara Iaţinta din capitolul nesocetinţei, precum şi maximele lui Varos 

Seneca și Socraţe din acelaş capitol. In sfârșit, pe când în codicele Nea- 
goeanus și în ms. 1436 maximele sunt citate fără nume de autori; în ms. 

559, ele sunt însoţite de numele autorilor: Ilaaron peue... Genâkn 

(Seneca) pruc... GokpaTa peuf... 

In acelaş codice cu nr. 559 din Biblioteca Academiei Române, se 

păstrează o altă versiune interesantă, care conţine, însă numai 6 foi 
(pag. 77 ale codicelui), scrise cu cerneală neagră spălăcită şi roşie. 

'Textul nu are nici o indicație de dată şi copist, dar după toate probabili- 
tățile a fost scris în secolul al XVIII-lea. Cuprinsul românesc a fost 

publicat de Ilarion Pușcariu sub titlul: «Sentinţe biblice şi adevăruri 
din vieață»!); la sfârşitul textului însă, pe foaia 77 a codicelui, se află în 

slavoneşte titlul lui exact scris cu cerneală roșie spălăcită: Grapa Knusk 
FCAATOXAEMH UBET AAPORANWM IIPHAORENA EHEUIĂ WT PPRUBCERIA B% 

caoBeuekti). Scara cărții numite Floarea Darurilor, tradusă fiind din 

grecește în slavoneşte» 2). 
Scara întreagă este în limba slavonă. In text titlurile capitolelor sunt 

scrise cu cerneală roșie întâiu în limba slavă și apoi traduse în 

limba română.: 
Aapn atoBc&uH raagca>. a. Darul liubovului; glcava> 1; 3A0Ba S4BHCTH 

raagca> B. Răutate zavistiei; Aapi paaceru raagcar. Darul bucuriei; 

BARA MaaceTu Paaaca> A. Răutate jalosteniei; Aaph NOROĂ Naaca> €. 

Darul paciloră; saoga ruwkRa raagca> 5. Răutate mâniei... etc. 

- Pe-alocurea însă și în cuprinsul textului românesc se găseşte strecu- 

rată câte o frază slavonească ca de pildă în cap. 6 despre mânie unde 

găsim fraza: Bh WTEUHHIE PACAPOAXTI HXH WEBETACT Ce Eh rHkBE 

WEBETEH ECC W'T AHIABOA4. În otetnic grăiaște: cine să află întru mânie 

„_ găsitu e de diavoli. ” 
Textul cuprinde numai primele 16 capitole; celelalte lipsesc; dar şi 

cele 16 capitole păstrate au fost astfel desfigurate încât cu anevoie se 

poate identifică textul. Din unele capitole (darul bucuriei; răutatea 
jalosteniei, darul păcilor) s'a păstrat numai definiția ca de ex: 

  

1) Ilarion Puşcariu, op. cit., Î, pp. 22—27. 

2) 1, Bianu și R. Caracaș, Catalogul manuscriptelor româneşti, Il. p. 310 

s*
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Aapn paascri. rasacar Darul bucuriei f. 79v. 

"Bucurie aste lucru libovnic, odihnă şi veselie sufletului ca să să bucure sufletul 

în pohtele sale cumiă să cade 

sau: - 
Baosa manocTui raanca)> A Răutate jalcstiei. 

Deaci jalostei răutate bucuriei cumi Macropie, că aste în doo lucruri: întâiu faste 

cândii jeluiaşte omul de vr'ună lucru mare ce e mai asupra de putere lui. Aceasta 

să cheamă jale cuiată. 

Din alte capitole se dau numai câte o maximă ca de ex: 

Baocca> anutmkgiro raaeca> i. Rautate fățăriiei 

Caton zis“a>: Cândă te măreşte omul, nu luoa aminte ; și de alte lucruri să nu-l crezi 

sau: 
Aapa npatan raatca> ti. Darul dereptaţiiei 

Sinacii zis'ca>: Cine nu ştie tocmi casa sa, cum să poată tocmi altora! 

La nici un capitol nu se găsește asemănarea virtuţii sau a! viţiului cu 

un animal, iar istorioara morală s'a păstrat numai în capitolul 16: drdu- 

tatea nedereptații». 
In ce raport stă acest manuscript cu celelalte versiuni studiate până 

acum? 

Cu versiunea slavo-română, amintită mai sus şi păstrată în acelaș 

codice, nu se poate încercă nici o comparaţie deoarece din aceea nu ni s'a 

păstrat decât numai câteva fragmente scurte din capitolul nesocotinței 
şi din capitolul privitor la darul ţinerii <al înfrânărei>; ambele aceste 

capitole lipsesc însă din această a doua versiune a ms.-ului 559. 

Comparaţiunea cu Codicele Neagoeanus și cu ms. nr. 1436 din B.A.R. 

duce la rezultate negative. Intre textul păstrat în codicele cu nr. 559 

de o parte şi între textul Codicelui Neagoeanus şi al ms. nr. 1436 de 
altă parte, se constată divergențe. Astfel în codicele nr. 559 titlurile 

capitolelor sunt totdeauna scrise în forma s/avonească şi în traducere 

românească; în Codex Neagoeanus și în ms. cu nr. 1436 titlurile sunt 

date numai în româneşte, când sunt date; câteodată însă lipsesc. Codex 

Neagoeanus şi ms. 1436 înregistrează maximele fără nume de autori, 

pe când versiunea din cod. 559 le însoţeşte totdeauna de numele 
autorilor: Solomon zis'a... Platon zis'a... Tulie zis'a... Aristotele grăeşte... 

Isus Sirah zis'a... Erimie zis'a... Casiodoră zis'a... Alixandru zis'a... Sa-ti 

Petră zis'a... S-ti Grigorie zis'a... etc. 

In traducerea românească a titlurilor. de capitole, Codex Neagoeanus 
concordă, după cum am văzut cu ms. nr. 1436; ambele se deosebesc însă
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de textul ms. din codicele cu nr. 559, după cum se poate vedeă din ală- 

turata paralelă: 

Codex Neagoeanus 

Pintru jale spune 

Pintru pace 

Pintru pedapsa 

Pintru râsfățare 

Pintru strâmbătate 

Ms. 559 

Rautate jalosteiei 

Darul pacilor 

Darul învățăturiei 

Rdutate fățăriei 

Rdutate nedreptăţiei. 

Codicele nr. 559, deşi este mutilat prin omisiuni, are totuș părţi care 
lipsesc din Codicele Neagoeanus şi din ms. 1463; în sfârșit în părţile 

comune versiunea românească din codicele nr. 559 diferă de a celorlalte 

două, după cum se poate vedeă din alăturata paralelă: 

Ms. 559 

F. 78 r Socrat zis'<a>: Nici un lucrătoru 

nu e mai mare ca cela ce lucrează libuvului. 

Solomon zis'<a>: Muere bună iaste cu- 

nună barbatului şi ce-i tocmeşte casa lui 

bine derepti acela o trimetce> Dumnezeu 

” într” agutu lui 

Incă: Muere înțăleaptă rădică şi casă, 

jar cia nebună o răsipeşte cu mănile iei... 

î . . . . ce. . . |. . . . . . . . . 

. . . .. . . . . |. . . c . 1 . . . . 

F. 82 r S-ti Grigorie zis'<a>: "Toate lu- 

crurile ceştii lumi au începuti și sfrâşit, 

numai scumpâte n'are sfrâşitii, 

Platon zis'<a>: Caută să nu înveţi pre 

soțul tău înainte altora, nici câneiă taste 

- mâniostă 

Codex Neagoeanus 

Lipseşte 

f. 85 v. Solomon zice: Cui dă Dumne- 

zău muae bună și cine-şi gonește muere 

bună, goneşte-ş nărocul lui că muere 

bună este cununa bărbatului şi dereptiază 

casa lui. 

- Lipseşte 

... |. . [| . . . 

87 r, "Toate lucrurile au sfrâşenie şi în- 

cepenie pre lume, iar scumpete n'are 

sfrşenie. - 

go r. Şi nu pedepsi pre soțul tău în față, 

înainte ominilor,net când eşti mânios. 

Deşi părțile de text comune între ms. 559 de o parte și Codicele Nea- 
goeanus cu ms. 1436 de altă parte sunt de mică întindere, totuş diver- 

genţele dintre ele sunt așă de însemnate încât nu ne îngăduie ipoteza 
că ms. 559 descinde din acelaş prototip, din care descinde și Codicele 

- Neagoeanus cu ms. 1436. Manuscriptul 559 reprezintă probabil o ver- 
siune deosebită. :
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Dacă această versiune este la rândul, ei o traducere stângace a unui 

cărturar care poate nu cunoșteă bine limba slavonă, sau. dacă este o 
prescurtare făcută de un copist grăbit, după o versiune slavo-română 

anterioară, nu putem şti. Ceeace putem spune însă după cercetările în- 

treprinse în acest capitol este că în afară de vechea traducere din secolul 
al XVI-lea, resfrântă în Codex Neagoeanus şi în ms. 1436 din B.A.R., 

s'au mai făcut de sigur şi în alte părţi ale pământului românesc încercări 
de a traduce după intermediare slave, Fiore di virtu 1). 

1) O versiune slavo-română a fost menţionată și de Gaster în Grâber's Grundriss 

der vom. Litt., II, 3 (1896), p. 313. 
*



IX 

"TRADUCERI DIN GRECEȘTE 

FLOAREA DARURILOR (1700) 

” Piore di virtă, care” pătrunde în literatura noastră veche încă din sec. 

a] XVI-lea prin traduceri făcute — unele poate și în veacul următor — 

toate însă după originale slavoneşti, circulă în lumea cărturarilor noștri 

încă în copii manuscripte, când pe vremea lui Brâncoveanu se pune sub 

tipar o nouă traducere, făcută de data aceasta după un text grecesc. 

Din analiza comparativă a textelor, s'a putut vedeă cât de defectoase 

erau versiunile traduse din slavoneşte, care circulau până în epoca lui 

Brâncoveanu. Exceptând versiunea slavo-română păstrată în manuscriptul 

cu nr. şig din B. A. R. despre care nu putem ști precis ce a fost, întrucât 

nu ni s'a păstrat decât în trei foi, celelalte au lacune așa de multe şi 

de importante, încât construcția simetrică a operei — în care stă far- 

mecul ei literar — este cu totul distrusă. Traducerea din epoca lui Brân- 

coveanu, făcută de pe un text grecesc complet, s'a răspândit în toate 

cuprinsurile românești şi a înlocuit treptat, vechile traduceri făcute din 

slavonește. 

Noua traducere s'a făcut din îndemnul lui Constantină Păh. Sara- 

chin sinii (fiul) Gheorghie Dobhtorii Critenul, care în prefața către 

«prea creștinul, prea luminatul și prea înăițatul Domn», Constantin 

Brâncoveanu, ne lămureşte astfel înprejurările traducerii «Mergând — 

spune el — spre închinare sfântului Muntelui Athonului, în cea grădină 

Maicăi Precistii şi aflând multe și prea înfrumusiţate sfinte cărți stră- 

lucind cu înălțate înțelepciuni și căutând cu amănuntul, am aflat şi 

această cărticea car să chiamă Floarea darurilor, scrisă în limba greci 2scă; 

o am adusti cu mine aicea, și întâmplându-se prea cuviosul Jeromonah 

Filothei Sfântagoreţul a veni până aicea în ţară, l-am îndemnat, după 

putinţa-mi spre osteneală, de o au întorsu spre cea de moşie şi de obşte 

limba noastră românească». Cartea este închinată Domnului ale cărui cînalte
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blândeţe» «sânt împodobite cu tot feliul de flori, nu putrezitoare și 

trecătoare și lesne veșştejitoare, precum sânt ale trandafirilor și ale cri- 
nilor şi ale micşuntlilor, iachintul şi ale narchisului, şi ale altora, ce 
cu flori de roditoarelor și izvorâtoarilor de dar și prea mirositoarilor 
bunătăți». Ea s'a tipărit la Snagov în 1700 prin osârdia «smeritului iero- 

monah Anthim Ivireanul». Alături de prefața cu închinarea către Domn, 

cartea a păstrat şi «predoslovia» autorului —a lui 'Tomasso Gozza- 

dini (?) — interesantă întrucât ne explică titlul ei: «Eu am făcut ca acela 

care iaste într'o livade mare și frumos înflorită și culege vârfurile er- 

bilorii şi floriloră celorii mai frumoase, pentru ca să facă o cunună... 
Așa și eu am cercati și am culesii şi am adunat din cărțile carele spun 
pentru bunătăți <virtuţi> și pentru greșale <păcate>.» 1) 

După cum se spune chiar în prefață, traducerea s'a făcut din gre- 
ceşte. 

Fiore di Virtu în literatura greasă. Două versiuni. In cuprinsul lite- 
raturii greceşti însă «Fiore di virtb» este reprezentată, după cum a arătat 
Frati, prin două versiuni: una veche, care urmăreşte deaproape textul 

italian și înfăţişează numai textul grecesc; alta mai nouă cu cuprinsul 
modificat şi cu textul italian în paralelă. 

