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O nouă
„>

lucrare a Mitropolitului
Varlaam

-(Leastviţa lui loan

-

Scarariul)

Pină acum .se cunoaște din activitatea literară:a lui
Varlaam Mitropolitul Moldovei

de la 1632—1654,numai £-

vanghelia cu învățături „Bvanghelie ucitelno“ tipărită cu chel-

280 4/36

Le

ă tuiala lui Vasile Vodă Lupu în 1643, saii de la Adam 7131, în

tipografia domnească de.lu Treisvetitele „ud suoe: gospodarscoi
tipografii să bogo spasitemeam nastolneam svoem gradea
. La-seahu.: Vă svoem gospodarscom monastiri trieh svealilelei“.
„_
Cazania lui Varlaam e o. carte voluminoasă. Partea I
cu Evanghelii la toate Duminicile de peste an are 384 file
(768 pagini), far în.partea a Il-u la zilele sfinţilor mari

cuprinde 120 file (210 pagini) adică un.total

de 1008. pa-

„ginY, luind în vedere că e o lucrare din secul al XVII-a,
„Și cea întăiii lucrare tipărită în Moldova. e
Ne prinde mirarea că cum se face că o ţară întreagă
ca' Moldova, cu o cultură mai intensivă ca Muntenia şi

- Ardealul, cu o boerime mai civilizată și mal dornică de literatură, cu cronicari mal iscusiţi, cu un cler superior mal

N

bine înzestrat cu însușiri culturale, cu mănăstiri: celebre—

lavre ca Neamţul, cu.diecii săi vestiți. înale cancelariei,
în fine cu întreg aspectul
de ţară civilizată,
:să fi. rămas
- în urma Munteniei și” Ardealului cu scrieri și tipăriri de
cărți bisericeşti, ea de o -dată să.apari: pe- arena literatuTel naţionale Varlaam cu o tipăritură de 1008 pagini!
__A pune întrebarea înseamnăa bănui că nu cunoaștem
“în deajuns mișcarea literară din Moldova și că deci trebue

să fi existat o mişeare literară, despre care noi nu avem

idee. Pinăla „Evanghelia invăţătoare“ „Evanghelia ucitelnoe“ a trebuit să fie o altă Evanghelie rominească ; apoi

psaltiri rominești și alte serieri rominești., .

.
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Gh. Ghibănescu

Am avut prilejul
nuseript de Psaltire și
Arhivei anul AXI să
lui Varlaam, singurul
Varlaam înainte

în studiul început asupra unul maEvanghelie, și publicat în coloanele
arune bănueli că sint lucrări de ule
condei cărturar al timpului.
,
de a fi Mitropolit era cu metania la

Secul, mănăstirea lui Nestor Ureche logofătul și a Alitrofanei. Secul, luînd pilda Neamţului, deveni în curind un

centru de activitate literară, şi o samă de jeromonah se
luptă pentru a stărni la călugărit din mănăstire gustul de
lecturi monahale. Se începuse și în Moldova o mișcare de
reorganizare a mănăstirilor şi așeziimintul lut Moise Movilă
în bunul mers al mănăstirilor face dovadă.

„Se desvoltaii . probabil două feluri de nevoi, unele
datorite bisericilor de mir,. altele datorite mănăstirilor.

Veacul al XVII aduce în țară un spor de populaţie, și o
roire de biserici boerești, răzășeşti și orăşănești. Iașii, capitala Moldovei, vede zidindu-se în secolul al AVII cele
„mal multe din bişericile sale. Toate aceste biserici de

mir aveaii nevoe de cărţi și de sizur că poporul nu era
eu cărţile slavone și nici preuți cunoscători în
ale slavonei nu prea eraii mulți. Pentru aceste biserici s'a
mulțumit

„simţit nevoe de la început de cel puţin 3 cărui romineşti
:
Evanghelia, Apostolul și Psaltirea, restul cărţilor avind
"puţină căutare pentru marele publice.
Se
EI bine ! în Moldova asemenea cărţide absolută
nevoe pentru poporănii lait mai avut parte a se tipări
aşa
de

curind ca în Muntenia, neavind putinţa raporturilor u-

șoare cu Brașovul, Sebeșul, Sibiul, ea Muntenia, și
nici
'vremile nu îngăduiră, câci de la 1560—1620 viața
politică
a Moldovei a fost mult mai agitată ca a Munteniei
să fi avut răgaz să serie dintre Vlădiei, cînd aii şi cine
fost aşa
“de multe frămintări în biserică sub Eraclide Despotul,
sub
Lăpușneanu, sub Ion Vodă cel Cumplit, sub
Aron Vodă
-'Tiranul, sub Movilești ! Domnia Singură care ar
fi putut asi-gura tipărirea de cărți,. nu era liniștită, și
nici
răgaz nu
„avea, lar boerimea fiind și ea agitată în
viltorile vieţii po„ltice nu avea timpul a se gindi la înlesnirea
scriere! de
cărţi pentru trebile bisericești.
Și cu toate acestea Coressi n'avea citutare
„rile sale în Moldova. De ce? Trăiaii bisericile cu tipărituNu, .de sigur; dar dacă nu eraii cărți tipărite fără cărţi?
de Evanghelie. Psaltire ori Apostol, eraii de sigur în manuscripte.
Studiul nostru asupra Psaltirei și Evanghelie! lui
Varlaam a
putut să dovedească că se citea rominește în
bisericile de
mir, dar cărţile eraii serise de mină de diferiți
preuţi, dieci
boerești ori domnești pentru bisericile lor, ca
cea de la
Bereasa, din Vaslui ori Băcești, din Roman.

3

Leastviţa lui. loan Scărariul
-Dacă Moldova

bisericile
m'a avut cărți tipărite pen. tru

de mir, nu înseamnă că mavea o literatură vominească bisericească ; ea eră, dar

era în manuscript.

Paralel cu înmulţirea bisericilor de mir avem un lanţ
ri ca Neamţul, Bisericanii, secul, Agapia, Slamînăsti
de
înten„tina și în toată Bucovina. Acestea avuiă o viață
trebuia
îi
rului
Călugă
XVII-a.
și
XVI-a
al
veacul
tot
sivă în
cu

cărţi

totul alte

pentru

lectura lui de

chilie ; numai

ce-

„firea Evangheliei şi Apostolului nu-i e de ajuns; din
s'aii
ea nu culege călugărism; de aceia pentru călugări
ească,
biseric
lumea
în
vâlvă
mare
cu
seris o -serie de serierl
de Efrem Sirul, loan Sinaitul, ca Varlaam și osal, Least- |
N
viţa, și mal ales Paterice.
Şi în romînește asemenea, cărti sati scris de timpua luă
„ziti şi cu text slavo-romin. Aşa e Varlaam şi Iosaf
Pentru
ce?
De
!
am
Varla
lui
ţa
Leastui
și
e
Năsturel, aşa

neacă în cuprinsul miiniistirilor eraii fraţi şi 'călugăride mona-

muri deosebite. Mănăstirea era o mică republică
fost
hală, unde toţi călugării și fraţii. de or ce neam ar fi
frăție.
în
ei, eraii egali în Hristos și
bise: „Cel eari văd în începuturile liteiaturei noastre
m,
Husitis
lu
iri
ademen
vicești numail influenţi externe de
parte
în
l
lueru
at
Adevăr
înșală.
se
Calvinism, Luteranism,
dar și acolo fără un larg
pentru unele regiuni Ardelenești,
a infiuenţe nu și-ail
asemene
a
Moldov
răsunet, în Muntenia. și
cărți pe rominește
de
scriere
spre
irea
Imbold
locul.
avut
ilor de mir și
biseric
ale
interne
pleacă numai din nevoile
calvinism,
căuta
am
zădar
în
şi
,
noastre
_ale miinăstirilor
ă orl în
Lestviţ
în
ori
oul luteranism în Varlaam și Iosaf,

|

Psaltire nu o vom găsi.

lor
Seriitoril timpului ne spun singuri în proloagele
_
cuîn
Lupu
Vasile
Așa
serie.
îmboldul ce i-a minat să
serie: „dintru
-xintul cătră “toată semenţia rominească
neaii dăruit
de
sa
mila
cît sati îndurat Dumnezăii dintru

limba
dăruim și not acest darii limbii romînești, carte pre
după aceia, de
și
“învățătură și de folos sufletelor pravoslavnice. Să iaste

- rominească întăiii de laudă lui Dumnezăii,

pemeude puţin preț iară voi să o primiţi nu ca un lucru pomenoi
pre
citind.
priinsă
ese ce ea un odor ceresc, și
și hiţi să„iţi și întru ruga voastră pre nok nu uitareţi
nătoși.“
ora
care
noștri,
i
Voevozi
din
Cel mai pravoslavnie
operă de
ganizat pravoslavia nu se putea gîndi să facă
îmfinenţă

externă,

m

ci de

cultură

rominească.

este şi mai explicit asupra gindului săii, cînd

Varlaa
zice : „impuţinăinduse din oameni înțelesul sventelorii scrippre
tură, leau

căotat a pogoră și svănta

scriptură

tot mal

“4
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Gh. Ghibineseu

înţelesul oamenilorii păn
spre limba sa să înțeleagă aii început a scoate aseași cine
mal vrătos limba, noastr hiecine să să înveaţe..., cu mult
romănească
ce n'are carte pre
„limba, sa, cu nevoe iast
a a înţelege cartea alţiI
limbi şi pen.
tru lipsa dascalilor. şi înv
ățăturei căt aii fost înv
de multă vreame, aemu
cțănd mat
cela de nevoie mi-a fost nică atita nime nu învață, pentr azeii cu talanătulii ce ini- ca un datornic ce Sint fu Duimnea dat să-mi poeiiă plăt
macar de ciţ pînă nu
i datoria că
mă due În casa cea de
miere,
lut
a moşilor
„+ Nic aici nu i
se vede punindu-și| con
deiul
înfluențey străine, nici
îmboldit din Imboldul săi în Slujba.
„Ori. luterană,
ei—calvină.
A
|
* Varlaam afirmă că
osîrdia, aceasta a învăță
fost ma! puternică pe
turilor a.
vre
mea înaintaşilor
dorul de carte vomine
ască n'a contenit nici săi, şi că dar
chile centre de viaţă
odată în vetare a lu! o critieă asp monahală. Să fie în această constafie o laudă nemeritat ră și nedreaptă a prezentului ? să,
ă a trecutului ? Nu
îndreptăţese critica
știm, faptele nu
lui
Varlaam, ci mal
„temperamentul săii,
de a fi dorit să fie mult ne explică
mic, și a fi nemulțumi
mare întrun veae
t că n'a putut
toate mijloacele,
avea la îndămină.
ce le-ar fi reclamaţ
nalitate literară și
puternica 'sa persubisericească,
a
Și care era marea
personalitate a luy Va
lu pentru cartea
rlaam ? Rivna
mulţi din fraţii săi romănească, rivnă care nu 0 vedea
„Prezent credea că în Hristos, Și în nemulțumirea lui în
. de
Varlaam la 1613 mal înainte a fost mai multă ! Dar
0
dacă
.
spu
ne
rito
s în “prefața sa
tipărită sub auspieiile
la '0 car
cu sine însnși, căcy lu! Vasile V odă, el era în plină urm te
„Zentului și de lau acelaș. duh de nemulțămire contra are
dă exagerată a
trecutului, le gisim preși în cuvînțul întrod
uet
pînă.
iv
“al
Leasiviţei
laam—,
sfânta