Versiunea veche, "og râv zapirov, a fost se pare publicată pentru în- 
tâiaș dată la Veneţia în 1529, de către «Giouan Antonio da Sabio & Fratelli, 
ad instantia di M. Damiano de Santa Maria». Ea a fost apoi retipărită în 
mai multe rânduri la Veneţia: în 1537 decătre Stephano da Sabbio, 2) în 
1546 de către Nicolini da Sabio 3), în 1 594 tragă Doayyioxq râv '1ovita- 
vw î) în 1621 5) şi în sfârșit cu câţiva ani mai înainte la 1603 de către 
Marco Pinello. Această din urmă ediţie, asupra căreia mi-a atras atenţia 
amicul meu, d-nul M. Lascaris, profesor la Universitatea din Salonic, se 

păstrează în Biblioteca San Marco din Veneţia, sub cota: Rari veneti V. 268 

1) Descrierea cărţii şi prefeţele în I. Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia veche 
vomânească, I, p. 

2) Ricerche sul «Fiore di virtib în Studj di Filologia Romanza pubblicati da Ernesto 
Monaci, vol. VI (1893), p. 291 

5) Lui Frati i-a scăpat din vedere ediţia « aceasta descrisă de Legrand în Bibliographie 
hellenique, |, p. 119. 

4) Spyr. P. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on „Mount Athos, Cam- 
bridge 1895, | nr 1510 (com. de d-nul D. Russo). 

5) Frati, op. cit. p. 291. -
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(opusculi per Pinterdetto T. VIII şi a rămas până acum necunoscută 

cercetătorilor. şi bibliografilor. 1). De aceasti ediţie m'am folosit în 

lucrarea de față. Ea are următorul titlu: A”9oc |râv xapirov. | “Eve- 

zino, nagă Mdoxe 1 Iv „axy . 

“Tot din această serie cred că face parte şi ediţia tipărită la Veneţia 

în 1700 de către Nicolae Saro și descrisă de Legrand în Bibliographie 

hellenigue (II, p. 80). | 

Versiunea greacă cu textul italian în paralelă este mai veche 'decât 

credeă Frati, care, necunoscând decât o ediție tipărită în Veneţia, la 

1819, cu indicaţia: magă Nixo?do I'lwxei şi o alta din: 1830, atribuiă tra- 

ducerea secolului al XIX lea. , 

In Biblioteca Acad. Rom. şi a d-lui D. Russo, profesor de filologie bizan- 

“ţină la Universitatea din Bucureşti, am găsit următoarele ediţii din secolul 

al XVIII-lea: 1) Venezia, 1799, în tipografia Mihail Glychi; 2) Vene- 

ţia 1702 Dimitrie Teodosiu (75 E Ioavivov); 3) Veneţia, 1783, la 

Nicolae Glychi; 4) Venezia, 1779, la Nicolae Bortoli. 

In Biblioteca San Marco din Veneţia, am găsit o ediţie mai veche; 

identică cu celelalte menţionate mai sus, cu titlul în 2 limbi: italie- 

neşte și grecește, astfel: JVcov A"vdos yaphwv tot cu îndicația IIaoă 

Nolde Tivuci. Ediţia cea mai veche tipărită tot la Veneţia în 1764, 

am găsit-o însă în Biblioth&que de PArsenal din Paris, cu titlul: 

Nuovo | Fior di Virtu | Riformato, acc resciuto, ed ornato con Dot | 

trine, Similitudini, ed Esempj adattati alle Virtu, e Vizj, de 'quali tratta. 

Libro utilissimo ad ogni persona, e massime a chi brama | apprendere 

le due Lingue cosi comuni Italiana, e Greca Volgare. Ora la Seconda 

volta stampato, | e con esatta diligenza corretto. NEON | A"NO0% 

XAPI'TON | 'A'vaxauwioutvov, asEnutvov, nai oroloutvov ut | A6ac- 

wallac, Ilagouoiwoec, *ai Ilagaseiyuaza | opdăra sis râs A”gerăc, xai 

Eiarrbuara, | megi râv 6noiov Gpulci. | Bef4tov» Gpeitubrarov sic ndde 

ăvOoozov, xai udhora sis &rotov | Emdvuzi vă ud raic 6uo 7090 

xowaic Tibooaus, Praluxi, | xai ănliiv P'opaixiv. Nov ră Aevregov 

zwnodev | xai eră ângiBoăc Erupeletac 6ogdwdv. 

E“verinou, 1764. Ilagă A'wrovie 10 Bogrol. Con Licenza de 'Su- 

periori, e Privilegio. 

După cum se vede din titlu chiar, această publicaţie aveă o tendință: 

didactică: aceea de a înlesni cetitorilor italieni învățarea limbii greceşti 

  

1) Nu se găseşte menţionată în Legrand, Bibliographie nto-hellenique 1-1.
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și celor greci învățarea limbii italiene. "Textul este pentru aceasta aşezat 
în paralelă, pe două coloane: pe coloana din stânga textul grecesc, pe 
cea din dreapta textul italian. 

Motivele cari au determinat prefacerea vechiului text sunt indicate de 
autor în prefață astfel: «Essendo stato considerato, che il Libro intitolato 
FIOR DI VIRTU, tutt'ora usato nelle SScuole, e ricolmo di non pochi man- 
camenti, di bugie, di favole, e d'istorie improprie, si & stimato conveniente 
e giovevole, di purearlo di que” deformi difetti, che lo ingombrano». 
«Del rimanente — se spune mai departe — le Dottrine, sono tutte sode, 
metodiche, e tutte uniformi alla retta ragione, alla vera Morale, ed 
agl'insegnamenti della Chiesa, non confuse, e disordinate, come si-erano 
per Pinanzi...» | - 

In prefață, ca şi în titlu se mai spune că aceasta este q doua ediție: (Fu 
poi tradotto nell' Idioma grecovolgare, e viene ora per la seconda volta 
stampato cosi corretto e purgato nell'una, e nel'altra lingua...) 

Nu ştim când a apărut întâia ediție. Dar chiar dacă ediţia princeps 
nu se urcă mai sus de a doua jumătate a sec. al XVII-lea 1), totuş nu este 
exclusă posibilitatea ca această versiune să fie cu mult mai veche, ca 
ea să fie circulat mai întâiu sub formă de manuscris şi ca o copie de 
pe un asemenea manuscris să fie răsbătut până la noi pe vremea lui 
Brâncoveanu, când cultira grecească eră în floare şi când se începuseră la 
noi legături cu cultura italiană. Pentru a așeză textul românesc al Floarii 
Darurilor în cadrul literaturii grecești, din care s'a desprins, şi a-i sta- 
bili filiația cu intermediarele grecești ale textului italian, este necesar 
să fixăm detaliat mai întâiu raporturile dintre cele două versiuni gre- 
ceşti, pe cari Frati în studiul amintit le-a indicat foarte sumar. In 
studiul nostru, fixarea divergenţelor dintre cele 2 versiuni greceşti 
este necesară chiar dacă versiunea italo-greacă ar fi în originea ei po- 
sterioară traducerii românești, fiindcă n'ar fi exclus ca şi versiunea greacă 
modernă să fi intrat în literatura românească şi să se regăsească printre 
numeroasele msse. ale sec. XVIII-lea. 

  

1) Ediţia din 1764 are la sfârşit aprobarea pentru tipar, dată lui Antonio Bortoli, "4Stampator di Venezia», în 13 Iulie 1755. Aprobarea e dată pe baza reviziunii făcută de «P. FraGio: Paolo Zapparella, Comissario del Santo Officio di Venezia» şi semnată de «Noi riformatori dello studio di Padova»: Z. Alvise Mocenigo, secondo Ri£., Marco Foscarini Kay. Procur. Rif.; Giacomo Zmuccato Seg. Se atestă că opera non vi'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente.., niente contro Prencipi, e buoni costumi».
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Raporturile dintre cele două versiuni greceşti. Versiunea grecească 

cu textul italian în paralelă se deosebeşte de versiunea mai veche cu 

textul în întregime grec, sub multe raporturi. 

In versiunea grecească cu textul italian în paralelă, materia din pri- 

mul capitol a fost orânduită în 8 capitole, astfel încât prin această nouă 

grupare de material, numărul capitolelor a crescut la 42. In cealaltă 

versiune grecească, numărul capitolelor este numai de 35. În afară de. 

aceasta, în versiunea grecească mai nouă, structura fiecărui capitol a 

suferit modificări însemnate. Mai întâiu maximele în unele capitole 

au fost cu totul suprimate, în altele reduse în mod considerabil şi re- 

produse adesea fără nume de autor. Prin această omisiune, părțile prin- 

cipale ale unui capitol au fost reduse la 3: 1) o parte didactică, con- 

ţinând definiţia viţiului sau a virtuţii ; 2) asemănarea viţiului sau a vir- 

tuţii cu un animal; parte, care în text este despărțită de restul capito- 

lului prin câte.un subtitiu special: Similitudine, în textul italian — 

Ilagopolwouc, în textul paralel grecesc; 3) istorioara morală, despărțită şi 

ea de restul capitolului prin subtitlul: Esempio, la textul italian — 

Ilagd6eiyua, la cel grecesc. 

Modificările cele mai însemnate au fost însă introduse în aceste două 

secţiuni din urmă ale capitolelor. Aci textul a fost în unele capitole cu 

totul schimbat; în genere, animalele fantastice au fost înlocuite prin 

animale reale; iar în locul exemplelor cu caracter naiv şi indecent s'au 

substituit istorioare morale. 

Pentru a preciză amănunțit diferenţele dintre cele două versiuni 

greceşti, notăm mai jos în paralelă, elementele din similitudini şi exemple 

în care textele se «deosebesc fundamental: 

VERSIUNEA GREACĂ VERSIUNEA ITALO-GREACĂ 

DIN 1603 | DIN 1764 

I. Xdow ris GyAnns [. Dell” Amore in generale 

Ilegi Tijs' Ayânms vevins. 

II. Di Dio, e dell” Amor verso di 

noi. IIegi Qcod, xai mepi Tiis "Ayă- 

zs 70ă mp0 1juâs. 

III. Dell Amore da noi dovuto 

a Dio. [legi ris *Ayănne 0700 1]- 

ete 4geworoăuev zis 70 Qeov. 

Exemplu: Legenda lui Largatis care, 

ducându-se în pelerinaj la Sfântul mor-
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II. "Eldrroua rijc Emdlac 

Asemănarea: corbul. 

III. Ilegi rijş zagăs - 

Asemânare: Lipseşte | 

Exemplu: Lipseşte 

IV. 'E/drroua rig Adreng 

Asemănarea: Corbul care, când vede 
puii că i se nasc albi, fuge de întristare 
şi nu se întoarce decât când se fac negri. 

Exemplu: Cugetări despre nimicnicia 
vieţii ale filosofilor cari au fost la îmmor- 
mântarea lui Alexandru cel Mare. 

rmânt, când a ajuns, a căzut mort de 
bucurie. In inima lui s'a găsit scris: 

Isus Christos, iubirea mea: 

IV. Dell' Amor del Prossimo ri- 
guardo a dio. Iei ziic "Aydnns 

roi Ilinotov d 19 Qedv. 

V. Dell Amor Naturale. /7egi 15g 
> Duotaiic "Aydnng. 

VI. Del! Amor acquistato, o di 
Amicizia. [legi râs ngooywvouts 

"Ayănns, ete zii pila. - 

VII. Dell: Amor di Concupis= 
cenza. ITegi ris "Ayânns vile 'Opf- 

toc. 

VIII. Dell? Amor di Senso. JZegi 
riis Zaonuxiis * Aydrng. 

IX. Dell Invidia. [legi 
DOovov. . 

Asemănare: dihorul. 

X. Del» Allegrezza. Ileoi riş 
Xapâc 

Asemânare: cocoşul. 

Exemplu: Iov în prosperitate ca şi în. 
nenorocire. ” 

XI. Della Tristezza. Ilegi Tijs 

Adnmg. 
„Asemânarea: Macacul, maimuța care 

plânge adesea. 

Exemplu: (din Sf. Ieronim) Evreii, 
cari după ruina lerusalimului, se adunau 
din ţările vecine şi plăteau sume mari, 
ca să li se îngăduie să Plângă în voie, 
fără împiedicare.
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V. Xdow riis eiomwns 

Asemănare: castorul, care urmărit de 

vânători, se mutilează, cedând vânătorilor 

partea trupului pentru care este urmărit. 

VIII. 'E/drroua Tîig Gveien- 
H00YnS 

Asemănare: Vasiliscul care omoară pre 

om numai cu vederea, 

Exemplu: Medeea care şi-a ucis: fratele 

ca să scape de urmărirea tatălui; copiii 

ca să se răsbune pe lasen. 

IX. Xdow rijg EhevVegias 

Asemânare: aquila. 

X. F/drroua Tis GupiBios 

(Păcatul sgârceniei) 
- Exemplu: Istorioara sgârcitului a cărui 

inimă s'a găsit, la moartea lui prin mi- 

nune dumnezeiască, sângerată în lada cu 

bani. ” 

XI. Adow rii TTaLOevoEoş 

Asemănare: lupul. 