preotul bisericel
mănăstire Secul:,

scrisă

luy Sfintul ' Ion
|

tot de Var-

Boteziitoru]
|

din
„Și zice prezviter
ul Varlaam :
„Că și eii smeritulii
_nedistoiniculii pentru
, liubovulii ceam,,
Svăntă carte. însă mai
avutii cătră această,și
vrătos

pentru dotoria talant
„ami carile mi sai
ului ce.
nevoitii după puținădăruit Giîntrăi anila lui Dumnezeii,
mam
puterea
mea. ca să mă plec
dei meale,ceam avut
ii osrănit
pentru aceasta să na- spre acestii lucru, Dereptu acea
nice.
my
pre
pue
neșiine,
tree, aii avut oam
enii osrăâdie: mare căci ca mai dinaiîntefost. dascali, şi şliulori
spre
şi înyelegători, seriplînvățătură, caii.
jăturilor lui Dumnez
urilor şi învdiei și cu acesta
mină ai luminat lum
lucru ca cu o lu-ea,
şaii îndireptat spr
domnii şi împărații,
Yară în vremia, deac e lucruri bune
mu sati stăînsii.

Leasiviţa lui loan Scărariul

|
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şi saii întunecat osrădiia . aceia, de nice știm pre, nof înVăţa nice pre. “alţii. Derept acea, am viut să scriu” această
caite. largii și pre lungii, ca să poată înțălege cine va citi“...
Prezviterul -Varlaam de la biserica” Statului. Ioan
Botezătorul din mănăstirea Seculul se repetă în Mitropolite! Varlaam de la 1643, în prefața Cazaniilor sale. Aci
nu e 0 întimplare izbitoare, ci e unul şi același cărturar cu
dragoste de carte, pe limba sa, 'și cu nemulțumire sădită..
uk în suflet că "vremurile în care trăește sunt mat pe jos de:

inclinările suiletului săi.

”

“Dar pănă atunci să spunem în ce stă
tul Lcastulțel Manuscriptul: nostru e un groş
octavo cuprinzind 287 file (574 pagini) în “36
întregi și un sfert din al 37, afară de: 2 file

III

a

ofilidinquaternvlal 18- ai |; d IRI
3

i| s și filaa doua
[6

4

manuserip'volum în
quaternuri
ce lipsesc!

|

5

din șfertul quaterulnui al 37-lea |
Fila 1 e titlul și cuvintul. introductiv, scris în sla-'
voneşte și. romănește, însă contrar restului lucrări! se pune
în coloana întăia redacţia slavonă și în coloana a.2-a redacţia romiinească. Partea aceasta e originală a: prezviterului Varlaam, celace- arată adinea luk- cunoștință în limba slavonă, putind alcătui, în această limbă.
Pe fila a2 bne dă pe scurt “capetele” cărței adică
numele celor 30 de stăpene.

“Pe

fila 3 —5 se dă viaţa fericitulu! Ioan egumenul

sventei măguri Sinae! ce îi numele pisarii cela ce au seris
aceste svente leaspezi sufleteşti, ce să cheamă scară, seri-

susau aceasta

viaţă

de Daniil smeritul călugăr de Raitu.

„Pe fila 5 b. avem: poslania părintelui Joan a egumenului de Raită cătră loan cuviosul și minunatului egumenului de migura Sinaei. Pe fila 6 şi 7-a tablă sufle-

teascii Ioanii lui Joanii să “te buewui.—fila 7-a Albă.

Fila 8-a „suirea, scărel cei dumnezeeşti“
Pe fila Sb. „Scara cu 30 de si&pene“.
_De la fila 9—267 se cuprind cele 30 stăpene.
De la fila 26$—2S86' „Cuvintul cătră păstor“,

Dintre ! cetitorii- acestet : cărți ai

fost foarte mulţi

ca şi copiatorii el,—unul mat sirguitor s'a pus să scrie la fiecare faţă sus titlul : „cap. 1 pentru. lepădarea de lume“ Tar

după obiceiul cărților de biserică să se repete cuv intul din
pagina următoare : :

G

Gh. Ghibineseu
ducinduse să fure şi a
de Dumnezău.
ce iaste legatii numar cu
>
„.pohtele

de Dumnezeu nu se temură. (fila 15)
pohtele lucrurilor acestit
|
lună (fila 16)
Cerneala cu care a seris primul însemniător e spălăcitiă,
albicioasă și în graba şi nedestoinicia Iul treceși
la cap.
2 și pune .tot titlu de la cap. 1 „pentru lepădarea
de
lume“ şi serie așa pănă la fila 21 şi uită a mal
văzind că a, greșit șterge greșelele de la filele însemna
19, 20 și
21 și serie “pentru nepohtivec.
,
a
După trecere de vreme manuseriptul s'a stricat, două
file s'aii rupt, iar altă filă lipită din greşală la
urmă și se
numeroță cu No. 287 deși urma să fie a 17-a,
din stepena

_întăra,

avînd

drept

titlu

„pentru

lepidare

de

lume“ ;-0
lipi pe dos luînd faţa d drept faţa a. Un alt
cetitor
harnic se puse și intregi
notările primului cetitor, la
toată cartea, cu altă cerneală și cuo mal
proastă caligra .
fie și fără gust, așa că pagina își pierde
armonia rinduri„lor sale.
|
|
,
Cel care aseris întăiii manuscripiul din greșal
ă a sărit
o filă în quaternul al 7-a, Și anume faţa
d (fila 6) și faţa
a (fila 7). Aceastaa dat prilej unui alt
cetitor să serie diferite lucruri pe aceste două feţe albe.
Mat apof un alt cetitor sirguitor, probabil cel ce a numero
tat filele manusciiptului, a lipit cele2 file și le-a luat
23-a). Nol putem cehia» fixa că data acestordrept o filă (fila,
schimbări ce a
luat manuseriptul nostru

e după anul
Octombrie, căci
de același condei avem notele scrise 7241
pe
fața
d albă a filer
7 unde cetim

: „această. carte arată cu mare înţele
pciune și
cu măestrio celora ce aleargăși poftese
săși serie numa!

numele

în

„cartea, vieţii“.

“
„Ac seriem pentru sfintul Ioan
cesta fraţilor este glas de rindvne cu rostul de aur, acuvintător în multe
feluri de glasuri cîntătoare. Deci
cul trebue cuvintul de
pol zi. Cetască în cărțile sfinții!
,
Jar pe faţa albă a filei 23 salec.
cetim pe. . DOL fraților .
Ioan cu rostul de RUP. sacae spune .
în multe chipuri de pocăință...«
:
Iar la fila 60 b. între rîndurile
stă lesfiță este scrisă de JMitropolitul s:avone serie „aceaVarlaam den Săcu
să să . știe leatu 7241 Octombre,
Deci în 1732 toamna
harnicul călugăr care a, umplut
3 feţe albe cu fel de
fel de insemnări știa că Leastuiţa
a fost scrisă de Aitropolitul- Varlaam din Secul. Dacă admite
m că cel care a,
seris notițele acestea era un călugăr
din Secul se prea
poate să fi auzit din gura celor mal
bătrini „călugări -că

7

Leastviţa, ul Ioan 'Scărariul
autorul e însuși Mitropolitul Varlaam, mal ales
ţiile de biblioteci cu veferință . la cărţi sunt
puternice și vil din cauza însăși a cărţilor cari se
Manuseriptul nostru mai are foarte multe
pe tartajii săi căct cetim pe tartaj această notă:
de cînd au fost Ilie în mănăstire în Săcul let

|

a

7 (1759).

că tradicele mal
păstrează.
înseninări
„să se știe Ă
7267 Iulie:

La 1275 (1767) se iscălește unul Ştefan (fila 2).
La 1175 se iscăleşte „monah Moisi ot Săcul“ (fila 51)
Lu fila 60 b se repetă notiţa din 7241 Oet. cu altă
nr
cerneală: „această lisviţi este scrisă de Mitropolitul Varlaa
înainte
și
1733
după
adică
“
legato
am
să se știe de cînd
de

1759.

|

:

La fila 73 jos: „serisam eii diaconul din țara romă-

venească Amin“. Fosta acest diacon din ţara romănească
t.
primbla
s'a
nostru
riptul
nit musafir la Secul ori manuse
întru
ă
ipotez
doua
a
em
Admit
ască.
romăne
ţara
șI prin
ia,
ciţ se știe că Leastviţa a stat anl întregi în . Munten
penată
însemn
și
rară
prea
carte
o
ea
ă
„fiind împrumutat
.
|
tru Vlădiea de la Rimnicul-Vileea.

La tila 93 jos altă notiță: „această sfinti carte iaste

mai departe și tocmai mai tirziu
ă
a serie
a sfintei“ și uit
.cerîşi aduce aminte şi continuă cu acelaşi condei și
carte
ă
aceast
pre
eii
și
cetit
„am
jos:
b
113
neală, fila
-

1780*.

“La

-

,

|

„de mine precumu

fil 131 V jos:

nu siiniitu harnic“. Deşi slova ar aduce cu

mi se pareeu

a " diaconului:

din ţara romănească,- dar mal mult sar potrivi cu a celui
înce a cetit cartea în 1780, care uită să-și întregească

a

semnarea,

La fila 132 pe marginea din dreapta: „aici am scris
eii loan de ţara de gioscare am și petrecut această sfintă
carte! adică Scara leaf 7267 (1759). Iată un cetitor carea

petrecut; cetind Leastviţa ! Stat'a el în mănăstire lavareSecul
ce

Probabil că da, de,
să-și petreacă, timpul cet? ind
e din ţara de jos, el care
că
spună
să
ță
enviin
crede de

acum era în ţara de sus, la Secul.
”

La

„Cozma,

fila

163

Climentu,

8

pe

latura

Calestru

din

|

Sa

margine

cniga . rodostvo

stă scris:

moia=eartea.

serineamului meu, că adică părinţii bunicii și răsbunicil
i
.
.
te.
Climen
și
ru
Calist
fost
itorului aii
tă
Lă fila 266 latura din margină în lungulei : „aceas
munîn
de
Ioan
sfintul
de
ă
izvodit
carte sfinti ce este
; Iosif de trei ori
tele - Sinai, am cetito .eu jerodiaconul

-și cine se va sili să o citească

cu evlavie“.

lată un

har-

pie cetitor !:să citească cineva de trei ori Leastviţa este

„ceva!

:

-

.

“8
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La. fila-267 2—96s

tit și eii nevrednicul pe a cetim : In anul 1778 am ceMonah 'Timofter ot Săcul, această carte a sfintuluy Ioan.
ungurean din ţinutul Bel
lui 1778 (cu cifre arabe)
,“. Cum mănăstirile noa gradu- loc de petrecere pentru
stre eraii
-tot felul de fraţi, ne
exp
caută un călugăr 'Timof
tey din părţile Belgradul liciim ce
lulul (Alba Iulia) la Sec
ui Ardea.
ul.
.
„La fila 276 jos: „Ei
ermonah Ghedeon Nemţan
izvodit de pe această
u am
car
nar 22 (1741), Cine va te alta să să știe leat 1249 phecerceta archiva bogată
tirii Neamţului nu se
a mănăspoate să nu se găsească
Ghedeon Nemțanul.
izvodul luk

„La

fila 279 b

se scrie

notița

ce

se știe de cînd am pur continuă, pe mai
ces din Iași cu gîndul să mă. călugărese
cun am și venit] și din la sfînta măntistire a Săcului, după
Ispasulut în luna Îuţ Apr Eși am purces Simbătă, înaintea
preună cu boeriul Dum il 22 şi am fost şi la icoane înlui și de la icoane am itrașco Sturzea, |fiind om de casa
venit Vineri aici |]în
zilele prea luminat
domnul țărit Moldovei, mănăstire în
Voevod, fiind la mănăstire
Ioan Grigore
egumen
multe

file: <Să

|sfinţia -sa părintele Nifon. Leat 7272 Mar 4
(176-1).
In sfîrșit la fila 284 b Gavril Roşca.
cetim: „duhovnicul Tim
Ungureanul ardelean
offei

curat este „cuvintele
scrise cu alt condei
sub
și adăugate may pe urm liniate sunt
ă,
Pe tartaji mal cetim
: „să Să. știe de cind
-țat cartea ei Vasile
am învidia
la 7255 Decembrie 30“, conul Ja dasealul Efrim. ot Săcul
noi. „Ştefan ot Vân
Toma, 'Tanasă Ștefan
, Sava, Toader, Teof ător“, Istrati,
pie, Nifon ermonah
il monah Agaierodiaconul Sarafime.ot mănăstirea, Siicului. Iordan, Maria,
_..
Din toateaceste notiţi
se vede că manuscriptul
fost cetit de: multă
nostru a,
lume . din Ardeal,
Moldova de Jos, apoi
din Muntenia, din
și de alți mireny Și. de călugări din Agapia, din Neamţ,
că deci cartea răspun
simţite de călugări
și mireni, iar traduc dea uner nevol
ătorul se bucură
de mare cinste ŞI nume.
Ultima insemnare este
a protosinghelului Neo
ban care exilat la măn
fit
ăst
ire
a
Neamţului în urma publ Sericatehismului cu litere
icăriyY
lati
ne,
a Siisit tim
dalionul ex Mitropolitul
ui Venjamin și a p a corecta Pichivă de Cărți: și doc
răsfoi marea armanuscriptul nostru, umente; : a stringe feţele rupte din
a întregi titlurile ȘI a lipi greșit filele rupte și probabil
tri
pe fila albă de lingă meterile de pe fiecare pagină, iar
părerea asupra vechim tartaji să bine voiască 2-Și pune
ei șI
»Deşi nu am aflaţ anu valorir Leastviţei.
l în care ar. fi seri
să această

|
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carte mal virtos întrânsu totuşi după felul legăturii și a.
scrierii chip ba şi ai hirtiil, socotesc că ar fi de la AleXandru cel Bun, pentru că toate cărțile. Sârbești cu
care am aflat întru părăsire sunt de pe lu anul de la Adam:
6019 și au tot această legătură, iară cele de pe la 7000
încoace wau această, legătură. Este de însemnat și anii ce
sint scriși pe scânduri cu alte condee și mult ma! tirziu.
Mănăstirea Neamţului în bibliotecă am seris la 2 Oetom.brie anul măntuirii 1843.
E

|
Neofit, Seriban protosinghel.
„La începutul et îusăș tălmiicitorul e din slavonește

zice că o aii tălmăcit în mănăstirea Săcului numele tradu-

cătorului este Varlaam ieromonah din mănăstirea Secului.
N.

Scriban

Cite rinduri atitea greșeli de critică ale unui text ve- chiii. Intru cît singur traducătorul spune că la scris în.
mănăstirea

Secului,

nu

putea

să fie de

cit dupii. 1600,

iar

nu la 1400 Secul fiind ctitoria lut Nestor și a Mitrofaniei
Ureche. Pe hirtie nu se găsește nimie seris pe la anul
1400, ci numa! pe piele de vițel, iar filigrama hirtiel arată
că manuseriptul e din seculul XVII, hirtie riglată şi purtind drept filigramă o floare, în care stă scrisă pe 5 rînduri inscripția fabricel. Cit despre legătură cu tartaji.de
lemn, îmbracaţi cu piele, nok o socotim -că nu poate fi
cea primitivă, ci cea după 1733, cea---veche stricându-se
şi că numai așa i s'a asigurat păstrarea așa de bine a manuscriptului, că nu s'aii perdut de cit 2 file. Iar cit despre cronologia anilor de la Adam, vădit e că graba con.
deiului la făcut pe Neofit Seriban să comită o greșală
elementară. Anul de li Adam 60-19 corespunde anului 511

după Hristos, cînd nici pomeneală nu era de. Alexandru cel

Bun nici de ţară românească.
"Din toată notiţa lui Neofit Seriban reținem că manvseriptul nostru zăcea asvirlit între alte mormane de cărți slavone în arhiva Mănăstire! Neamțuluiîn 181 Oct. 2,şi că o

asemenea carte, care a avut cinstea să fie citită de atiţia

călugări, egumeni și vlădici chiar,-își vedea
„sdruncinată şi amenințată spre. pere.
O
*

XX

soaita

sa

9

Ce loc ocupă exemplarul nostru în seria manuscriptelor. scrieri! lui lon Scărariul. Dacă exemplarul nosiru ar
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fi o copie ulterioară de pe un
alt manuscript n'ar avea
atunci de cît valoarea unef copil
, ca aceia pe care subsemnatul am făcut o cu litere
latine, pistrind exact transcrierea literelor, în al 30-a
volum al marei mele colee-

țiuni

„Surete

și Isvoade.“

|
Dar eii afirm că manuscriptul
nostru e întălul în
seria manuscriptelor “Leastviţei,
că el a slujit de Copie la
toate celelalte manuseripte cu
redacția rominească, și că pină
la tipăritura, lut Veniamin Cost
ache din 1514, direct de
pe originalul grecesc, am mai
avut și alte redacțiuni, din care
cea mal veche și tipică a fost
acea a manuscriptului nostru.
Pensru traducătorul din 1514
vechea redacțiune a lui Varlaam de pe textul slavon
era proastă, căci iată ce zice:
»că macar de sau și aflat tălm
„ani, dar din cea slavonească ăcită may dinainte cu mulţi
și cu limbă prea proastă,
„căreia acum ati rămas cu
zice: „și nu ca may înainte totul neuneltităe ; jar may Jos
întru îmbrăcăminte proastă
„tinate, murdare și străine,
în„inte cu acestea îmbrăcate de tălmăcitorit cel mai dinafiind.“
,
Redacţiunea greacă e cu
totul departe de cea a lui
Varlaam,
care și ea nu. ne redă
exact textul slavon, ci
îl desvoltă prin foarte mult
e
glos
e
explicative ale textului, cum însuși zice în prec
să seriu această carte largă și uvintare: „drept acea am vrut
prea Jungii, ca să poată înțelege
cine va citi... căci că scrie
meșterșugu și cu taină de
mala sufletului și trupuluicu
toe. Ceia ce Varlaam a,
făcut întroducînd în text chiar fraz
ele
explicative, redacţiunile grecești le-aii seos în lose
trimetere de numere, toem aparte la finele fie-cărei scări cu
at pentru lămurirea stilu
concis al contextului.
lui prea
„Partea aceasta a redam
cțiunei lut Varlaam meri
studiu deosebit, întru
tă un
cîţ avată nu numa! că
Varlaam posedă.
ia perfecţie limba; slavonă,
în care și serie, ci și o
cultură teologică, căci
solidă
nu
e
ușor a prinde înțelesul
al frazei lui Ion Sinaitul
obsc
ur
sebită teologică. In partea pentru cel ce n'are 0 cultură, deooriginală, fraza mal liberă, aceasta lucrarea luy Varlaam este
și tradează, anumite tend
terare. Opera, lui Varlaam
inţe ]ie un

rar al secolului

XVII,

adevărat monument

lite-

numai o traducere litercu atit may însemnaţ cu ciţ nu e
ară, ei și o redactare
celui mal obscur text
originală 'a.
de : teologie ascetică,
tru cercețiitorii trecutului
valoros pennostru cultural din ori ce
vedere. Pentru contimporant
punct de
lucrarea reprezinta o
care îndrăzneață, pe care
nu ori și cine o putea încerprinde, de aceia nu se
intreîncercă de un
traducere, 'ci se mulțumirmal
ă cer may mulți a altu] o nouă
copia.
Cea întîiăi. copie de pe.
originalul lui. Varlaam e 'ma-
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nuseriptul aflător la Academia Romină sub No. 493, necomplect, are foarte multe file rupte. Textul e identie în cele mat mici amănunte cu redacţia lui Varlaam,
însă copiatorul a lăsat coloana slavonă și a copiat numai
partea rominească. Copia o pun înainte de 1650. În 1881
d. Gr. Creţu, harnicul cercetător al trecutului nostru cultural, a cetit acest manuscript și l'a notat că-l erede a fi
înainte de 1650, Iar la 1886 Aug.la, numerotat şi a găsit
!
158 fila.
Manuseriptul are mai multe însemnări a celor ceail
|
cetit cartea.
„Această

este

carte

a părintelui

Savul

ermonah

la .