XII. Della pace. Ilegi 7ijs 

Eiorpvns» 
Asemănarea: Oaia, care după ce dă 

omului lapte, lână, când este dusă la 

moarte, nu dă semne de resentimente 

ca porcul care asurzește cu guiţatul lui 

curechile vecinilor». 

XV. Della Crudeltă. Ilegi 1îjs 

0xXÂNQOTNTOS. 

Asemănare: tigrul. 

Exemplu: 1) Faraon care a poruncit 

doicilor egiptene să omoare copii egipteni, 

ce |i se încredinţau. - 

2) Irod poruncind omorîrea copiilor 

inocenți. ă 

XVI. Della Liberalită. [legi 
rijs 'ElevbegrOrros. 

Exemplu : câinii, cari, la vânătoare, trec 

prin multe greutăţi şi aduc vânatul, fără 

să se atingă de el. 

XV. Dell Avarizia. Ilegi TIS 

pviaoyvoias. 

Exemplu: 1) Istorioara sgârcitului 

2; Un om bogat din Constanţa, care, 

intrând în spital pentru o infirmitate, 

a luat aurul cu sine, ascunzându-l. 

Văzând că i se apropie sfârșitul, l-a 

înghiţit. “ 

3. Un sgârcit, care, nevânzându-și grâul 

decât în timp de foamete, a fost asaltat 

şi ucis de şoareci. 

XVIII. Della Correzione. 

Ilegi rijs Arogdooeos. 

Asemănarea: calul de manej, care este 

aşă de bine disciplinat, încât fără să fie
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Exemplu: Dumnezeu pedepsind pe Fa- 

raon, pentrucă. n'a. vrut să dea libertatea 

Evreilor. 

XIV. 'Ejdrroua Tis uogtag 

Asemânare: Boul sălbatec care urăște 
într'atâta coloarea roşie, încât vânătorii, 

" folosind această furie nebună a lui, is- 

butesc să-l prindă. 

XIX. Xdow rijs âimdeiag 

Asemânare: Potârnichea fură ouăle ve- 
cinii și le. clocește; totuşi puii din fire 

îşi cunosc mama adevărată şi se duc 
după ea. . : 

XXII. Ilegi zii Cilag 

Exemplu: (din istoriile Romanilor): 
Împăratul Dionisie, care, spre a face pe 
un prieten să înţeleagă frica lui, îl puse 
pe tron, aşezându-i sub picioare foc, iar 
deasupra capului o sabie, spânzurată de 
un fir de păr. 

XXXI.'E/drroua vijs Enagois 

Exemplu: Ingerul şi sthastrul întâlnesc 

pe drum stârvul unui cal mort; sihastrul 

îşi astupă nările, îngerul nu. Mai departe 

întâlnesc o femee împodobită. Ingerul 

îşi astupă nasul: (Mai mult pute vanitatea 

înaintea lui Dumnezeu decât toată împu- 

ţiciunea lumii». 

162 

nevoie de vargă, execută ceeace doreşte 

stăpânul.. - 

Exemplul: (Din Biblie) Sacerdotul Ilie, 

din Vechiul Testament, care necorectân- 

du-şi la vreme copiii, a pricinuit ruina 

şi pieirea lor şi a lui. 

XXI. Delia Pazzia. Ileoi ris 
"ApQo0twnc. 

Asemănarea: Fluturaşii, cari ademeniţi 
de splendoarea luminii, sboară în jurul 

lămpii până își ard aripile, 

XXVI, Della Verită. Ilegi 
Tiig 'Aimodelag. 

Asemânarea: Bobocii de rață, care deşi 

ieşiţi din ouă clocite de găină, totuş 

înoată în apă şi se dau pe față că sunt 

rațe, pe când puii de găină, auzind glasul 

mamei lor, se duc după ea şi sboară cu ea. 

XXIX. Del 'Timore. Ilegi 
_Toă Pofov. 

Exemplu: Flaccus, proconsulul din Egipt. 

XXXI. Della Vanagloria. Ilegi 
zis KevodoE/ag. 

Exemple: 1. Lucifer, 

2. Fariseul din parabola: Vameșul Şi 
Fariseul,
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XXV. Xdow Tijs brooraoewos 

Asemănare: Fenixul, care renaşte din 

propria-i cenuşe. 

Exemplu: Legenda lui Eycurg. 

XXVII. Adow Tis .0vyxE9- 

vOTNTOŞ 

Asemânarea: Cămila. 

Exemplu: Filosoful Canditu, care îşi 

păstrează cumpătul la toate ocările şi 

sâcâielile măscaricilor, puşi de împăratul 

Priam. 

XXVIII. 'Ejdrroua Tijis d- 
0VyHEOVOTNTOŞ 

Asemânre: Inorogul. Ă 

7 

Exemplu: Iaţinta, care auzind vorbin- 

du-se de destrăbălare, din curiozitate, a 

căzut în ispită, şi în urmă de remuşcare, 

s'a sinucis, 

XXIX. Adow riis rarewo- 

_- PQ00YnS 
Asemânarea: Mielul. 

. 

Exemplu: (din istoriile Romanilor) Ge- 
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XXXII. Deila Costanza. legi 
Tijs Zradeoornros. - 

Asemdnare: Găina crescându-şi puii. 

Exemplu: Statornicia în credinţă a suc- 

cesorului Apostolului Policarp. 

XXXIV, Della. 'Temperanza, 
Ilegi rijs Frongaoias. 

Asemânarea: Câinii de vânătoare, cari 

deşi flămânzi poate, aduc vânatul intact 

la picioarele stăpânului. Sunt temperaţi şi 

în mânie, fiindcă nu iau în seamă latra- 

turile” câinilor mai mici, care-i necăjesc, 

Exemplu: După lupta cu Darie, custo- 

dele sclavilor, vroind să aducă înaintea . 

lui Alexandru pe soţia şi fiica lui Darie, 

cuceritorul macedonean s'a opus de teamă 

ca el, (învingătorul), să nu fie învins de 

frumuseţea femeilor şi să devină sclavul 

celor ce erau sclavele lui». 

XXXV. Della Intemperanza. 

Ilsgi Tîjs 'Angaoiaş. 

Asemănarea:. Maimuţa, 

stăpâneşte dela acţiuni indecente în faţa 

care nu se 

omului. 

Exemplu: Sardanapal care-şi petreceă 

ziua şi noaptea în destrăbălări, îmbrăcat 

în haine femeieşti, şi torcând, în seraiu, 

alături de femeile sale, până ce a fost 

răsturnat de popor. 

XXXVI. Del Umiltă, Iegi 
zis Tarewoboeos. 

Asemănarea: Elefantul, care deşi e cel 

mai mare animal, e totuș foarte blând 

cu oamenii; își pleacă genunchii şi se 

lasă să fie încărcat cu turnuri de soldaţi 

în răsboae. 

Exemple: 1. Mântuitorul, care, «fiind
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neralul, care se întorcea 'victorios în 

Roma, era primit cu trei feluri de cinstiri 

şi cu trei feluri de umilinţe. 

XXX. "Eldrroua rîjs diaţo- 
| ViaŞ 

Exemplu: Lucifer. 

XXĂI. Adow rijs 2yxoareiag 

Asemănare: Măgarul sălbatec, care nu 

„bea niciodată apa turbure, ci şade 2—3 

zile chiar până se limpezeşte. 

Exemplu: Pe -când Alexandru cel Mare 

străbătea cu armata înfometată pustia 

Babilonului, un boier îi aduce Puţine 

mere. Alexandru le arucă în râu. 

XXXII 'E/drroua Tijg yoviaş 

_Asemănare: Vulturul negru, care umblă 

sute de mile după stârvuri. 

Exemplu : 

Diavol. 

Lăcomia Evei, amăgită de 

XXXIII. Ador rijg edvovzlag 

Asemănare: Turturica. 

XXXIV. 'E1drroua Tis moo- 
velaş 

Asemânare: Liliacul, cel mai destrăbălat 

animal. 

Dumnezeu. şi creator), a luat natura 
slabă omenească, a suferit şi s'a umilit 
până la moarte față de “Tatăl ceresc. 

2. Parabola vameşului şi a fariseului. 

XXXVII. Della Superbia. 
“Yilegi Tis reonpaviag. 

Exemplu: Nabucudonosor, care se cre- 
deă că nu este Dumnezeu mai mare 
decât el, dar pe care Dumnezeu l-a 
umilit, reducându-l la starea de animal. 

XXXVIII. Del Astinenza. 
Ilegi rijs 'Eyxoaretaş. 

Asemânarea: Cămila, care face dru- 
muri lungi prin deşerturi, răbdând de 
foame şi de sete. 

Exemple: a. David. In cursul unui 
răsboiu cu vrăjmaşii, lipsind cu totul apa, 
doi soldați Evrei se duc şi aduc apă 
dintr'o cisternă așezată în mijlocul ta- 

berii inamice. David refuză să bea. 

2. Alexandru cel Mare. . 

XXXIX. Della Gola. [legi 
rii Aacuaopiag. 

Asemănare: Crocodilul, care stă în apă 
şi mănâncă pești; sare pe pământ după 

patrupede şi sfâşie oamenii. 

Exemplu: Bogatul din parabola lu; 

Lazăr. 

XL. Della Castită. Ilegi rijş 
Zopoooiwnş. 

Asemănare: Porumbița, care liniştită 
şi modestă, nu se depărtează de soţul ei, 

XLI. Della Lussuria. Ilegi 
Tis ' Axoiaoiag. 

Asemânare: Epurele de casă, care ză- 
mişteşte în fiecare lună câte 4—6 pui.
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Exemplu: Fiul împăratului 'Theodosie. Exemplu; Cei doi judecători, cari au 
acuzat nedrept pe Suzana, cea castă, de 

_ „adulter. 

XXXV. Adow Tijs mergo- XLII. Della Moderazione. 
0YwnS „Magi rile Mevorârmrog. 

Exemplu: Crearea lumii de Dumnezeu, Exemplu: David, care putând să omoare 
care a şaptea zi s'a odihnit. pe vrăjmaşul său Saul într'o grotă, s'a 

mulţumit să-i ia o. bucată din hlamida 
regală. 

Floarea Darurilor și versiunile greceşti. Floarea Darurilor se în- 
depărtează de versiunea neogreacă prescurtată în toate punctele în 
care aceasta se deosebeşte de vechea versiune grecească. Versiunea 
românească urmează de aproape textul versiunei greceşti din anul 
1634. lată ca probă un fragment din capitolul privitor la _viţiul 

„nebuniei: 
In reproducerea textelor păstrăm cu fidelitate ortografia originalelor: 

VERSIUNEA GREACĂ DIN 1603 

Kai 7uroe1) vă 6uordons ri uoplav eis 75 dpato 865%. Sr puorxăv rinoreş Eye 
xax0v năcă medyua xdxwov. al Grav oi xwvyoi Delovv vă ră mdoouv Ev6yvovra 
G76 ndnmov, nai einăv &nov Eu 6 Bow, xai ie doac 6 Bode Gr 77)v uepăiv 

der 6nod Eye. vă og 600%, rinore ou6tv oxondwn, un) ToEye. ândvov sis Exeivovg, 
ai 6 nvnyos peer, sai xpiBera Gmow eis Ea Gtvâgov 6rod £ordintev, xai TO 
F65mv Bagbvras vă 6cbor] Tăv nvvydv, xe0 tr) TO xEoarov 1600v Gwvara, Gri xoid eic 
7 GEvdgov r60ov Ste Găv 1junogiy nitov vă E&efiij ai oi xuwmyoi Eoyowrai ua oxa- 
70V0Vu70. 

FLOAREA DARURILOR 10 

Şi poţi să asemeni nebunia pre boul cel salbatecă, carele, după firea lui uraşte 

şi vrăjmășaşte pururea tot lucru roșu. Și când vor vânătorii să-l prinză, să îm- 

bracă cu haine roşii și merg unde iaste boul; şi îndată boul de poftă mare, ce 

are ca să-i vatăme, nimic nu socotâște; ci alearga asupra acelora; iară vânătorii 
fug, şi să ascund după un copaciu carele l-au împodobit cu roșii, Iară boul pă- 

rându-i că va lovi pre vânători, loveşte cu cornul atâta de tare în copaciu, cât 
să înfige, și nu poate să-l mai scoață, şi vin vânătorii de-l ucig. 

TEXTUL ITALO-GREC DIN 1764 

Similitudine IM agopoiwo:s 

Si puă appropriare il vizio della Stol- H'unogsi vă nugojitoia8ij ră Eidrroua 
tezza a quella sorta di Farfaletta, che riic A'pooavvnc is Exetvo 16 el6os Tiis 

, 

6 A. R. — Memoriile Secţiunii Literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 2



  

82 N. CARTOJAN 166 
  

invaghitasi dello splendore della Lucerna,  Dîiiac, 6moă 6ospyontvn 75 pâyyoc rod 

tanto vola intorno di quella vampa. che  Adyvov, 7d00v zeră roiyioc eic Exelvryv 

alla fine se le abbrucciano le ali. e vi 77 pidya, 6rroă zfiog năwiwv Tic alou- 
e resta estinta. Tai 1) mrtoupec nai Ever venea. 