sfinta mănăstire Probota“.
„Pomean! gospode monah Dosoftei Bărlici leat. 7237
Ghenar 22 == pomenește Doamne pe monah Dosoftei Bărlic la anul 1729 Ianuarie 22.* (scoarţa 2-a).
„Această

carte

ce

chiamă

se

loan scărar

am

proci-

tito eu smeritul monah Teodosie şi multă mingiere am aflat întrinsa ; rogavă, pe: vol fraţilor să nu stricaţi această
carte că vă, judeci Dumnezeii. 1783 Iunie 15* (tartajr! din
i
|
aţă).
Smeritul Teodosie cetește a doua. oară cartea și în
Februarie 1784, tocmai după 7 luni, serie pe slavonește:
„pacii procitohii i bulșuiu -polzu obreatohomii=iar 'am pIocitit-o și mai mare mîngăere sufletului am aflat“.
„Deci prima copie sa făcut pentru mînăstirea Probota, trăind Varlaam, sub domnia lui Vasile. Vodă. - .
A doua câpie de pe originalul lui Varlaam.e manuscriptul de la Academia Romină sub No. 494; e un miscelaneu, căci

pe lingă

Leastviţa,

care

cuprinde

de la

4—

152 fețe, mal cuprinde de la rața 269—281 altă lucrare :
„Carte cu multe întrebări foarte de folos pentru multe
„irebi

ale credinței

noastre

„de pre limba grecească

tălmăcită

de Nicolae

pre limba noastră proastă

Spatarul

rumu-

„nească întru “trecutul anilor de la Hr. 1661, în luna

lui

E
|
i
„Ghenar 10 zile“.
“Neculae Spatarul nu e altul de cit Neculae Racoviță, care se găsește spatar sub Ștefăniță Vodă Lupul, ajunge hatman și-apoi mare' logofiit.:-Faptul acesta ne arată
cultura boerimei timpului în cele bisericești, căci abine- xoita da pe rominește de pe grecește cărţi de lectură morală.
O copie a fost:scoasă de un harmie -cetitor, probabil ermonahul Ghenadie, care în .1699 a copiat și Leastviţa,

cum sună notiţa: „această leaisfiţe iastea mea | picătosul

Ghenadie ermonah | făcută cu toată cheltuiala . mea | lar
nu a mînăstirei leat:7207 |....| căci că părinții nu le-a
primit să fie cu cheltuială mănăstirei | netrebuindu-le ci

12
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aii rămas ale meale | ce unde
mi să va îngropa păcătosul | mieu trup acolo
si rămie | în
vene
de
pomană
(fila 73,
_. -Harnieul ermonah n'avu
parte de carte, căci! dacă
trupul lui s'a îngropat la schi
tul Tisa Silvestri, atârnător

de

schitul

Doljeşte ot Roman,
Com. Odobeni, Baciu și a trec cartea însă a fost adusă la
nuscriptul poartă peste 50 de ut din mină în mină, Maa unora din cetitoriy Slujbași a! notițe în felurite cercări de
Vodă, Mavrocordaţ, Din insemnărcancelariet lomnesci sub C.
criptului următoarele: „Această y privesc istoricul imanus, sfinti carte este a mea

a lui Velișco Goranda

câre O am și scris întrinsa, că cine
a
că este a meu păcătosul let 7268
Fevr. 24 (1760): (fila 8); rar mai
jos : „Această sfintă
carte am cumpărat-o eu Velișco
Gor
and
a în fre dei. car
bani am cheltuit 'cu această
lesfi
ță
este
a mea păcătos
Ghenadie ermonah« (fila Sa).
_ „Această lesfiță am cumpărat
-o eu Costandin Gurandă“ (fila 14).
d
a
_
„Această Stepenă
citi întrinsa să cunoască

carea

am

găsit întrinsa multe

cucare ar vrea să se în„Veţe să cetească în această,
Velişco sin Guranda let 7269 stintă stepenă de învăţătură
Apr. 23 (fila! 77).
„Această sfintă carte
„de la un iubitor de Dumnez este L.esfinţa ce am cumpărat
eu în + pol lei am cumpărat
„în zilele înălțatului domnul
hostru Ioan Teodor Voevoda
„bojiu. milostivu Sospudaru
zeml
i Moldavscol îmbla veleat
»1765 Iuli 5< (fila 120 b.).
a
Această lesfință am
„de la un călugăr pentru cumpărat eu Velișco Goranda
multă jăle“ (fila 128 b).
„Această sfinţi și
tato eii Velișeo Goranda Dumnezăească carte am cumpădin
_ „Această lesfinţă este a Lși“ (fila 164 b.).
luj Velișco sin a. Gorandel
cumpărată de la un călu
găr despre munte în 5
zilele pre înalțatuluy dom
nului nostru Ioan Teodorlei biti în
îmbla veleat 1761 Sept.
Voevod
Iordachi Velișcu „(fila
170 a).
„Această sfintă cârte an
cumparato eu Velișeu
randaîn tre le! bani< (fila
Go190 b.).
|
Scriitorul. acestur de al
doilea manuscript
fonetica textului dar se
ține exact după redacţia schimbă
laam, foarte mulţi â devi
lul Var:
n d, nasalizurea, lui în
diîn, mânăînc, aruînc, ete.
în cuvinte ca
dispare, ceia ce arată o mod
nizare a textului după
eraproape 70 de ani de
vechime. In
intregirea ultimei” file
rupte din manuseriptul
lut Varlaam
m'am servit de
„vinte

cari siint

Tisa Silvestri.

pre

copia lui

de

învățătură

Ghenndie

ermonahde la schitul
n

Leastviţa lui Ioan Scărariul
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— A treia câpie e. cuprinsă în manuscriptele aflătoare la Academie sub No, 2511 și 2512, scrise în anii 7201
şi 7202 de Vlad Gramatieul pentru Ilarion ieromonah și
“egumen la. Bistriţa din Vilcea, ajuns apoi
Episcop de

Rimnieul-Vilcea.

Aceste două copil sau

|

|

făcut

direct

de

pe

manus-.

criptul lui Varlam, căci Vladul Gramaticul copiază și tex-

tul slavon de la începutul căiţii, redacţie specială a lui
Varlam (fila 4 a. și 8.) care n'o putea face de citde pe
original. Manuiseriptul deci a îmblat in Muntenia, nu știm
"de Pa cerutîn persoană Ilarion sau poate egumenul minăs.

Secul din 1690 fiind cunoscut personal

lui

Ilarion

i l'a

imprumutat. Cum însă mănăstirile erau locul de petrecere, pentru călugări și fraţi din diferite regiuni de romini
Ardeleni, Munteni, Moldoveni, din ţara de jos și din ţara
de sus, Ruteni, rusnaci ete. s'a prea putut că Ilarion, oră
chiar Vladul Gramaticul să-și fi făcut metania lor la Secul și apol să treacă la miînăstirea. Bistriţa din Oltenia
_Manuseriptul No. 2511 e un volum octav, legat, păs-

“trat foarte bine, cuprinde 390 file și iată notele de pe el:
ce 'se chiamă

Leasviţ: întru. care.este

„viaţa călugărească este a lui Ilarion, carele este întru
„ermonași fiind egumen ot: Bistriţa leată 7201, (seris de
„altă mină şiam dăruit Bistriţei. fila 23)

—_

203

.

„aceâstă 'sfintă carte

N
e,

ui
] tie |
pisah (am scris):
“iar la fila 139 b găsim altă însemnare: „această “sfintă.
carte este a sfinte! minăstiii Bistriţaşi ma! mult plătește
de

cît o carte

mal

mare

că este

de

folosul nostru.

fraţi-

lor, Logofătul Gheorghe.
i
AL doilea manuseript seris tot de Vludul grâniaticul
e acelaș format, legat, bine păstrat, aceiași slovă măruntă,
“și caligrafică, are 399 file din care ultimile 2 albe, și la
urmă cetim această însemnare: „această sfintă și Dunine„zeiască carte ce se chiamă ieastviţă 'nevoitu m'am de am

„seris eu smeritul şi mult păcătosul

Vladul gramaticul în-

„tru sfinta şi Dumnezeească Episcopie'a Rimnicului nou„lut Severin, unde este hramul sfintului şi făcătorului de
„minuni Nicolae, cu porunca sfinţiei sale părintelui nostru

„Kir Ilarion Episeopul în zilele:bunului creștin de la Hris-

„tos iubitoru domnu Ion Constantin Băsărab velicago marelui

" Voievodă, începindu-se de la Julie și sfîrșindu-se la Decem„brie în 6 zile, la leatul 7202. Deci vă rog sfinţiilor voas-
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„tre cinstiți părinți și dumilor voastre
din bună radă năs»Cuţi boieri sau vericul s'ar intimpla
a ceti pre această
„Sfintă carte și veţi afla întru dinsa,
ceva greşit
cuvint,
„neplinită, au slovă roșie nepusă au
vre-o slovă lipsă vă
„t0g să îndreptaţi cu duhul blindeţelo
r iar pe mine păcă„„tosul și ocaianicul să nu mă blăst
ămață, pentru că nau
“„seris duhul sfint nicl înger, ci au
scris mină de tină de
»0m păcătos și cu duhul micimil,
ci mă, rog să mă ertați
„iară să nu mă blăstămaţi că şi sfiinţ
iilor voastre și Dum„hevoastră să aveţi ertare la infri
coșat
ul şi nefăţarnicul
„judeţ
dog e nani. amin (şi D zeu cu
.noi amin)

lr
ga
d m
ua
l rie

o

a

Pisah (am scris).

-__„ Pe fila 'întăia cetim altă
notiță : „Andrei logofătul
„Bistriţei 1767 și am scris în
zilele sfinţiei sale părinte„Iul egumen Chirio Chir Mihăilă
arhimandritul și în zilele
„prea înălțatului domn Ioan
Alexandru Scarlat Ghiga Vo„evod în luna lui Martie în 25
zile 7275... leastviţa aste
„a lui
Ilarion

„_

Episcopul

n seel. al XVIII

Rimnieului<,

copiile

gime, fie numa! anumite Cărț se înmulțesc fie în întrei ; se încearcă traduceri nouă
după rusește și grecește și
se modernizează limba,
Cea intăl copie s'a fiieu
tre Iosit proegumen. Se păstt în miniistirea Hurez, de cărează la Academia
Romină,
sub No. 2550. E un volum
S9 legat, are 420 file.
„Pe fila I-ia cetim ; „aceste
sfinte scări să aducem la
mijloc şi să arătăm viaţa
prea
înțe
leptului acestuia,
fila 6 : „Insif proegumen
De
ot Hurez“... scrisusau înae%,
această
viaţă de Daniil smeritul
călugăr de la Raft, (iar acum
Iosif proegumen ot Hurez...
de
.*) pe fila 423 b : „pis
Scris eu) Iosif proegumen
az (am
să se știe de cînd am veni ot Hurez...“ Pe tartajul din dos:
ţ eu “Toader Mustea mold
ovanul
la sfinta minăstire Hurez
cu dumnealui sulger mnzusă
is. (pravnie) sud. (judeţului)
Linţu 1)
mult păcătos și nevrednic. Vilcea, leat 7262 Shenar 27
Toader Mustea păcătosul,
Pt
NI

1) Notiţa lur T. Mustea pri
vește persoana lui masă
„Wonsieur* Linţu, care nu
e
altu
l decit franţuzul Leinţă
- despre care iată ce. ne
spu
ceanu vorbind de domnia ne cronicarul Enache Cogălni(Let. III 2. 230): „Zic să lui C. Racoviţă, Vodă în 1755.
fi. fost otrăvit Lăscărachi
Gene
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se găseşte între
Intre egumenil Hurezului Iosif,
_1734—1749 N. Iorga Hurezul.., pag... şi de sigur că spre
copie .a servit unul din exemplarele scrise de Vladul gramaticul din Rimnicul-Vil-cea..,.

„postelnicul cel mare și pricina să fi fost an franțuz anume
Leinţă care era pe lingă domnul, “căci la multe lucruri

“nu-l putea -suferi

Lăscărachi că luase mult

obraz și nu

băgă pe nimeni în samă. fie că acest Franţuz a fost
domnului în domnia
pricina de a fost murit și doamna
curtenise dindu-i
şi-l
el
adusese
dintăi cu un doftor 'cel
.
din urmă și-a
cea
la
pe
că,
micar
învăţat
de
laudă
“mare
sultanul
capul
tăiat
i-a
că
Juat şi el plata în "Țarigrad,
înaintea
-l
scoțindu
Franţuz
este
că
bindu-l
neintre
Mustafa,
-Jui la Eălăchioscul și acolo a pus de la tăiat“.
[n întăia domnie C. Racoviţă Cehan Vodă rindui pe
-Leinţă franţuzul sulger mare (Let IL 2 219.)
In domnia lui C. Cehan Racoviţă din Muntenia
se explică de
-(1753—1756) Leinţul fiind pe lingă, domn
1754.
la
a
ce T. Mustea se găsește în Munteni
Cit despre 'Toader Mustea moldovanul, care la 1754
mai
Ianuarie 27 se găsia în călătorie la Hurezul, avem
fost
riu,
'Tabaca
Gr.
d.
de
ate
comunic
“multe ştiri în actele
vorvol. VIII). Foader Mustea
institutor (Surete ms.
nic de poartă și uricar e fiul lui Joniţă Mustea căpitan de
* Bogdănești, nepot și strănepot a lui Nașcul din Mușătești
“şi a lui Ștefan Bechea pirealab de : Bogdinești depe la
1620. El este frate cu Ursul Mustea, cu Elena și cu Ruxanda cipităniţa. Fii săi sunt: Ioniţii Mustea căpitan, care

se însoară cu o Istrătioaie şi Andrieș . Mustea

Andrei Mustea

are de fiu pe C. Mustea,

căpitanul.

iar acesta pe Gh.

Mustea care se însoară în 1832 cu Voichiţa fata Smarandei

Mustea era un doritor de studil slavone,
acu. Toader
căci ca uricar de divan ce era, fu silit de multe ori să
slavone. În acest
uricele. vechi
citească, și să traducă
scop elplănui un fel de lexicon slavo-romin, despre care
“nu avem decit începutul în actele Tabacariu (Surete ms.

Ia

VIII, 52$).

„Liksicon adică tălmăcirea uricilor sîrbești pe limba
- „moldovinească, cum arată în lontru lui, leat 1779 Februarie
2, Toader Muste vornie de poartă şi uriear“.
“npuyoanao cBona == li sau venit lor
ROTAA pazaeiehii = la împărţeală
ASnto intocmai
H AUREAEUIE

=

|

10

E

|

Gh.

Ghibănescu

O altă copie s'a făcu
„căpitanul cu zisa lui Misailt tot în Hurez de către Mihail
egumenul de Hurez către 1152
cind se găsește egu
men la acea minăstire
acest Misail,
se păstrează la Academia
Romină sub No.
format s0 legat în
piele ;

Manuseriptul

2665,

are 160
file. Este un
„Sbornie, care cuprinde de la
pag
ina
1—1
14 „Oteelmice : dela,
111—137 sunt serise carte

1 și II din
„Slujba adormirel“. La fila Leastviţi ; jar de
160.a. stă notița :
„serisam eu Mihăilă căpitan
de lu Hurez cu zisa dumisale
„ „Părintelui Misail egumen
ul minăstireY Hurez“,
iar. pe fila
„160 b. stă seris: „acest
otecinic este a sfinte!
„minăstiri
Hurez şi am scris eii care
mă voiu iscăli mat jos“.
-ilă Căpitan).
(Mihă|
Iar pe tartajul ultim stă
nota : „această carte serisă
de părintele Nicodim. și
sif; egumenul - Hurezuluj, cite-va din Leastviţa scrisă de loCăci sunt _vieţiy foarte de că cine va citi să-r pomeneiiscă,
folos și de umilinţa sufletul
„Dee. dor harnier scriitor
ui“.
i, Mihail căpitan și
codim. au scris acest sbor
părintele Ninie
sub
egumenatul lut Misail.
(N. Iorga Hurezul pag.
..)
O nouă cdpie sa scris
|
năstirea Rișca în 1798 Iulie de Melletie Ierodiacon în mă21
și
se
păstrează la Academia
Romînă sub No. 295
E un sbornie în foll
272 file dintre cari. 2;
dela, fila .1—185 stă scriio legat; are
„Care a început ase
să Leastviţa,
e la :29 Iunie și Sa
Decembrie 1797; iar seri
sfîrşit la 1
de la fila 176
la 134—160

avem viața Sf. VarYara (1856); viaţa Sf: loan
„Va (200) ; viaţa Se, Necula Damaschiu (196 ): viața Sf. Sai archiepiscopul (239);'
viaţa lui
HSA

PAZAeAeHie

=

.

OBpanit ==
7
i
Iar pe altă foae găsi
m însemnarea:
A
»Liesicon pe limba
„arăt -anume cei 'ce vor sirbească pe uricele sirbești cum
să înveși
ţepe lim
„tălmăcit, despică înd
ouă cuvintele între ba romînească
- Romănie :
Sărbie.și între
Ra
„NTO

MMAET

=ce

au avut

e

|

AOcTasoc'k =—i s'au ven
it
Ii
"“Aacraset = i sau
vinit (Surete ms. “VIII
Nu greșim cind
529)
acestui harnic și studio
uricar dorul de a serie atribuim
s
Cogălniceanu a-publica și 0 variantă-de cronici, pe. care
t-o
în
volumul - III pag 75
deosebit 'de textul
—95,

publicatde
pentru Dacia volumul N.. Bălceseu în. Magazinul
II], Cogălniceanu nu ne
spune exact de unde
a lua
istoric

ci "Toader Mustea e cun ţ știrea, întru ciţ nu Neculai,
osc
fost cu domnul său în Munt utul uricar de divan, care a
enia |.

Leastviţa lui Ioan Scărariul
Amvrosie

episcopul Mediolanului (257); viaţa

(269) şi Pomenirea

Sf. Ana.

„Scrisusau” această

.

carte

de

mine

smeritul

17
St.:Patapie
cătră

toți

fr aţii mult păcătosul și nevrednicul rob lui Dumnezeu
“Meletie ierodiacon din. mănăstirea Rișca 1798 Iulie 21.

(fi la 272).

„In sfirșit o ultimă cdpie se găsește în sbornicul obștiel
lui Paisie (ms. No. 1724); întru cit a fost seris la Neamţ

“pentru obștia stareţului Paisie, din acărui bibliotecă făcea,

280436

parte,

„In acest, sbornie găsim numai 4 stepene: 1 (lepădarea de lume) 2 (pentru nepoftire) 3 (streinăţate) 1 (fericită
ascultare) și stau scrise de la fila 10—96.
Se cetește n6ta: „această carte estea
obștii stareţuiul Paisie, și cine o va luaîn canon va fi.
In mănăstirea Neamţului se păstrează multe manuscripte slavo-romine, serise de timpul egumenatului acestui
mare. călugăr.. Din catalogul de manuseripte slavo-romine
se vede că s'au seris foarte multe paterice, cărți asutice,
ca Ion Scărarul, Efren Urul în mal multe exemplare, așa
că în lipsa tiparului, călugării eraii ocupați cu scrisul pentru fraţi,
.
Plecată traducerea lui Varlaam de la “mănăstirea,
Secul, ea a fost scrisă pentru formarea sufletească a călugărilor

în. diferite

mănăstiri

ca

Probota (1650),

Tisa

Sil-

vestri (1699), Bistriţa (1693) Episcopia Rimnicul Vilcea
(1691) Hurezul (1740, 1752) Rişca (1797). Neamţ (1800) unii
scriind texful în întregime, alţii mulțumindu-se cu cite o:

stepenă sau pâtru ce. mult..,

Ai

Cu aceste: manuseripte se incheie seria copiilor după
traducerea lui Varlaam. Am putea dar face următoarea _. ,
schemă a filiațiunei lor.
e
PSeta
a

ame

Doi

e

ei

pe pere

Biata:Za LE TILULLOE Ceata

RE3

”

BUCUREŞTI

SAT ZE

BIB JAOTECA
STRA

E

E
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Ms.