Prima versiune greacă şi incunabulele italiene. In toate aceste ele- 
mente, notate mai sus, în care versiunea greacă veche se deosebeşte 

de cea modernă, cea dintâiu urmează deaproape textele italiene. Dacă 

am aveă o ediţie critică a protitipului italian; care să ne dea pe deoparte 

tradiţia incunabulelor pe de alta versiunea din manuscrise, atunci am 

aveă un puternic punct de sprijin pentru a stabili locul pe care-l ocupă ver- 

siunea greacă în arborele genealogic al textelor italiene. O asemenea ediţie 
însă pe cât ştiu nu există. Intre diferitele versiuni ale prototipului ita- 

lian sunt deosebiri, care se constată a fi mai mici dela o ediţie tipărită 
la alta, decât dela un manuscript la altul sau dela textele tipărite la manu- 

-scripte. In biblioteca San Marco din Veneţia am avut la îndemână 3 

incunabule: unul tipărit în 1474 la Veneţia «nel Beventtini convento); 

altul în 1474 la Vincenza și un al treilea tipărit la Bologna în 1493 (per 
Ercole Nani). Deosebirile între aceste 3 incunabule sunt însă cu totul 

neînsemnate; textul lor coincide cuvânt cu cuvânt. 

Intre vechea tipăritură greacă și între cele 3 incunabule italiene pe 

care le-am putut cercetă în biblioteca San Marco sunt câteva divergențe 

importante pe .care le notez aci sumar, întrucât pot ajută la lămurirea 
problemei privitoare la legătura textului grecesc şi prin el a textului 

românesc cu prototipul italian. Mai întâiu, chiar dispoziţia materiei este 
întrucâtva deosebită. Astfel în incunabulele italiene, materia capitolului 

privitor la dragoste este distribuită (ca şi în cea mai veche versiune 
spaniolă) 1) în mai multe capitole: Capitulo primo dell amore în generale, 

amor del dio, del amicitia, dell amore carnale, amore naturale şi în fine 

cap. VI de la done. In versiunea grecească toată materia este strânsă 
în mod logic, într'un singur capitol: Xdorw 7ije ym. 

Capitolul privitor la tristeţe în incunabulele italiene a fost rupt în 

două părţi, fiecare parte reprezentând un capitol aparte. Primul capitol 
întitulat «Del vizio della tristizia) cuprinde definiţia asemănarea Şi 

maximele; al doilea, întitulat «Del vizio della tristizia e della morte di 

  

3) Renier, Di una işnota traduzione spag. del «Fiore di viri» în «Zeitschrift fir roma- 

nische Philologie» XVIII (1894), p. 309. Această subîmpărţire nu apare în ediţia Bottari.
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Alessandro», cuprinde cugetările rostite de filosofi la moartea lui Ale- 
xandru cel Mare. In versiunea grecească, această subîmpărţire a capi- 
tolului nu există. In incunabule, capitolul ultim, «moderanzia»), cuprinde 
o serie de maxime și sfaturi, care în ediţiile posterioare sunt grupate 
într'un capitol nou: Del parlare e del tacere; come si dee fare. In 
versiunea grecească aceste maxime privitoare la - vorbire şi tăcere 
lipsesc 1). , 

Deosebiri interesante între incunabulele italiene şi versiunea gre- 
cească sunt și în privința numelor proprii, care în textul grecesc sunt 
adeseori alterate. Astfel «frate Ecidio (în unele: Egidio) dice» din 
incunabule este tradus în versiunea greacă, prin: sic 70 fB+Bitov roâ 
poayyeliov 1&ye (cap. XXI); din satiricul roman Juvenal (în incunabule 
transcris: Iuuenal), căruia îi este atribuită maxima: «Di tutte le cose, il 
mezzo e il migliore», versiunea greacă şi după ea cea românească, 
au făcut Sfântul Venalie, 6 &ywoc Bevdiroc, (Sfântul Venalie au: 
zis: Din toate. lucrurile mijlocul iaste bun). In istorioara din 
capitolul XXVII, numele eroinei în incunabule este Iacentina; în 
versiunea grecească 'Jarhivra. In capitolul XXVII despre «ocotință», 
numele filosofului din istorioara morală este în textele italiane Coarda, în 
versiunea grecească A avri5os. In incunabulele italiene, maxima din cap. 
VI, privitoare la mânie: «L/irato sempre si crede potere fare pi che non 
pud» este atribuită lui Al/faran (o coruptela, precum a arătat Frati, din 
Albertano) ; în versiunea grecească lui 6 padov, de unde apoi a eşit în ver- 
siunea românească: Varos. Din Gualfredo, căruia în cap. XXXV îi este 
atribuită o maximă, traducerea grecească a făcut E rovaipootâoc. In 
cap. IV (E'1drroua 7iis 15nmc), numele filosofilor cari au însoțit carul 
mortuar al lui Alexandru cel Mare şi au exprimat părerile lor despre - 
nimicnicia vieţii omeneşti prezintă: 

  

1) In ediţia Bottari, tipărită la Roma în 1740, cartea se încheie cu următoarele ca- 
pitole: 

XXXVIII Del parlare, e del tacere; come si dee fare. 

XXXIX Come si dee consigliare. 

XL Del guardare; în che modo si dee fare. 

În incunabule capitolul XXXVIII a fost încorporat în capitolul privitor la amode- 
ranzia). Celelalte două lipsesc din incunabule. Ele mai lipsesc nu numai din versiunea 
grecească, dar şi din cea mai veche versiune spaniolă, din ms. Gadd. 115, din 
ediţia venețiană tipărită în 1477 (vidi Renier «Zeitsch. fir tom. Phil» XVIII, p. 310), 

din versiunea franceză publicată în 1530 de Galiot du Pre. 

6%
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Incunabule Versiunea greacă 

Guilico O* Iovilnac 

 Barbali O" uxapgunagiyos 
Argillo O" ăg5wos 

Bernicho O" favizos 

In sfârşit, maximele, atribuite în incunabulele italiene unor autori 

clasici, sunt atribuite în versiunea grecească, și după ea și în cea româ- 

nească, altora: 

Seneca dice : Non ti lasciare mai pigliare 

a tristizia, e se tu non ti puoi diferendere, 

non la mostrare ad ogni uomo. 

VI. Omero dice: Lira 8 corruzione di 

tutte le virtu. 

Ancora dice Omero... 

V. Cesare dice... 

XII. Prisciano dice: L/'avaro non teme 

O" âpuioc Maneovdooc sira. 

ţi âpions vă ot %e06on 1) Oxveia.... 

O” fBi6.oc sinev: îi pavia Eva yag- 

Bdiwonc Giwv râv xagopdrov. 
O" E" ouîjc eine: 
O" îovisoc sine... 
O' nvnoavbs einev..... 

di gittare la sementa în terra per rad- 

dopiarla... - 

Asemenea transpuneri de maxime dela un autor la altul sunt nume- 

roase; ne-am mărginit numai la câteva şi ele împreună cu alterările 

de nume proprii, cu omisiunile de materie, cu modificările aduse în 

rânduirea capitolelor alcătuesc o trăsătură distinctivă a versiunii gre- 

cești. Această particularitate este însă greu de lămurit, în haosul în 

care se află azi materialul, cu vreo 10 incunabule italiene şi cu o sumă 

de ediţii greceşti împrăștiate în diferite colţuri ale Europei: o ediţie 
grecească în biblioteca din Miinchen, o alta în biblioteca Marciană 

din Veneţia, altele în bibliotecile din Modena şi Roma și câteva în de- 
pozite particulare. Unele din lacunele şi erorile semnalate mai sus s'ar 
puteă explică prin inadvertența tipografilor cari şi-au transmis textul 
succesiv. S'ar puteă întâmplă însă ca traducerea grecească să fi cir- 

culat în manuscris înainte de a fi fost pusă sub tipar, și în sfârşit nu 

este exclusă posibilitatea ca versiunea grecească să derive nu dintr'un 

text italian tipărit, ci după un manuscript anterior incunabulelor. Ceeace 

ne face să înclinăm pentru această ultimă ipoteză este faptul că unele 

note care deosebesc redacțiunea grecească de incunabulele italiene se 

regăsesc în textele italiene manuscrise. Astfel în capitolul III, X d o cv zîjc 

yag âs prima maximă care în traducerea românească sună: «Viiaţa omului 
iaste bucuriia inimii, iară cel ce se bucură mult şi în lucrurile, carele 
nu să cuvin, nu iaste bucurie, ci iaste păcat» este atribuită în redacțiunea
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grecească şi după ea şi în cea românească lui lisus: 0" î7o0ode 

sizev..... ]s. au zis....; în incunabule lui: Ies, fiolo di Sirach; pe 

când un manuscris publicat de G. Uirich 1) ne dă ca şi versiunea grecească 
simplu: Tesus si dixe. În incunabulele italiene animalul cu care este com- 

parat se numeşte Jicorno o vero alicorno, pe când ms. publicat de Ulrich 

unicornio, care a fost tradus în versiunea grecească prin puovoxtoog. 
In capitolul privitor la tristeță, numele filozofilor, cari la moartea 

lui Alexandru și-au arătat părerea despre nimicnicia vieţii, prezintă în 

versiunea grecească forma mai apropiată de ms. publicat de Ulrich 
decât de formele corespunzătoare din incunabule, precum: Barbak în 

incunabule; Barbaliico în ms. lui Ulrich, O” uraouzagiyos în ver- 
siunea grecească ; Argillo în incunabule; Argido la Ulrich, O &g5.yos 
“versiunea greacă ; Bernicho în incunabule, Bernico la Ulrich, O” Bevizos 

în versiunea greacă, Am văzut că în incunabule — ca și în versiunile 
italiene mai recente — cap. VI, «del vizio della tristizia) este des- 

făcut în două: prima parte conţine definiția asemănarea, maximele 

a doua despărțită de prima prin titlul: «della morte di Alessandro» cu- 
prinde cugetările filozofilor, cari au fost de față la moartea lui Alexan- 

dru. In manuscrisul, publicat de Ulrich, ca şi în versiunea grecească, 

această împărțire a materiei nu se găseşte. 'Totul alcătueşte un singur 

capitol, cu un singur titlu. 
Cred că aceste apropieri dintre versiunea grecească şi incunabulele 

anterioare nu pot fi considerate numai ca simple coincidențe fortuite. 

Lista lor s'ar puteă spori, dar pentru a se ajunge la o concluzie hotă- 

râtoare în această chestiune ar trebui confruntată prima ediție grecească, 

tipărită la Veneţia în 1537, cu toate incunabulele anterioare, ceeace 

ne-a fost imposibil şi de altfel eşea din cadrul lucrării noastre. 

Oricare ar fi însă raporturile dintre versiunea grecească şi textele 

italiene, un lucru este sigur că redacţiunea românească purcede din 

vechea versiune grecească, care a fost pusă sub tipar la Veneţia în 1537 

şi care a fost necontenit tipărită în tot cursul secolelor al XVI-lea şi 

al XVII-lea. Asemenea versiuni au ajuns în muntele Athos 2) de unde 

a adus un exemplar sau o copie în 'Țara Românească Constantin Pa- 

harnicul Sărachinii, sină (fiul) Gheorghie Dohtoră Critenul. 

1 G. Ulrich Fiore di virtă, versione tosco-veneta del Gadd. 115 della Laurenziana' 

Zurigo 1890. | 

2 Spyr. P. Lambros, Catalogue of ihe greck manuscripis on Mouni Athos, tom |, 

nr. 1510.
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Traducătorul român. Traducătorul român, ieromonahul Filothei sfânta- 
gorețul <dela Sf. Munte» ne este cunoscut. El a mai tradus tot din gre- 

„ceşte o altă carte cu caracter moral: Invățături creştinești, pe care o 

-tipărise în acelaș an 1700, tot în mânăstirea Snagov, un ucenic al lui 

Anthim Ivireanul, în meșteșugul tiparului, Gheorghe Radovici 1). Fi- 

lothei Sfântagoreţul cunoșteă binișor limba greacă şi textul Florii Da- 

'rurilor, tradus de el, este cu mult mai clar, decât traducerile din sla- 

voneşte. 'Totuş şi traducerea lui prezintă pe alocurea stângăcii. 

Traducerea românească faţă de originalul grecesc. Din compararea 

traducerii româneşti cu versiunea grecească se pot scoate câteva obser- 

vări interesante cu privire la faza limbii noastre literare din epoca lui 

Brâncoveanu precum şi la mentalitatea şi nivelul cultural al traducă- 

torului. In vremurile acelea limba noastră nu ajunsese încă la un stadiu 

în care cuvintele să-şi fi precizat sfera de aplicare şi să-şi fi lămurit 

înţelesul astfel încât confuzia dintre noțiuni să fie evitată. 'Traducătorul 
nu găseă uşor în limbă cuvintele cari să-i exprime cu preciziune ideea. 