Gh.: Ghibănescu

Varlaam

din

slavonește seris în minăstirea . Secul,
cătră 1618 (7196).

A

B

ms. No, 495

ms. No. 2511:

“scris în Probota
de Gavril monah

tru Ilarion

men

:

de

(1

4

sbornic

ms, No. 2513

egu-

cop.de R.-Vilcea

Bistriţa

(1694)

693)

N

ms. “No. . 2952

scris

de

”

|

ms.

vol, AXNX

i

po
scris de lvsif

e-

gumen la 'Hurez
cătră 1740

Dec. 1.

:

rete şi Izvoade

ms. No. 2650

Meletie

ierodiacon la
Râșca în 1797

schitul Tisa-Silvestri (Bacău)
,
(1699)

Copie câ. litere

latine scrisă de
mine (1913) Su-

|

/

Ir

494
scris

D

scris de Viadul
Gramatie p. Epis-

>

E .
„. de Ghenadie
gramaiicul la

C

scris de Vladul
Gramaticul pen-

înainte de 1650

ms. No.

”

!

"

1

ms, No. 1724” “îns. No. 2665

scris pentru stareţul Paisie
înainte de 1800

scris de Mihăilă
„căpitan şi Nicodim călugărul
pentru Misail epumen de Hurez
către 1752

-

|

Cu a doua jumătate a secolulu
i al AVIII-lea, se încearcă alte traduceri de pe
rusește și grecește: și anume
de pe rusește în Moldova, de Vartol
pe grecește în măniistirea Cernica omeu Măzăreanul : de
din Muntenia,
In 1766 Vartolomeu Măzăreanul
încercă o nouă tra-

ducere, Cum singur spune în

noti

măcitusau Și-au scris această sfăn ţa dela fila 3b. „Tăltă
Sciriașul în sfinta mănăstire Putn carte asfăntului Ioan
a de mult smeritul și
păcătosul arehimandritul Vartol
ome
u Măzărean,
ucenicul
mitropolitului Antonie, care s'au
pristăvit în țara „moschi

Exemplarul ce-l păstrează

Academia sub No.

2939
spune în titlul de pe faţa 1-a și o notă în 1766 cum se
pe faţa 2-a: In.
tru | slava sfintel | cei
este scris pentru

mănăstirea
de o

Bisericani,

fiinţă și de vila | ță

fiicătoa-

-

19.

Sa

Leastviţa lui loan Seirariul

“mel și nedespărţitei | troițe a Tatălui şi a Fiului şi a | Sfin“tului Duhii | în zilele - prea luminatului de Hristos. | iubito“ului domnului nostru Grigore | Alexandru Ghica Voevoda
| cu blagoslovenia presfinţiel sale Kiriu-Kiru Gavriil Mitro-politul Moldove! | şi a presfinției sale Kiriu Kir Dosoftei
| Episcop Rădăuţului | prin duhovniceasca oserdie a prea
cinstitului Ieromonah- Kir Varlaam. ot Bisericani | și pe
slovenie amu tălmăcitu și amu și serisu această carte

loanii Leastvicinicit | spre

folosul

cel sufletescii

alii

pă-

'rințilorii călugări şi a tuturor proslavnici creștin! | anul
2“. Iar
«de la Hristos miîntuitorul nostru | 1766,. Ianuarie
i
sfintulu
a
|
carte
ă
„aceast
pe fila 2-a jos se citește:
cheltoată
cu
|
ii
smeritul
eu
făcuto
am
|
ul
loan Scirăiaș
ni
_“+meala mea | și am dăruito sfintei | mănăstiri Biserica acartea
şi
|
mei
or
părinţil
a
şi
|
mea
ea
iintru pomenir
mă„ceasta să fie de cetit... | părinţilor de la numitadia îniar
|
rei
mănăsti
|
lăuntrul
_măstire | însă numai în

„drăzni cineva | să o secată din mănăstire... | unul ca ăacela
am
| să fie .păraşe | maica'precista | la strașnica | judecat

-seris'în anulii | 1766

Iunie

”

12...

făFiicea și Măzăreanul pe moldovenește ceia ce sezase

moderni
.cuse în rusește, unde textul paleoslovenie se
aproape
mal
ească,
biseric
în secl. al XVIII-lea în o limbă

«de limba de azi de cit de cea din textele vechi
În mănăstirea

Putna se mai

găsește un alt

_1 în Sihăstria (D.

Dan Putna

Mart

pag. 82), iarîn slavonește se

un manuscript scris în 1472

(idem pag. 156).
O redacţiune deosebită

manus-

scris | în 1770

«cript al Lestviţei sait scara virtuţilor

_ păstrează

slavone.

.
|
a
eacea

jla Acad. Rom. subNo. 3024 tradus
“vol.legat au 710 fo...

călugărul

de

Vasile

manuscriptului de“

din elineşte

în 1475

făcută pentru
" Tot; de -pe elineşte este. și traducereacuprinsă în ma25,
e
-“mănăstirea Cernica în 1782. Ianuari folio, legat. La fila S
nuscriptul Acad. Rom. No. 1913 în Jacov | sau oglinda, |
.cetim nota : „Inţelegătoare seara lui
şi afierosită sfintei
sufletească | scara tălmăcită din Elinie
| slintului Jerarh
hramul
este
unde
| măniistini Cernicăi
lo Niculae Cosdomn
Nicolae | în zilele prea luminatului
a cirmăa Untorease
avhipăs
fiind
|
tantin Caragea Voevod
, 25, | Auguslanuarie
„grovalahiei | Grigore al doilea | 11782 “. Copiatorul e iet
prescrie
să
7 Jeat-1805 s'au început'a
care în- -romonahul Macarie, smeritul dascăl Evangheliei
—R. (lon
-chină stemei Valahie [0—Ni—R.—K.—V.—D.—Ț.
ţări! Rominești)

“Niculaie Constantin Caragea Voevod, domn
următoarele stihuri politicești:

20

Gh. Ghibăneseu
„lovul prin scară pre carea o însemnea
ză
„loane seara;ta, lumel-o însemnează

„Ingerii pacesta la cerii imbil să sue

„Cuibul trăire în veci în: soare să-l
pue.
„Nieulaului din ceriuri tot harul invie
„Ca domniia ce o are'flori în veae
s'o ţie.
Macarie S. D. | E.
O altă redacţiune tot de pe grecește
e aceia
nuscriptuNo.
l 2321 .de la Academia Romină, vo'u din mam legat
în piele, are 535 file și este scris
pentru Dosofter egumenul de la Cimpu Lung de Gheorghe
„lată notiţa ce o pune seriitorul dascălul în 1786.
pe fila 1 b.: „Leas„viţa | adică seară | carea cuprinde
în
sine viaţa sfintuluY
»:| prea cuviosuluY părintelui
nostru Ioan | carele au și
„izvodit această carte ce are
30de eazanii pentru indrep„tarea călugărilor | și un cuvint
de învăţătură către | nas„tâvnie șşi.sau scris în zilel
e lumi | natului Domn Nico
lae
„Petru Mavro | ghenr Voev
fiind Mitropolit al Ungro“„Vla | hiei Kirio Grigore od
|
-„August 7 zile | cu toată chel la anii de la Hristos 17686
„arhimândrit igumen | sfintei tuiala sf. părintelul Dosofter.
mănăstiry Cimpulungului.

G. D. ot Vs (Gavril dascăl din...
)

lar pe fila 535a cetim
epilogul
tălmăcitoruluy >
„Slavă; laudă cinste și înc
hinăciune
lui Dumnezeu că mi-au
„ajutat după
început de am
ajuus și la. Sfîrşit. Această.
- „Sfintă şi „dumnezească
carte ce se.chiamă „Sca
ra“ seri„Suseau prin ostenesla
" „dascălul ȘI. oricine se mult păcătosului între fraţi Gheorge.
va
„afla Sreşeli au în cuvinte întimpla a ceti pe dinsu și va
au în slove să nu vă
„2 mă puneîn ponos și
grăbiţi
îndreptaţi cu duhul
„Ce hau scris înger
blin
deţe
lorci
„păcătos că pe cit iiaste o mină de ţărină și minte de om

de anevoe
nu păcătui
și scriitorului a fi fără,.de omului'a
'greșală, ci toţi gre„Șim mult pentru aceasta
ierta
ţi Că și cuceriei voas
„vă dăruiasei „Hirstos
luminarea, minei și desc tre să.
„Dumnezeieștilor lui
operire
taine spre mintuirea:
sufletelor. voas„tre, amin ;* oră ciți sar
întâ
mpla
a. ceti'pe această, sfintă,
- „carte zie Dumnezău “să
ierte
pre
„așijderea

Gheorghe
această sfântă carte la
anul de
«luniel 7294, iară de la
Hristos 1786

„carele auscris

dascălul
la zidirea

luna lui August p:
E
!
Cu aceasta ajungem la
reda
cțiu
nea:
mitropol
Veniamin Costachi,
usă direct depre grecește itulur
părită în 1814 Iulie 3 trad
la tipografia din mânăstirea şi ţi.
țului. Tipăritura lut Veni
amin are 2 prefețe una Neam.
serisă,
„zile“.

Veastviţa lui Ioan Scirariul

-
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de Silvestru egumenul și starețul mânăstirei, dedicată .mitropolitului Veniamin, iar alta ma! pretențioasă scrisă de

însuşi mitropolitul.