Această stare de lucruri se resfrânge în traducerea lui. Astfel cuvântul 

grecesc 60%drqroc (rectitudine) care corespunde protitipului italian 

lealtă, este redat în româneşte prin cuvântul îndreptare, ceeace fireşte 

este departe de a evocă virtutea lealității, despre care se ocupă textul 

în capitolul XVII. Confuzia de idei este cu atât mai mare cu cât tra- 

ducătorul se foloseşte de acelaș cuvânt îndireptare pentru a traduce 

şi noţiunea de educație cuprinsă în grecescul matSevotc (7) ), care circum- 

scrie cu mai multă precizie prototipul italian corespunzător: corezione. 

Două capitole din Floarea Darurilor poartă astfel titlul «Pentru în- 

direptarey (al XI-lea şi al XVII-lea), dar primul înţelege prin îndirep- 
tare educaţie, pe când al doilea: /eaktatea. Titlul capitolului XXV: 

«Pentru întărire», care tălmăceşte pe grecescul Vdoraorc (7) este 

departe de a corespunde cu prototipul italian costanza, căci este 

vorba de stafornicia caracteruhii, iar nu de con solidarea puterilor 

fizice sau morale. “Tot așă de. stângaciu este ales şi termenul: 
neîntărire în cap. imediat următor, pentru a -redă noțiunea de ne- 

statornicie pe care o exprimă grecescul dvwnooraoia, corespunzător 

italianului încostanza. Nici alegerea cuvântului înbunare pentru a tra- 

duce pe grecescul 4 o 1axeîa (1) ) nu este mai fericită, căci 0]ameia, care 

corespunde italianului Jusizga, are în context sensul de lingușire (cap. 

:) I. Bianu şi N. Hodoș, op. cit. IL, p. 395.
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XII). Termenul scumpete (cap. X: Păcatul scumpetii ) traduce într'ade- 
văr exact pe grecescul dzoifera (Eldrroua riic âxetBiac ), şi el avea în 

limba veche românească sensul de gvariție, care s'a păstrat și în 

expresia: Scumpul mai mult păpubeşte şi leneşul mai mult aleargă. 

Cuvântul scumpete aveă însă atunci ca și acum şi sensul de «preț 

mai mare decât valoarea reală a lucrului de cumpărat». Cuvântul sgâr- 
cenie, obişnuit azi, exprimă mai precis idea din capitolul respectiv. Tot 

astfel şi titlul capitolului ultim (XXXV), măsurarea care este şi el o 

traducere exactă a grecescului perooodvu (7), corespunzător italia- 

nului 7oderazione, păcătuește prin lipsă de preciziune, fiindcă măsurare 

mai are și sensul de ndsurătoare. 
In câteva locuri traducătorul român a dat peste cuvinte grecești al 

căror sens se pare că nu-l cunoașteă, deoarece el le menţine în traducerea 

sa, în forma grecească. De pildă, în capitolul «Păcatul nesațiuihui», el dă 
peste cuvântul grecesc /uxdgverov = vulturul negru, pe care, nepu- 

tându-l traduce, îl păstrează în contextul românesc: (Și poți să asemeni 

lăcomiia pântecelui pre o pasăre, car€ să chiamă licornă...». In capitolul 

despre «păcatul scumpetei», el nu cunoaşte equivalentul românesc al 

grecescului foăta (crap) pe care îl păstrează în forma grecească: (Și 

poţi ca să asemeni scumpete cu o gadină ce să cheamă zuza, care tră- 

iaște cu pământ... In capitolul XXX, traducătorul întâlneşte în con- 

textul grecese cuvântul zero irc (= oim: xai 1junoosi vă Ghovdons Tijv 

latovelav sic r0v meroirnv) şi, negăsind termenul corespunzător 
în limba română, el menţine în traducere cuvântul grecesc: (Și poţi să 

asemeni trufiea pre o pasăre ce să cheamă petritis». 
Cu toate aceste defecte ale ei, traducerea lui Filothei Sfântagorețul, 

fiind făcută de pe un text grecesc complet, este cu mult superioară 

traducerilor anterioare. Ea s'a răspândit în toate ţinuturile românești 

şi a scos din circulație vechile versiuni traduse din slavoneşte. Cât de 

răspândită a fost această traducere se vede din faptul că, după ce cartea 

s'a epuizat, ea a circulat totuș în lumea cărturarilor noștri în copii ma- 

nuscrise. - 

In Biblioteca Academiei Române, se găsesc o serie de manuscripte 

copiate în diferite părți ale cuprinsurilor româneşti după tipăritura 

din epoca lui Brâncoveanu. In 1764, Simion Diiacul din Hiatfalău 

copia Floarea Daturilor, în satul Bratciiu. In 1788, «Apostol, logofătul 

de Divan, beteag de un ochiu copia și el textul pe «patru parale de 

coală pentru Manole Braşovean». Un alt manuscript a fost copiat n
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sfânta Episcopie a Râmnicului» de către «smeritul Grigore Ierodciacon» 

cu cheltuiala Sfinţiei Sale Părintele Iconomul Kyr Nectarie. Un alt 
manuscript, copiat pe la sfârșitul „veacului trecut fără indicație de 

dată și copist, vine din Biblioteca mânăstirii Căldăruşani 1) ş. a. 
Cartea eră încă cetită la noi cu interes în prima jumătate a sec. al 

XIX-lea. In anul 1807, Parohul bisericii din Bolgarsechiul Brașovului, 
lerei Ioann Stefanovici, socotind că, din vechea tipăritură brâncovenească 

«fieşte care doftoria şi nectarul poate suge... ca albina car€ sboară cu 

mare ostenclă şi cu sănatoasă înțelepciune, şi luare aminte peste câm- 

puri şi livezi și grădini, din floare în floare şi agoniseşte ei-ş hrană -fo- 

lositoare», opune din nou sub tipar în tipografia şi cu cheltuiala «fra- 

ților de bun neam născuţi Kyrii Costandin şi Ioan Boghici» 2). Cartea 
este scoasă după un exemplar «typărit din vechi în Snegov», «după gre- 
ceşte pre româneşte întoarsă». 'Tipăritura aceasta a avut noroc. In anul 
următor, 1808, se tipăreşte o a doua ediție de tipograful Friderich 
Herfurt; în 1814 se retipăreşte a 3-a oară la Sibiiu şi însfârşit în 
1864 la Bucureşti. 

  

1) Msscle: 2369, 276, 2215, 483 din Biblioteca Academii Române. Pentru nu- 
merele 276 şi 438 vezi descrierea în I. Bianu și R. Caracaş, Catalogul manuscrip- 
telor româneşti, II, p. 222. 

2) 1. Bianu şi N. Hodoș, Bibliografia veche rom. II, p. 498.
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O TRADUCERE RUSEASCĂ DUPĂ VERSIUNEA 

ROMÂNEASCĂ 

G. Polivka într'o notiță adăogată la sfârşitul studiului său despre 

istoria Fisiologului în literaturile slave, studiu publicat în Archiv fir 
slavische Philologie XV (1892 cf., p. 272), orientându-se după o indicație 

sumară din opera lui |. A. Sljapkin (CB. /lumurpiii Pocrockiii u ero 
Bpema 1651—1709 r, Petersburg 1891, pp. 76—77) şi întemeindu-se 
pe o ştire trimisă de adjunctul secției de manuscripte din Muzeul 

Rumjancov, O. Dolgov, comunică relaţii despre o interesantă versiune 

"rusească, tradusă din limba română. Manuscriptul rusesc, datând dela 

începutul secolului al XVIII-lea și păstrat în muzeul Rumjancov, sub 
nr. 2748, conţine 167 foi şi are următorul titlu: 

KHura nopect MapOBaHiaMb uU 3J106aM5, NpeBeneHa 8 BJOCKaro 
iasuka Ha BOnOCKu a160 GornaHibckui, upeab T'6pmana BOJIOLUHHA, 

a NOTOMP 8 BONOUICKArO Ha CoBenbKu upes lepomonaxa PScuna. 
Poks a pu B (—Cartea Floarea Darurilor (virtuţilor) şi a păcatelor 
tradusă din limba italiană în valahă sau bogdănească de către Gherman 

Vlahul, iar din limba valahă tradusă în slavă, de Veniamin Ieromonahul 

Rusin, la anul 1592). | 
Despre această versiune rusească, istoricul literar M. Speranskij a 

publicat apoi un studiu mai detailat sub titlul: IlepeBonubre cGopHuku 
uHspeweniii Bb CJIABAHO-pyCCKOj INHCMEHOCTU În revista WTeHia Bb 
HMNEPaTOpCKOMB  OBUIECTBb HCTOPIHN N ApeBHOCTEIĂ pocciiicrnxs, 
Moscova, 1905, vol. “II. Această revistă rusească, asupra căreia 
mi-a atras atenţia d-l M. Lascaris, mi-a rămas, cu toate stăruinţele 

depuse până -acum, inaccesibilă. 'Totuș mulţumită amabilităţii d-lui 

P. Kolendiă şi a d-rei Elena Eftimiu, licenţiată a facultății noastre 
de litere, care își continuă studiile la universitatea din Praga, 

suntem în măsură să dăm aci câteva notițe despre articolul lui 

Speranskij pentru partea care ne priveşte. Speranskij susţine că
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versiunea rusească este independentă de cele sârbești şi că ea este 

tradusă din limba română. El pune în legătură versiunea rusească cu 

Floarea Darurilor, tipărită la Snagov în 1700, întrucât nu cunoaşte, 

cum eră firesc, alt original românesc. «Nu este însă de părerea lui 
Gaster, care spune că originalul versiunii românești este grecesc), ci 

crede «că Floarea Darurilor este tradusă sau din limba italiană sau 

dintr'o altă versiune necunoscută lui» (p. 536). 

Cercetările noastre din capitolul precedent au stabilit însă în chip 

neîndoelnic că Floarea: Darurilor este tradusă din limba grecească. 

Nu știm cât temeiu se poate pune pe datele din titlul versiunii rusești. 

O traducere din limba italiană în secolul al XVI-lea este întradevăr 

un fapt cu totul suprinzător pentru cultura noastră veche. Dar nu 

imposibil, dacă ne gândim la vechile legături cu Veneţia ale câtorva din 

figurile interesante ale veacurilor XVI și XVII începutul românesc: 

fiicele lui Petru Vodă Șchiopul măritate cu greco-italieni din Veneţia și 
contribuind la ridicarea colegiului Flangini, numit astfel după unul din 
ginerii Domnului; la Radu Vodă Mihnea, care, în copilăria sa îşi 
completase educația la Veneţia, sub îngrijirea mătuşii sale, Mărioara 

Adorna Vallarga, ce stăteă în mânăstirea de călugărițe din insula 

Murano ș. a. :) Pe mărturiile copiştilor nu se poate pune însă întotdeauna 

temeiu. Numai publicarea în intregime a versiunii rusești poate aduce 

mai multă lumină asupra acestei chestiuni. 

* 
% e 

«Fiore di virtiv a fost, după cum se vede, una din cărţile care au 
plăcut mai mult străbunilor noştri. Ea face parte din ciclul primelor 
cărţi profane ale literaturii noastre vechi. A fost tradusă în secolul al 

XVI-lea, probabil în Ardeal, după un original sârbesc, care aveă însă 

numeroase lacune. Prototipul traducerii româneşti s'a pierdut, dar 

versiunea lui ni s'a păstrat fragmentar în Codex Neagozanus, copiat 
de Popa Ion Românul din satul Sâmpetru, iar complet în ms. cu nr, 

1436 din Biblioteca Academiei Române, copiat în anul 1693 la Brașov, 
de Costea Dascălul, din biserica Șcheai. . 

In afară de această traducere din Ardeal, se pare că s'au mai făcut 

şi în alte colţuri ale pământului românesc, traduceri după texte sla- 
vonești, dintre care unul pare să fi avut la baza lui un original grecesc. 

1) N. lorga, în Istoria învățământului românesc, Bucureşti. Rdit. Casei Școalelor, 
1928, pp. 22—24.
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Fragmentele, care au ajuns până ia noi din aceste versiuni, sunt 
însă prea mici ca să putem ajunge în această privință la o concluzie 

definitivă. - 
Versiunea rusească, tradusă, după cum spune titlul, în 1592, după 

un text românesc, care la rândul său fusese tradus din limba italiană 

în limba română de către Gherman Vlahul, deschide dacă datele din 

titlu se adeveresc, perspective interesante asupra istoricului textului 

în literatura noastră veche. Am aveă atunci o nouă versiune românească 

din Fiore di virtu, pierdută în limba română, dar păstrată în limba 

rusă. Chestiunea nu poate fi însă limpezită decât după publicarea 

textului rusesc în întregime. - 
Versiunile, traduse din slavonește, ce ne sunt cunoscute, sunt pline 

de lacune. Capitole întregi şi părți importante din capitole au fost 

omise în aşă fel, încât caracterul simetric al părților de cuprins va- - 

riat, care alcătueşte tot farmecul acestui mozaic literar, este distrus. În 

1700 însă Paharnicul Constandinii Sarachinii, fiul doctorului Criteanu, 

aduce din muntele Athos, unde fusese în pelerinaj, o ediţie grecească din 

cele tipărite la Veneţia încă din 1526 sau o copie corectă de pe 

acestea. Textul grecesc a fost apoi tradus de ieromonahul Filotheiu, 

care-şi petrecea vieața la muntele Athos (Sfântagorețul), dar care se 

află atunci întâmplător în ţară. "Traducerea lui cu o închinare a Pahar- 

nicului Constandină Sarachinti către Domnul Constantin Brâncoveanu, 

a fost pusă sub tipar în mânăstirea Snagov, de către Anthim Ivireanu. 