NE

Ş

„In cea dintăr se arată că: «sfăntul loan Scărarul acum
„din limba elinească sau pogorât în limba noastră romă.
„neascii“. iar în prefața sa Mitropolitul arată că tălmăcirea s'au făcut de iznoavă „am pus
sârguința de a se
tălmăci de iznoavă* „căci traducerile cele vechi făcute din
slavoneşte sunt făcute într'o limbă proastă care acum a
rămas

cu totul.

neuneltită

„iar acum

din

limba

cea

eli-

„nească întru care a fost scrisă de insuși făcătorul el sau
„tălmăcit în limba noaă Românească cu toată amărunţimea,
„cu'toată luarea -aminte şi cu multă cercare a multor.
„izvoade elinești“. După această ediţie un harnic cetitor de
cărți bisericeşti . şi-a copiat în al său sbornie (Acad. Romină ms. 3536) stăpena 28 „despre rugăciune“ în filele 1-17.
Cu aceasta am încheiat seria manuscriptelor romi. |
nești a Leastviţei şi am giisit dar următoarele : Din slavoneşte a tradus Varlaam și s'au făcut 8 copii pentru diferitele mănăstiri din Moldova și. Muntenia ; . Din rusește
a tradus Vartolmeu Măzăreanu și sunt două copii, una pentru Bisericani și alta pentru Putna ; din grecește s'au făcut
4 rinduri de traduceri: în 1775 ; în 1782 pentru Cernica;
în 1786 pentru Cimpul Lung; la 181 ediţia de Neamţ a
5
lui Veniamin Costachi.
Singur "manuseriplul nostru are și redacțiunea slavonă în coloana din dreapta. Ar. trebui să facem o alătu“rare cu toate manuseriptele slavone pentru a-i stabili îndar aceasta trece cadrul studiului nostru, şi nu
vudirea,
rominească. În Iaţimirschi, „Sbornic“
literatura
servește
înşirate toate mss. slavone din
Petersburg 1905, avem
romină Iar altele se păsAcadeinia
la
şi
„care cîte-va sint
„o
|
.
trează Ja măn. Neamţ.
Din alăturarea textelor-se vede o strinsă înrudire;
„mai toate se aseamănă.
„o

IL
După

ce am

arătat înrudirea

cu toate: manuseriptele

aflate

pănă

manuscriptului

nostru

acum și am : dovedit,

întăietatea în redactare a exemplarului nostru, ne rămine
a scoate dovezi din însuşi contextul manuseriptului, care
prin asămănare cu. textul.Cazaniel lui Varlaam, să ne arăte

exact

cine

e autorul.

-::-

„. Se prea poate ca autorul notiţei din 1733, care spune
că traducătorul e însuși Varlaam Mitropolitul, să se fi
înșelat. Se mai poate ca exemplarul nostru să fie o cdpie
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“Gh.

Ghibănescu

scoasă de pe. un. alt original,

Scrierea e cea bisericească:

și de sigur că scriitorul e un 'călugăr iscusit în ale scrierii,
ieromonahul Varlaam. Dar din exacta întocmire a rându-.

„rilor. din coloana

slavonă ca 'să corespundă rîndurilor din

coloana. rominească ;. apol întretăerea de rînduri rominești.
prin rîndurile coloanelr sluvonești, unde veneau glosele re:
aratăcă copiatorul era un iscusit slavist și se prea poate

ca scrisoarea să fie chiar a lui Varlaam,

care nefiind de

cît ieromonah în timpul traducerii
nu era ceva. prespre:
poate pentru el să-și fi scris singur manuseriptul, într'o- încordare. de cel puţin jumătate de an.
'
„. Dovezile seoase din asemănarea textului Leastviţet
cu al Cazaniilor vor fi mal hotăritoare. Pentru cel ce ar
întreprinde cetirea aminduror, textelor unul după altul,
fie că.ar începe cu Leatsvița, fie că ar incepe cu Caza-

„dia, impresia ce-ţi lasă la prima lectură este că te afli
înaintea aceluiași. scriitor, așa de izbitoare sunt particularităţile comune .celor două

texte.

Iar asemănările

două texte. sunt cu referinţă lu alfabet.

morfologie,

flexiune

și ma!

ales la lexie.

celor:

fonetică, accent,

1). Alfabetul e cel.bisericesc.In ortografie se resimte.

influenţa: originalulului slav, ce ne aduca pe departe răsunetul originalului grec :.rr în arrean cu 2 drept ngh uyyehoă.
0 în nă'aneae; BB în ABBAROVAn ș ii în Moiisi, Chiiparisu-

lui, Eghiipetii, Viithania; apoi Vin Vas; ş în Smilazt.
Din îusuri, n reprezintă pe ăi; —. m se luptă cu Te, fără:
a!
stabili o regulă

şeriit

cu

AÂ,

fixă;

fără

a-l

se pare însă că

lua

drept

toți & final, se- :

un moldovenism ; Jar

& din silabele ce preced întonata încă se serii
reprezintă pe î nu pe î:. zdit, zid, Și, Zaidito cu.a;—nt
riulii,
diulii, obmeină. Dar cel mal singuratic eaz e întrebu zbiinţarea lui a pentru a reprezenta o nazalizare
mail adincă,

ce nu o putea redă suficient n. Singur acest fapt caracte
riacestor 2 texte și le dă un colorit comun, datorit condelului acelulașt scriitor, lui Varlaam ieromo
nah
ajuns apoi

zează, înrudire
înță,

mitropolit:

svăintă,

preluingii,

peintru,

răspultușii,

zele, tăinplă, socotiinţă,
puinsii, păiindune, ete.
2).: Accentul

rea celor
dialecte

încă

2 texte. Dacă

ceacav.

ŞI

păriintele, diîn,

stăinsii,

măincă,

dobăîndit,

măîneă,

cuvăintulii,

e un

nevoiinţă,

găinduri,

element

îngădui-

erediinţă,

paiingulii, siin--

priinsa, feriinţă, răse
de stabilit în înrudi-:

limbile iugo-slave se deosebese în

ștocav ; după

o singură

particu

laritate:
fonetică vro ori Yo. oc și oil 'la vechii francezi;
tot aşa și-accentul e un mijloe puternic de a cunoaște nuanţa
locală;
a vorbitorului ea și a scriitorului. În lunga mea
carieră
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E

didactică ca .profesor de şcoală normală am ajuns a cu. moaște judeţul, de unde e elevul, după rostirea, pronumelut
acâstora orl acestăra. In cele 2 texte predemonstiiativ
domină forme slabe în întonarea pronumelor; .Varlaant
din Leastviţa ca și Varlaam din Cazaniu întonează la fel 2
acestora, acesti, acestia, acelora, aceluia, căriia,; cărora,
|
altii, ete.
rități co-3). Fonetica celor 2 texte prezintă particula
o
E,
„a
mune izbitoare:
a). a întonat se păstrează clar.în cuvinte unde azi
găsim a elar în loc de î în an=:
— i;
se rostește ă, carți, parț

dz:ine,

ce

se întilnește rar. în

miănești.

documentele

e

.

e o particularitate „a Leastviţei, pe care:

cum .aicl a întrebu-

aatorul a părăsit'o în .Cazanie, după

inţat rr în vreu, rreale, ete. ca diferenţii
munte (Secul) şi șes. (lași).

„.b)

vechi: ro-

Bxs51Wi% — 4 drept:

S reprezintă pe-z dur (dz) în Sun,

S în verbul yuue

.

â (m)în locde d (2) aproape. în

de graiu între:
o

acelaşi mod în-

vrâjmatrebuinţat : luâmii, măîncârnii, zgâului, spâseniia,
guturala:
pe
des
mal
serie
'a
de
înclinare
şiulii. Această
uni! diecl.
închisă a drept guturala deschisă z o găsim şi la Uricarul.
Axinte
ii,
Corlăteşt
co,
al timpului, ea Dumitraș
bisericeșt)..
și alții mal influenţaţi de lectura, vechilor texte
pementes
ee. pementiaște, peint
€). e elar în cuvca:

mente, e o particularitate comună

izbitoare a celor 2:

sec]. al.
texte; pe când mene, lene, cuvente sint comune _
e
XVII-a
Simbete, grişeale. o-:
atitea,
da
cuvinte
în
d) î clar
,
găsim.și:
și
sinda, siinge, încă e comun celor 2 texte, de

variaute, ca Săinbâtă, Siinbâta, Săinbătă.

e și azI în:
e) o în. cuvinte doao, noa0, doaw, voaw,
şi.ă, șie
o
cu
; el se luptă
gura săteanului de la munte

trăsătura generală a secl. al XVII-a și XVIII-a.
în flexiunea cu4). Morfologia. Cele 2 texte prezintă secl.
al XVII-a,

vintelor pe lingă caracterele generale ale
seriitor.
şi particularități comune datorite aceluiași
al XVII-a.
secl.
__ Pluralul neutru în are e comun
şi în

__ Voeativul oame, ome se găsește în Leastviţă

Cazanie.
— Dintre

pronume, -nusul

e forma

ce constitue o

ajuns Mipartinularitate izbitoare celor 2 texte. Varlaam
în Cazania sa din

tropolit Pa întrebuințat pe nusul şi
ca ceva.
1645; dar la scos pretutindenea în a doua ediție,
|
.
Moldovei
capitala
ueobișnuit graiului din
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Ghibănescu .

Ins, îns, în compoziţie cu prepoziţiile de, pre,
spre,
cătră, constitue iarăși o purticularitate
izbitoare: deinsii,
deinși, preinsii, preinsele, spreînsii, cătrăn
sii, eter
-

—. Numeralele încă potfi luate ca criteriu de
a juînrudirea celor 2 texte, ca fiind scrise
de
acelaș
i
scriitor: al doii, al treil,. patrănşi; formele al
patrul, al optul vin des în textel
deca

e secl. al XVII-a.

logiel

— Pleziunea verbului.
găsim

asemănărY

Şi în această parte a morfo-

izbitoare,

cele 2 texte, pe
lingă caracterele generale ale sec. între
al XVII-a:

Imoerțectul sing. pers. 1: eii ajuta,
eii gindiia, eii
mă ruga, ei mă cutremura, eii grăiia
,
eii
pricepia, eit
petrecea, eii mă temea.
— Perf. simplu pers. 1 sing. mă întorș
u, eii dziș,
eii dzișii, eii aduș, eii mă duş,
ei răspunșii,
„___— Perf. simplu pers. I plural:
o făcumă noi, o vă-

zum noj.
—

-

-

Perf. simplu

|

E

pers. II plural: vă

.
umiliti, vor nu

înțeleaset, pentru ce uciset,
vă
“mă grâitii, fuset crediincioși.. lepâdat, vă astreinatii, vol
| a
Împerativ negativ pers. 11 Plural: uu
dosădireţi, nu
Vă apropriareţi, nu pohtir

eţi, nu
nu fireți, nu adunareți, nu vă supâraultareţi, nu giudecareți,
reţi, nu vă spământaTeţi, nu eșireţi, nu vă scârbireți,
nu
vă teamereţi, nu vă
grijireți, nu învățareţi, nu lepăda
reți; nu plângereţi, nu
Zăbâvireţi, nu giurareţi, nu
punereţi, nu. așteptareţt; nu
Priimireţi,

nu gonirefi,

.-

aa

-

— Viitorul I: veri cânta, veri
află, veri ciare, veri
"“creade, veri vedeă, veni junge, vari pesti, veri luă,
birui, veri suspină; veni. Plâing
veri
e, veri folosi, veri zice, veri
-Sigeta, te veri bucură, te
di,
-veri polzui. te very
văzdrăji, veri luptă, veni veri sti“te
cercă, . veri: piarde, veri
tat, veri să vezi, very
hi er- să procleţești, veri să
blastăm,
veri să știi; acestea pe
lin . oi spodobi, zoy zice,
cunteni, om hăucui, vom râbda, gă
za
veți vedea: voru Schiuopi;
Dar şi: nu veri tu, și zel.
|
a
— Vrea