Această nouă traducere s'a răspândit în toate ţinuturile românești 

şi a înlocuit din circulaţie vechile traduceri făcute din slavă. Ea a fost 

copiată, în tot cursul secolului al XVilI-lea şi eră cetită cu pa- 

siune la începutul secolului al XIX-lea, când în 1807 parohul bisericii 

din Bolgarseghiul Braşovului, Ierei Ioan Stefanovici, o pune din nou 

sub tipar în tipografia și cu cheltuiala “fraţilor Constandin și loan 

Boghici. In anul următor, se tipăreşte o a doua ediţie de tipograful 

Fridrihi Herfurt; în 1814 apare o altă ediţie la Sibiu şi în 1864 - 

se tipăreşte o ultimă ediţie la București. 

Această carte, pornită din literatura medievală a Italiei, tradusă, 

tipărită, copiată, în răstimp de mai bine de patru veacuri, în toate 

cuprinsurile pământului românesc, a îmbogățit paremiologia poporului 

nostru, a contribuit la răspândirea legendelor despre animale din 

Fisiolog şi a înavuţit comoara de poveşti populare cu elemente noui. 

A fost deci o carte populară în adevăratul înţeles al cuvântului.
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ANEXE 
Pentru a înfăţișă o imagine mai precisă despre structura operei şi în acelaș timp 

despre raporturile dintre textele româneşti, dăm mai jos în paralelă câtevă capitole 
din Codex Neagoeanus şi Floarea Darurilor, așezând sub textul din Codex Nea- 
goeanus, variantele din ms. 1436 din B.A.R. 

In transcrierea textului chirilic cu litere latine, notăm pe a cu î, pe sr cu iu 
şi pe t cu € acolo unde azi azi avem e, de ex: scumpete. 

NE CODEX NEAGOEANUS 

F. 94 v. PREVEDERE 

Este cându va omul să facă vr'un 

lucru și va întâiu să socotiască 
cumu 1) va căde lucrul sau deva 
să grăiască, să vă vază unde va ră- 

zima cuvântul au de bine au de 

reu și atunci să întâpă a lucra 

cumu să zice să ție omul; al doile 
este minte omului şi să cunoască 
lucrulă de apoi și cuvântulă cel 
de apoi. 

Ms. 1436. B. A. R. 
2 Omite: este 8 omite: şi va 3-11 să so- 

cotiască pănă îl va șfărşi cum va cădea sau 
cănd să grăiască, să socotiască cum va 
căde€ cuvântul bine sau rău. ară să zice 
când veri să grăești cuvântul să aibă 
3 portari: unul la inimă, altul la gru- 
maz, altul în gură; deci bine să socoteşti 

cuvântul cum va cădea, că deca-l lași 
cuvântul nu-l mai poţi agiunge, nici îl 
mai poţi întoarce ;alta minte omului ; alta 
să-și cunoască lucrul cel de apoi. Să te pro- 
tiveşti furnici s 

  

D Jun text: scrum. - 

FLOAREA DARURILOR 

PENTRU ÎNȚELEPŢIE 
Cap. XIII—36 

Inţelepţiia, precum au zisii Tulie, 
are trei părți: aducerea aminte a 
lucruriloriă celoră trecute,mintea ca 

să aleagă adevărul dinu mintiună, 

şi binele din rău, și vederea înainte, 
adecă să vază mai nainte în lucru- 

rile lui. Aceste trei lucruri să 

cunoscii cu alte dooa chipuri: cu 

sfătuirea şi cu urmarea sfătuirei.
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< Asemânarea> 

Că acela să protivește furnici- 

lori, că ele socotescii vara ce vor 

15 păţi iarna; și să afle vara de tot 
ce trebueşte iarna. Și fac gauri 

mari şi stringu de totii de ce tre- 

bueşte iarna să le fie hrană. 

< Maxime» 

20 Mai bună este învățătura de 
câtă avuţie lumiei totă, că vinul 
şi pâne veselește inima omului, 
iar darul lu Dumnezău este învă- 

țătură omului. 
25 În tinerețe învaţă meşterșug, 

că-ţi va trăbui la bătrânețele tale 
şi-ţi va fi și cinste şi hrană. 

"Toată învăţătura este de la Dum- 
nezău ; şi cine nu ştie învățătura lu 

30 Dumnezău, el-și pierde acastă lume 

14-15 omite; vara de tot ce va păi. 

11-18 stringe de toate să fie iarnă omite: 

să le fie hrană. 21 toată avuţia acestei 

lumi că pâinea 24 După: omului: adaogă: 

şi robul lui Dumnezău lucrează cu credință 

svinţiei sale 27 omite: şi îţi va fi cinste 

şi hrână 29 învăţătura şi înţeleptiunea 

şi frica lui D-zău 80 După lume adaogă şi 

cu atastă lume pierde-o care iaste în vecie 
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< Asemânarea > 

Și poţi ca să asemeni darulii 
înțelepţiei pre furnică, car€ iaste 

nevoitoare vara, pentru ca să afle 

aceia cu car€ trăiaște iarna. Și 
aducându-și aminte de vremea care 

au trecut, strânge vara ca să aibă 

iarna, că vara află ori ce-i tre- 

buiaşte şi vede înainte spre vr6- 
mea, cea viitoare şi despică prină 
mijlocu totii feliulii de hrană, pen- 
truca să nu să strice iarna şi atasta o 

face cu o înţelepţie a sfatului 
celui firescu. 

<Maxime> 

Solomoni au zisii: Mai bună iaste 
înţelepțiia, decât toate bogăţiile 

lumii. 
Iisus Sirah au zisă: Vinulă şi 

pâinea veseleşte inema omului, iar 

peste toate înțelepţiia. 
Incă au zisă: Sluga cea înţe- 

leaptă slujaște slobodi. 
Incă: La tinercţele tale învață 

înțelepţie până la bătrâncțe. 

Incă: 'Teată învățătura şi înţe- 
lepţiia vine de la Dumnezău. 

Davidă au zisti: Incepătura înțe- 
lepţiei iaste frica lui Dumnezău. 

Seneca au zisii: Eu de âş avea 

ună pitorii în groapă, încă-m tre- 

buește să învăţ. 
Artie au zisă: Lumea acasta și 

cccialaltă o piiarde celce n'are 

înțelepție, iară celti ce cunoaşte bine 

cum că iaste înţeleptă, nici odinioară;
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și alta; iar cine este înţeleptii : nu 

va peri net va sărăci. 
Și învățătura doarme la inima 

omului. Și pre omul minte hră- 

nește ore bine ore reu, nu-l hră- 
nește nărocul. 

Și noapte făcu Dumnezău să 
socotescă omul noacp>te ce va lucra 
zioa. 

Și mai bine să-ţi întâiu fie ru-: 

şine de câtă să te căeşti apoi. Și 

te sfetueşte de totii lucrul și apoi 
nu te căi, că sfeatul de grabi şi 

mânie nimica nu iaste. 

Și cându te sfetueşti cu cineva 
de vro taină, să cauţi cu cine te 
sfetuești, să țină mai bine de câtii 

tine taina şi să întăriască sveatuli, 
ca tot lucrulă cu sfeată buni să 
țină. 

Și să nu te pripești; neg ună 
lucru nu poate sta înainte grabni- 

cului și nainte mâniosului. 

31 După înţeleptii adaogă el nţeleage 

32 după sărăci ad. mai vrătos cărtulariul şi 

dascalul iaste mai scumpii de cât toate 

35-6 nu nărocul... 87 om. noaptefăcu 

Dumnezău să 38-44 şi socotește noaptea 
ce veri face zua; și lucrul să-l soco- 

tești de ce te vei apuca că-i mai bine 

să-ţi fie întâi rușine decât apoi să te 

căeşti; şi de tot lucru să te sfătueşti, 

că încă sânt 3 lucruri de svat: aste 

întâi nevoinţa şi mânia și scumpâte; şi 

svatul de grabă nu aste de nimic 45-46 

omite: Şi când te sfetueşti... taină. 46 

cui te svătueşti să-ț ţie cuvântul mai 

bine de tine și să întărească svatul 

şi să primască. omite rândurile 51-53 
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nu va putea să flămânzească sau 

să ajungă în sărăcie. 

Seneca au să zisă: Ințelepțiia 

alege în inemă, iară nu în cărţi. 

Aristotel au zisă: Inţeleptulă 

ține arma pentru toată înponcișarea. 

Incă: Nebun iaste oricarele crede 

că norocul îi dă tot binele și -răuliă, 
iară nu minta. 

Alexandru au zisă: Noaptea s'au 

făcut pentru ca să socotească omuliă 
ce va face zioa. 

Aristotel au zis: Lucrurile celea 

trecute dau învățătură şi minte. 
Incă: Mai bine iaste ca să se 

împrotivească neștine la începutii, 
decâtiă la sfârşit. - 

Decret au zis: Cel ce are înce- 

pută rău, nu poate ca să aibă sfârşi- 
tă bună. 

“Solomonii au zisii : Intru toate lu- 

crurile te sfătuiaște, şi apoi să nu 

te mai căeşti. 

Pythagora au zisă: Nu iaste mai 
mare sfătuire decâtii aceia car dau 

la corabie cândă pate nevoe. 

Incă Trei lucruri sântă împro- 
tiva sfatului ; mâniiare şi scum- 

petia. 

Incă: Sfatul celă grabnicii are 
căință. 

Incă: Începătura iaste urâtoasă, 
iară face pre omi înţeleptu. 

Sedehie au zis: Când vei să 
ceri sfat dela altului, vezi întâi 

cumii petrece acela. 

Și iarăş: Cugetele să îngroapă 
acolo unde nu iaste sfati, iară
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<Istortoara> 

Pintru hiclenie spune scrie la 

Rim că incăclecă> împăratulii și se 

duse la vânatii şi trecându o pădure, 

află cun călugări la o chilie şi şede 
la o chilie şi scrie o carte. Impă- 
ratulă merse la el și zise: ce faci 

acie? EI răspunse: scriiu învăță- 
tură. Și zise împăratul: sc<r»ie-mi 
şi mie vro învățătură. Și scrise o 
hrătie; așa scrisce»: ce vei să faci 
omule ? păzeşte-te şi-ţ ado aminte 
de apoi ce veri păţi. Și dede hrătie 

omite rândurile 55-56 că era la Rim uni 

împărat şi încălecă ca să margă 58află o 

chilie şi în chilie uni filosof, şezând 

de scriia o carte; şi mârse împăratul la 

filosof 61 zise: scriu cărţi şi învățături 62 

omite: -mi 63 omite :vro 68-4şi luo filosoful , 

hrătiia şi condeiul şi scrise aș€ 66 de 
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“acolo unde nu sânţi sfaturi, să 

întăreşte inema omului. 
Alexandru au zis: "Toate lucru- 

rile să întărescu de la sfatii. 
Aristotelă au zisă: Din nevoință 

să naşte învățătura, și din ţincre 

curațiia. 
Incă: La lucrurile cele sfătuite, 

să întâmplă omul de iaste grabnici, 

iară la sfătuire zăbavnicii. 
Thcofrasti au zisă: Nici ună lu- 

'cru bun nu poate ca să ţie multă 

vreme, fără nevoință. 
Sistosă au zisti: Apa care cură nu 

aduce otravă. 
Platoni au zisă: Invăţătura fără 

ispită şi fără iscusință, puţinii plă- 

tâşte, 
<Istorioara> 

Pentru darulii înțelepțieispuniila, 
istoriile Râmului, că au încălecat 

într'o zi împăratului, și află într'o 

luncă pre uni filosofă singură; și 

trimise să-l chiame, iară elu nu-i 

răspunse. Ăară împăratul, văzând 

aşa, să duse însuș de-l întrebă: Ce 
face acolo singur ? Şi îndată răspun- 

se filosofulii, zicând: Eu învăţu pre 
oameni înţelepţie. Iară împăratul 
zise: Invaţă-mă și pre mine ceva. 

Şi luândi filosofulă un condeiu, 

scrise atasta: In fiește care lucru 

ce vei să faci, socotește cele ce 

vor să vie. Și luo împăratul scri- 

soarea atasta, şi întorcându-se în 

Râm, o lipi în poarta polăţii lui. 

Și stând multă vreme, s'au în- 

tâmplată oarecarii omeni mari din
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împăratului şi zise: să o lipeşti pre 

paguli ușşiei atastă hrătie. Și se 

duse împăratul la Rim și lepi hrătie 

pre uşe. Și prespe puțină vreme 

sfetuiră-se boerii Rimului să tae 

pre împăratul. Și făgăduiră băr- 

birului ali împăratului să-i de 

mulți galbini și zisără: cându veri 
merge să razi pre el, iar tu-i tae 

grumazii; iar de morte, te vom 

scoate noi. Și așa se svătuiră şi 

cu bărbiruli. Iar într'o zi, chemă 

împăratul pre bărbir să-li rază. 

Și-ş luo bărbirul cuțitele și merse 
să junghe pre împăratul. Și merse 

până la ușe; şi văzu hrătie pre 

ușe lipită; şi o ceti şi-i păru că-lă 

ştie împăratul că va să-lă tae. Și 

se spământă; şi întră la împăra- 

tul și plânse şi grăi: iartă-mă, 

împărate, că nu e vina.me, ce este 

c6 de apoi 67-83 zise filosoful: împă- 

rate să lipeşti atastă hrătie pe pragul 

uşei la casa ta, că iaste bună de oarece, 

70 pre pragul uşii 72-4 şi să grăiră cu 

barbiiariul împăratului şi să negoțară cu 

nănst să-i dea galbini mulţi 75-78 razi pre 

împaratul, jar tu să-i tai capul cu briciul, 

iară noi te vorn scoate din moarte; Și să 

Siurară cu barbiiariul boiarii Rimului 

78 Cândi fu într'o zi 80-86 cuţitele 

ascuţite, ca să tae pre împăratul. Și deca 

mearse pâna la ușa împăratului, văzu 

hrătia şi ceti slovele; şi, deaca văzu cum 

zic slovele, el.să spăre și așa îi păru... că-l 

ştie împăratul. Şi zise: văz că pentru 

mine au pus atastă hrătie. Şi întră la 

împăratul şi îngenunche înaintea împăra- 

tului și plângia cujale mare 87 împărate 

cetatea aceaia de socotiră ca să 
omoare pre împăratul ; și făgăduiră 
bani mulți unui bărbiăriu, ca să tae 

capul împăratului acolea unde-l 

spală; şi iau făgăduitu că-lă voră 
scăpa. Și într'o zi, mergândă băr- 
biiariulă să-l spele, cu gând ca. 

să-l omoare,precum l-au rânduită, 

văzu pre poarta polăţii acea scri- 

soare care zicea : ori ce vei vrea să 

faci, socotâste întâiu aceia care 

poate ca să-ți vie» Și îndată, cu 
totă să temu, părându-i că împă- 

ratulii au făcut de o au pusă, 
pentrucă au aflat aceia carc au 

rânduit să facă. Și întracel tasă, 

alergând, întră la împăratul de-ș 

ceru ertătune şi-i mărturisi de toate, 

Ăară împăratul, neștiind nimica de 
acest lucru, deca auzi așa, trimise 

pentru toţi boiarii carii au fost în 

sfatul morţii lui, şi porunci ca să-i 
omoare ; și ertă moartea bărbiiariu- 
lui. Şi atunce trimise la filosof de-l 
aduseră; și deacii nu-l mai lăsă să 

mai iasă de la dinsul; şi-i făcu 
cinste mare, pentrucă el îi dedese 
acea scriptură.
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vina boerilor, că mau ei învăţat 

şi mie-u făgăduită mulți galbini; 

ce mă iartă, că greşitu-ți sâmtiă 

astăzi. lar împăratul nu ştie nem- 

nică. Împăratul zise: fii ertati 

şi-m spune: ce ţi-e 1) vina ? El spuse 

împăratului totii: cum au tocmită 

cu boerii să-i tae grumazii cându-l 

va rade. «Și văzuiu hrătie pre uşe, 

şi văzuiu că ştii şi tu tocmala 

noastră). Împăratul trimese pri la 

boeri; şi tăe toţi câţi făcură acesta 

sfatii. Şi boeri pre bărbir; şi pre: 

călugărul puse vlădică la Rim. 

F. 96. r. <PINTRU NEBUNIE> 
Pintru nebunie zice Plathon: 

Nebunie este în multe chipure: 

una este pre lume 2) <de> nebunescă 

oaminii şi acestaș. va fi de fire 

lui de tot; alta este celace are 

minte puţină, dici ce-i vine la 

că ma'u amăgit boTarii tăi, fartă-mă greşitu 

de mine 91-2 Şi împaratul să miră şi zise: 

fiieriat,... 93 omite: şi-mi. spune ce ţi-e 

vina, 94-8 Şi să sculă barbilariul şi spuse 

de tot şi zise : văzulu hrătiia pre uşe unde- 

<i> zis: să mă păzesc că tu știi cei voi 

să fac. Şi-l ertă împăratul și trimise pre 

la boiarii lui şi-i tăe pre toţi pe toţi și 

trimi<s>e la filosof ; - şi-l aduseră din 

pustie; şi-l puseră vlădică... 199 nebu- 

niia omului 103 com.: Piaton> 105 Una 

Yaste nebunie pre lume 109 om ominii 

106 şi-ş va fi acela nebun omite: dela 

de fire lui de tot. până la acâia grăiește 

1) Ce ţi-e ce ţi-e 

2) În text: lună, 

PĂCATUL NEBUNII. Cap. 14 

Nebuniia iaste păcat împrotivă 

înțelepţiei 
Platonă au zis: «Că sântii multe 

feliuri de nebuni: întâiu sântii ne- 
buni în toată vreme, precum sânti 
aceia, carii la arătare sântă nebuni; 
şi sântii alți oare carii nebuni în 

oare carele vremi și într'acele vremi 
sântii şi aceia, ca şi cei dintâiu ; alţii 
iarăş, măcară că pricep, iară să 

înlunează, Și aceştea să chiamă 
lunateci. Sântu și alţi nebuni din 
oțărâre, ca și aceia cărora le 
lipseşte mintea și aceştea sântu 

mii de feliuri. Sântă nebuni carii 

au puţină minte, și aceştea sântă 

de patru feliuri: întâiu ca să nu 

socotească în lucrurile lui, ce să 

“facă așa, precumă-le vine dela 

inemă fără socotință. A doao, ca 

să nu vază înainte într” accia, 

care poate să facă. A treia ca să 

7 4, R. — Memoriile Secţiuni Litarare Secţia 111. Tom. IV. Mem. 2
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gură el grăește. Altul este celace - 
nu-și socotește cuvintele și lucrul 

cum va să cază, Și acela e nebună 

dintru inima lui, căce face cum 
va inima lui; şi altul este celace 
nu se socotește întâiu de apoi, 

ce-i va vini; altui escte> cându-i 

omul pripelniciă, fără vreme; altul 

este cela ce nu-și fat bine prietni- 
culoi de ce-l roagă; și dacă începe 

vrun lucru, el nu-lă sfrâșaşte, - 

<Asemânarea> 

Și să închipueşte inorogului, că 
nu sufere omul cu dulama roşie. 
Iar vânătorii, cândă vor să-lti 

prinză, ei să înbrac cu haine roşii, 
iar elu să repezeşte la el cu cornul 
să-l loviască; iar omul să pune 
după copat, iar inorogulii lovește 
în copat cu cornul; şi să înfige 
cornul în copaă; și apoi nu-l 
poate scoate; și-l prindu oaminii. 

109-113 -alta aste aceata ce nu-ş ţine 
nime de protiva lui; acela taste nebun 
întru inima lui. că cecă face inimei lui 
cumu-i place 115-6 veni la cap. Alta iaste 
când Iaste omul pripelnicii și-ș face lucru 
şi nu âşteaptă să-și socotescă cum va face 
lucrul 119 lucrul el nu-l săvrâşește 121-380 
Acesta să protivâşte inorogului, că inorogul 
nu sufere haina roşie, şi să duc vânătorii şi 
deca-l văd, ei să îmbracă în haine roşii Și 
să pun dzrepti copat şi strigă. EI, dâca 
vede haina roşie, să repezâşte la om, iar el 

pune haina pre copaă; Iară inorogul lo- 
VEşte cu cornul foarte tare în copaă și 

nu-l poate scoate din copaă, ce-s acolg, 
Restul omite 
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fie. foarte grabnicii, şi să nu poh- 
tească vre uni sfat în faptele lui. 

A patra iaste ca să lase aceia ce 
trebuiaște pentru lenea. să nu o 
înceapă. 

< Asemânarea > 

Și poţi să aseameni nebunia pre 
boul cel salbatecii, carele după firea 

lui uraşte Şi vrăjmășaște pururea 
tot lucrul roșu. Și cândii voriă vână- 
torii să-l prinză, să îmbracă cu haine 
roşii și merg-unde iaste boul, și 
îndată boul de pohtă mare ce are 
ca să-i vatăme, nimic. nu soco- 

teşte, ci aleargă asupra acelora. Fară 
vânătorii fugu, şi să ascundu du- 
pă un copaciu, carele l-au împodo- 
bit cu roșii; iar boul părându-i că 
va lovi pre vânători, loveşte cu 
cornul atâta de tare în copaciu, 

cât să înfige, şi nu poate să-l mai 
scoață și vin vânătorii de-l ucigă. 

cMaăime> | 

Solomon au zis: Nu vorbi nici 
odinioară cu nebunul, pentru că 
nu-i vor plăcea nici cum cuvintele 
tale, deca nu vei zice actia carâ-i 
place lui. 

Incă: atâta aste ca să votbească 
neștine cu nebunul cât şi cu unul 

- carele doarme.
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Şi mai bine să te timpini în 

cale cu ursul de câtu cu ne- 

buriul şi cu mâniosul!). Şi  ne- 

bunul... 

1314 (textul cu roşu): Pentru „nebu- 

nul spune; Nu grăi cu nebunul, că 

lui” nu-i place ce grăești tu, nici tu 

nu grăi ce nu-i place lui, că nebunul, 

căţi oameni vede, gândeşte că sânt toţi 

nebuni. Mai bine să doarmi şi să ocoleşti 

pre nebunul, că mai bine aste să te tâm- 

pini cu leul decât cu nebunul mănios 

  

  

1). În text: miosul. 

„e 

Incăş: când umblă nebunul pre 

cale, i să pare cum căţi vede, sântu 

toți nebuni ca și dânsul. 

Incă: Nebunul să cunoaște pre 

râs, că-i sare glasul lui, iară cel 

înțălept râde smeritu. 

Incă: Mai bine să te întimpini cu 

unu leu şi cu un ursu, când [e iau 

puii, decât cu nebunul când iaste 

mâniosu. 

| <Istorioara> 

Pentru nebuniia spun la istoriile 

Râmului, că într'o zi au încălicat 

Aristotele cu Alexandru la Mache- 

donie. Şi voinicii lui, carii era 

pedestri, mergea zicând pre cale: 

Daţi-vă în laturi denaintea îm- 

păratului. Iară un nebun șădea 

desupra unii pietri, car€ erâ în 

mijlocul drumului, și nu vrea să 

se “dea în laturi din cale; iară 6 

slugă a împăratului veni ca. să-l 

împingă de pre piatră. Și îndată 

zise Aristotel acei slugi, cunoscând 

că acela ce şădea pre piatră 'era 

nebun, zise: Nu clăti piatră de 

pre piatră, pentru căci nebunul cu 

adevărat nu iaste om. ”
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F. 10 v. PENTRU TOCMALĂ> 

- Tocmit este omul celace nu-și 
schimbă minte lui, că acela om 

este curată, carele nu-ș schimbă 
minţile de cumu e dintâiu; cine 
este întreg nece o dată nu-și 

schimbă minte şi fire pintru lume; 

şi cine este în lume fire omenească. 

< Asemânarea> 

Și acela să închipuește unii pa- 

sări pre nume finicsi; și trăeşte 

300 de ani; și deca vede că îmbă- 

trâneşte și slăbește, iară ea adună 

puţinele lemne și le pune în cuibu 

și şade pre cuib ; şi să scoală nainte 

“soarelui și stă în pitoare și bate 

cu arepile; și de zăduh să aprinde 

şi cuibul și pasăre, iar așe este 
tocmită de Dumnezău, să nu să 

sfrășască; şi rămâne unii în osii 

și deîntr'acelă os ese unii verme 

micii şi creşte şi să face iar pasăre 

185-6 Pentru ac&ia aste tocmit omul 137 

omite :că 1838-41 aste ales şi întreg care își 

ține minţile cum au fost dintâiu; nu-și va 

schimba mintea lui niciodată pentru firea 

lumii 142 omite: şi cine este în lume fire 

omenâscă 144-5 şi să închipulaște unii 

pasări ce să chiamă finxan 146 omite: 

vedecă 147 omite: şi slăbeşte 147-51 iară 

ia îşi face cuibul şi ştde într' ânsul. Şi 

când faste mai zăduh, atunce îa să bate cu 

arepile până să aprinde cuibul ei şi arde 

toată. Restul omite. Textul continuă: şi 

apoi din oasele ei ase un vitarme 156 omite 

mică şi creşte până 

N. CARTOJAN , 784 

PENTRU INTĂRIRE. Cap. 25: 

Intărirea iaste precumii au zisii 

sfântulă Avgustin: Iar ” întărirea 
“iaste cea curată ca să nu voiască să 

schimbe socoteala lui, şi iarăşi nu 

trebue să fie atâta de strânsu ca să 
nu cază în păcatul strângerii, Iară 

sfântul Andronică au zisii: Strânsu 

iaste acela, carele nu va să-și schim- 
be socoteala lui, nici într'unti chipă 
al lumii. 

<Asemănarea> 

Și poţi ca să asemeni darulii în- 

tărirei pre o pasăre, căriia îi zici 
finix, care trăiaşte 300 şi 15 ani, 

şi deca vede că au îmbătrânitii și 
au slăbitii, adună niște lemnișoare 

mirositoare și-ș zideşte cuibu, 

şi întră într'însulă și stă dina- 

intea soarelui; şi-şi bate atâta 

într'aripile lui, câtii face foci dinti 
arderea soarelui şi din baterea ari- 

pilorii lui. Iară acea pasăre iaste 

atâta de întărită, câtă nici odată 

nu să clăteşte, ce mai vârtosii să 

lasă de arde, pentrucă ştie dini 

fire, că va să întinerească. ȘI, pli- 
nindu-să 9 zile, să naște dintr'acea 
materie a trupului lui, ună viiarme 

şi crește prencetă prencet, şi atunce 

face aripi şi să face pasăre. Și numai 

iaste în lume altul fără numai unuliă.
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cum au fostii; şi iar trăeşte 300 de 

ai; și moy e numai una pre lume. 

<Maxime> 

Şi nu lăuda începutul frâșeniei, că 

mulți alerga la alergatii ; ce, carele 

întrece, acela va luo plașca. 

< Istorioara> 

Darul să tocmeşte, cum zise 

165 Dionisie împăratii, că era la Rimit 

omini forte rei şi nu-i pute pleca 

impăratul să ţie lege lui. Și într”o 
zi făcu o lege și ace lege este și 

astăzi. Și grăi împăratul nărodului: 

170 să ştiţi toţi că eu voiu să mă duc 
până unde ami lucru, iar voi să 
vă juraţi: cumi veţi ţine în lege 
me; atasta până voiu vini; că eu 

voiu să mă duc să grăescii cu Dum- 
115 hezău, cela ce-mi dede mie atastă 

lege. Şi dacă voiu vini, atunci să fie 
pre voe voastră şi voiu schimba le- 

ge. Și auziră toți și se jurară toți. Şi 

157 omite rândurile: şi iar trăleşte 300 

de ani 158 şi numai aceajla aste pre 

lume în firia ei că va să întinerâscă omite: 

văndurile cu maxima 159-161 163-165 
Pentru tăriia cuvântului spune : era la Ri. 

Restul omite 168-75 făcu Dionisie împărat 

lEge şi zise până voi merge oare unde să 

grăesci cu D-zău, far voi să vă giuraţi, 
cum veţi ţinea legia atasta, ce făcui cu 

acum voao până voiu veni cu iară la 
Rim 178-Și să giurară toți, cum vor ţin€ 
acea 1€ge până va veni împăratul la Rim 

PIORE DI VIRTU IN LITERATURA ROMÂNEASCĂ TOI 

<Maximne> 

Sfântul Isidoră au zisă: Nu 

lăuda începutuli omului, ci sfâr- 

şitulă. 
Sfântulii Grigorie au zisii: Mulţi 

aleargă la meidanii, iară celii ce 
întrece, căştigă rămasuli. 

<Istorioara> 

Pentru darul întărirei, spună la 
“istoriile Ellinilorii, că Licurgii au 
făcutii lege, carele s'au arătată 

foarte strânsu la norodiă, și eli 
vrândi ca să urmeză acei legi 
(pentru căce era foarte .direaptă) 
zise norodului: Eu voiu să mergu 
afară la slujba mea şi mi-e voia 
să vă juraţi, cumiă că veţi păzi atasta 
lege până voiu veni: că prin 

mijlocul aceştiia voiu să vororescu 

cu D<u>mnezăuli nostru, carele 

mi-o au dati, şi atunce o voiu 

schimba după voia voastră; iară 

noroduli câtii auzi atasta, toți să 
jurară că o vorii păzi. 

Atunce Lycurgii să duse şi nu 
să mai întoarsă, pentruca să nu 

spargă l€gea. Și deaca să apropie 

elii de moarte, porunci ca să-i 

arză trupul lui și să-i arunce 

cenuşa în mare, pentruca să nu 

crează norodulă că vor fi desle- 

gaţi de jurământul lor, deaca-i 

vorii aduce oasele în sat. Și așa 

făcură.
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se duse împăratul Ja o mânăstire şi 

nu se mai întoase păntru lege să 

nu o spargă. Și șezu toti la mâ- 

năstire şi cându vru să moară, şi 
lăsă cu blăstemuă să-i arză tru- 

pulii lui totii şi ce va rămâne să-l 
arunce în mare pintru nărod 

căvoriă vini Rimlenii și vorii luo 

trupul mieu şi-l voră duce la Rimă. 

şi voră zi€ iacătă c'au vinită împă- 

ratul la Rim acum să-i spargemii 
lege lui ce voi aşa să faceţi: de vorii 
vini Rimlenii să nu afle mnică 

de mine ca să-și ţină jurământul 
și nu vor sparge lege me şi așa 
făcură călugării cumă zis împă- 
ratul iar Rimlenii totu-l aștepta 
şi inu tot ace lege a lui și până: 
astăzi și stau pre jurământă pintru 

aceia. ăi 

- <NETOCMALA. 

Netocmala este reotate darului ... 

179 mânăstire de să călugări 180 lega 

ce făcu 182-3 Şi tot şezu acolo împărătul 

până îl aăiunse moarta lui 1883 blăstăm 

mare 184 trupul lui tot iară 188 iată 
că am aşteptat cu giurământ până 

va veni împăratul 190 omite lui  deca 

192 omite Rimlenii 192-194 nu află nici 

un os ca să ţie lEgta mia cu giurământul 

lor; şi deca muri împaratul, iară călugării 

făcură 185 omite iară Rimlenii totu-l .aş- 

teaptă 195-197 Şi l€gea nu mai spar- 

seră până astăz 200-203 Pentru netocmela 
rândurelei (cu roşu) Rândurtoa când mă- 

” N. CARTOJAN 186 

PĂCATUL NEÎNTĂRIREI. Cap. 29 

Ne întărirea iaste păcatul îm-. 

protiva darului întărirei, precumii 

au zisti Prisiană: iaste ca să nu 

aibi nici o așăzare întru tine.
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| < Asemânarea>- 

Inchipueşte-să netocmala rându- 

relei că paşte zburându cice și cole. 

<Maxime> 

Netocmala este nebunie. 

Şi omul nebună el ascultă toate 

cuvintele câte zică ominii. 

lar înţeleptulă socotește bine 

să nu-ș piiarză sufletul, 

Şi cine să păzeşte de rele, su- 

fletulu-şi păzeşte. 

<Istortoara> 

Pintru netocmala spune că era 

un tlâhariu ce făcu multii reu pre 

pământu ; și merse la un călugără 

pustinicii de să ispovedi; şi cându 

vru să-i de cănonii, elii socoti 

atasta nu va pute sfrși canonul 

lui şi zis pas unde vei vecde> 

nâncă, mănâncă tot zburând cicca și col€ 

207 netocmela ei este ca şi 208 crede toate 

9210 caută bine 211 să nu-ș arzăsufletul 

209-10 să păzeşte de departe să svătulaște. 

215 Pentru tocmala cea bună 

spune 

omite: 

216-7 rău mult foarte pre 

lume om. călugăr 218 postnic în pustie 

ca să se ispovedească și să ispovedi 

iar 219 socoticu firea lui 220) omite: pu- 

tea 217 canonul de pocăință 218 zise numai 
-aş€ 929.294 cruce de te închină acolo 

< Asemnânarea>. 

„Şi poţi să asemeni neîntărirea 

pre rândurea, car€ paște zburând, 

când icea, cândii colea. 

<Maxime> | 

- Pentru neîntărirea au zisă Sa- 

lustie: Ne întărirea iaste semnulă 

nebuniei. 

Platonii au zisă: Celii ce iaste ne 

întărită toate în norocul lui le lasă. 

Solomon au zisă: Omulii prostii 

crede totă cuvântulă, iară celii 

înțălepti caută în sufletuli lui. 
Vernicii au zisă: Celti ce să chi- 

vernisește rău, adesii să se sfă- 

tuiască, - 

c<Istortoara> - 

Pentru păcatulă neîntărirei spu- 

ni la otătnică că au fostii unii tâl- 

hariu, carele făcuse toate răută- 

ile lumii; şi merse ca să le ispo- 

veduiască la unii sihastru sfântii. 

Şi deacă ajunsă să-i dea poruncă, 

- tâlhariulă au zisă: că nu aste .cu 

putință ca să facă nici o poruncă, ' 
pentru căce nu poate să postească, 

nici altă cevaș să facă. Și îndată-i 
zise sihastrulă: Incai fă acestă 

mai puțină, ce cruce vei afla, 

îngenunche înainte-i şi te în- 

Chină ei; şi tâlhariulii „primi să 

facă atasta. Și sihastrulă: îi ertă 

lui păcatele. Iară deacă purcesă 

tâlhariulii dela sihastru, oare carii 

vrăjmași îli întimpinară pre eli; 
şi plecă ca să fugă şi fugindii,
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o cruce tu să îngenunchi la dinsa 
și te roagă lu Dumnezău să te 
erte de toate greşelele. Și să duse 
tlăhariul; şi acieși-lă găsiră nește 

225 omini şi-i ziseră: iacătă tlâhariul, 
blăm să-lă prindem, să-lă ucidemiă. 
Și-l prinseră a-l goni. EI fugi 
până văzu o cruce; și merse la 
"dinsa şi începu a să închina înainte 

230 cruciei cu capul până la pământu; 
şi-l a&unseră gonitorii şi-l uciseră. 
Iară pustinicul văzu 2 îngeri, unde 
vineră și luoră sufletulă tâlha- 
riului cu mare cinste numai pintru 

235 atâta pocaianie. Și cugetă călugă- 
rulă să facă ca şi tâlhariul, că-i 
păru că să spăsi tâlhariul pre 
lesni. Și lăsă călugărul pustine şi 
se dus la lume. Iară dracu-l puse-i 

240 Cursa și-l prinse de pitoră, şi 
căzu  pustinicul și cum căzu, 
aşa muri; şi-i luo dracul sufle- 
tulă călugărului și băgă în muncă, 
căce-l află morte în cugeti reu și 

245 în cale necuratului 

_la dinsa și roagă pe D-zău Să-ţi iarte 
păcatele 825 atunci. de sârg îl văzură 
blemaţi să-l ucidem şi începură a-l goni 
227 iară elînchina şi a să ruga lui Dum- 
nezău 229 rmiseră acolia 233 omite: vineră 
şi 234-5 şi-l suiră în certu cu bucurie 
mare 236-237 atăta lucru 2868-41 fară 
postnicul să mira cum să spăsi talhariul 
aşea curând, şi eși postnicul din pustie 
şi gândi să margă la lume, doară s'are 
spăsi şi el aş€ curând ca şi tlihartul; şi 
eși la lume iară ditavolul îi puse piradică 
şi căzu tare. 241 Omite: şi-l prinse de 
pitoră 28 muri acol6 diavolul 
244 sufletul lui 944-243 şi-l duseră 

N. CARTOJAN 
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află o cruce. Și-și aduse aminte 
de porunca bătrânului. Şi așa într'a- 
aceli casă îngenunche înaintea 
crucii. Și într'atasta ajunsără vrăj- 
mașşii lui, şi-lii junghiiară pre elă. 
Și deaca văzu sihastrulă sufletulă 
lui că-lă ducea doi îngeri la ceriu 
pentru uni lucru atâta de puţină, 
puse și elă în inema lui, ca să 
ispitească dină dulceţile lumii, 
pentru căce îi păru foarte uşoră, 
pentru unii lucru atâta de puţinii 
să dobândească raiul. Şi lăsă 
pustiia, ca să meargă în lume. Și 

îndată diavoluli puse o cursă în 

drumii şi-lă prinse de uni pi- 
torii ; şi căzu de muri. Și diavolul 
luă sufletulă lui în muncă, pentru- 
că elă nu să întărisă pre socoteala 
cea bună.
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Tulie zit: socotiți derepta și 

măsura deriaptă; şi nu slobozi 

trupul după pohtă lui, că-ți vei 

pierde sufletulă și veri şi păgubi 

pintru pohta trupului. Și aşe să 

te socoteşti: să nu fii scumpă, ce 

fii eftină şi-ţi dă direptă sufletă, 

că atasta este curată socotință. 

în iad că muri într'acel gând mi renescă 

aşa să te socotești şi tu, ome, că în ce 

te va afla moartea, întru acâia te vei 

gludeca, pentru aclia nu lăsă D-zău să 

ştie omul când va muri, că de-are şti 

când va muri, mult rău are face. pre lume 

până la moarte lui şi atunci s'are pocăi la 

moarte şi are fi ertat; 849-50 Aşea să 

te socotești şi tu ome 851 să dai pentru 

sufletul tău 852 este pocăință curată 

195
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