în loc de va cu infinitivul:

vrea pricepe, vrea
Veni, vrea cunoaște, vrea
intră, vrea .face, vrea birui,
XTea sări, să vrea hi, vrea
nu
hi fostu, cau vrut putea,
vrea
hi ţinut,

vrea veri să hit, să vrea,
-de vrea merge, de vrea hi alesii, ruşina, nu vrea mearge, :
de verii vrea, de nulii
vrea purtă, să vrea tâmplă,
vrea hi fostii, nu saii vrutu
“putea, de nu vrea luă, vrea
hi harnici, ati vruţ putea
«dezgropa, vrea veri să hif, să
vrea rușina, de vrea hi adesii, să vrea tăimplă. |
|
|

Leastviţa lu! loan Scirarul
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Condiționalul prezent : sal greşi, sal face, micar sal
îi și curat, să lal astupă; sal şi strânge, nare eși, săi
sare tălnpla, săval-de are putea, are vrea. sare înălța,
nare găndi, si li sare tălmpla, sare hi și înţeleptu, nare

hi, nare hi apucat, sare îndeletnici, are putea, cum are
giudeca, sare greşi, are hi, să are dobăndi, cumit nare hi,.
Cumii are dzice,. are alerga, are sta, are răspunde, are
veni, săval sare și muri, sar dobăndi,-să sare şi întoarce;
are sufla, de are da nescui, nu sare teame, de nu nare
apâra, are lua, sare veni spre noi, sare ţinea, de are înviea, sare învie, săval să ţare hi și frate;—samii chinui,

:sam face, sam împlini.

— Trecutul: sare hi răstignit, nu leare hi putut
face, nare hi pututii, nare hi chemati, sure hi făcutii, nare
hi apucat, sal hi suit, de nare hi greșitii, că de nare hi:
-crezutii, nu lare hi adusii:
.
— Infinitivul întregii: de-a căderea, de a te. suirea,
a beria, de a plângerea, de al întrebarea, de a grâirea, de
de
stărvirea,
a le
de a agonisirea, de a să îndirepture, de dea se
a
de
înilţarea,
mândrirea,
se
a
de
a le obrintirea,
de a
întrebarea,
ne
a
de
lăudarea,
mă
a
de
adaogerea,
facerea, de a gindirea, de a cercarea, de a lucrarea, de a
ascultarea, de a se rugarea, de a slujirea, de a naşterea,
a înblare,
-de“a nevoirea, de a pricirea, de a mincarea, de

de a înpide a plătugerea, de a grăirea, de a se N luptarea;

“decarea;:de a; ne închinarea, ete.! -

'-

„_ Gerundiul: vorovinde, gătiindu, cătăndii, . şezânjlurea,
măineîndu, măingăindul, veselinduse, păindui, fu ducinduse
ină.. a tuturor
cul, Pentru evidenţiare.- dedepl
25). Lexilor
cipalele cu:
prin
ti
o.lis
dăm
ne,
comu
ităţi
particular
Cetitorul din.
vinte ce vin mai dea în cele două texte.
analiza fugitivă a bogatului material lexical va rămine,la
hul de
credem, convins pe deplin că Varlaam ieromona
mMitropoaam
Varl
cu
și,
lrul Leastviţel e acela
— auto
Secu

litul, — autorul Cazaniel.

ERSTE

Cd OEETRILA ONES

- Bucu
DA

SS
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,

acasă

Dre.
„acel

=

A

.

„|agiotoriulii

|
1.

agneţuluy

ajută (a).
[se ȘiL ajută (eu)
alaltă

fiindii—

alalți

aciiş

“socoteaște
armâși (a)...

armâșeaște

-jarumi

..

„te aciuedzi.
ad
adul .
- adului. -

- (iadului)

adăine
„ diîntradăîneulii
adamant

de-a ascultarea.
ascultoiu

(a) .

” ascultoiulii

de vrea hi alesii |

alerga (a) -

- Yeri. alerga
aliinzui (a)
„- aliînzueseti
aliinzue
alt

..

(a)

ascultă (a)

alăute
alege (a)

acmum

«

altui
- altăia . |

cartea alţii liînbi

șălțiia
amâgeul-una alţii.

ascultoi
ascultoilorii
mai aseultoi
neascultoiulii

ascuţi (a)
|
de-a ascuţirea.

aşeaş

cineș.

asemâna, (a)
asemănăîndut
isin asinulii :

aslam
de-a aduogerea
„immâgei una alțiia „a lua cu—
adâvâsi (a)
amâgeei
aslamurile
. adâvâsi avuţia sa. amâg
ulire -. .
astreină (a). :
adâvâsise
amente
vă astreinatii
adevâră
an
atinsără
adevâra
ai.
atitea
adeveri
(30 ai,..
altitea gloate
- adeveare
40 ai:
al tătea fii
aduce (a)
70 ai)
atuinci
„ei adus
andesine
atuîncilii
de nu larehi aănima
austrul
dusii întrănima
avea (â) |
adună (a)
apuca (a)
mă avuiu
nu adunar eţi
de-a apucarea
Avvacum
află (a)
veri afla

aegheli
agonisi (a)

de a o agonisirea

-

"».. sâlbateca”
Spre oamenilorit
de
„lui
nu te

- alaltele

" aciiși
acmu

„Adaogă

|

„alalții

“tiuse

adaogă

agiinge..

|. lă aiave

“acestia
aceasta:
acicia . .

(a):

veri

agădi -.
alațe
..

-- acestira,

acină

să-și arate
armâșie

agiinge (a)

Acela, „|

acest.

arăpea »
arată (a) .

“agneţ

acasăș
..

Ghibăneseu

| adrea,

apâră (a)
de nu'nare apâra
apropriă (a)
nu vă apropriareţi

azbuchi

B
ba.ba-ba
balamut

a Ioan
Leastviţlu
balamuţi

„| bunâtăeioşi

balamuţiia
bătrăni (a)
au bătrăniţ
becesnicii

căci că
„căci că

Seărariul
cătinel
pre cătinelii
cătrănsit

cătrănse .
cătruâva
cădea (a)
să şi mai în grea |ecăt
beria (a).
cătui
cadză
de-a beria |
cătiuii
vă
câdzutii“
bezhojnie
celii
bezbojnicului 02|, de-a căderea
celiuia,
de-u cădiaria
regheon
- celora ce
cădi
(a)
bezdnă
cepâtura
lui Dmndzău
“bezânelorii.:
întru cepâtura:
caîn
bezmălire
:
(a)
cerea
cale
birui (a)
cereare”
„de-a
* calea
bișugil
cerceta (a)
camâta.
bișiugulii
să, cearcete
_camâtai
blăstăma (a)
ceriu
veri să blastârii camatnie
„ ceriurului (sic):
camatniculii
blăzni (a)
i
certa (a) |.
camatnieilorit
blăzniia
de-a certarea
camatniciile!
blăzneaşte
'
,
ceșcuţu
eamenă
bliznească
ceșcuţu
întruin
de
zeace mil
să ne blăzuim
un ceşeuţu
camene de
blăznirei
mică deîntro
galbeni
blemaţi
ceasii
„
cânta (a)
„_ blemaţi
e
cetate
veri ciintă
boiarin
cetăţei
caotă (a)
boiaril jidovești
boiarinului
boinicii
boiniculit
un—intrarmat

caotă

câotăndii
căpin
în căpinii

| cetâţeanii

cetâțeani : :
cetâțeanilorii
-:
chema (3):

„are hi oematit:
chervâsărie
cariu-earii”
bolniţă,
chervâserie
carii miăndriek
bolniceariului
|
ril
chia
| earte-cârţi
bozi
diinr
chia
mai
cărțile bodzilorit
mai chearil
carte de la inpâbrâcămente
nui (a)
chi
vatulit”
Dbucinii
ii chinui sam
cârtulari
bucurosit
chiiparosului
câitularilorii
bucuroși ciudesă
căruiaș
- bueci (a)
ciudese
în
căreași
bueciră ţărinile
ciudesa
în eareașii
buecie
ciumili (a)
căsaş
buiacilorii
ciumileaște:cășiuţă,
buiuguirea
ciumilitura.
cătea
orea
buiuguiti -

„ bolnavulii

cătră câpin

,
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-ciuinpoi
clumpoi
-clătitoriu
-clevete

-coiufi

-

-colunii
„sâlbatecii
colunii
-condeiul

-coşpiniţe
„covâşitulii

"-crâvi (a)

Ghibinescu -

curteanii
curteanilor domnești

și boerești

custa (a):
să custe

-

în mul-

ţi'ai
de cust,
a

custa

mâ cutremură
cuvăintulii

D

crâvire

dăințui (a)
dăintu aște
veri creade
dănăoară
de nare hicre- dagri
dzutu
deaistvie .
“cruia (a)
deaistvui (a)
„cu cuţitele
deaistvuiaște
cuconescii
decâsi (a 'se)
-cui
,
să decâsescii
tuturor cui
deapoiulii
cuiburi
“
decicieie
(viezunii)
decieii
cuinpână
- deciceaciia
“cuinplitii
(vezi aciciiu)
cuinplite
demăineaţă
-cumpliciunea
despuitoriulii
cumoară
despuitoarea
-curabie
|
desvâta (a)
curabia .
desvetiadză
curabiei
desvâtată calea
“cure (a)
desveasti (a se)
am cură
dezveastem
- Să cură
nu se va dezveaște
să curâm
de pâcatele sale
“crediinţa

am cursii
cursâră

curâre

curundi
curărea
curăraa
curâria

ape curâtoare
«curâţi (a)
de a curâţirea

dezvâcură

de

veșmentele
deusebi
diîn
diins - .
diinsii
dinsii
diinse
dinsa
dinse

.

diregâtoriia
dobăndi (a)
erai dobănditii
- dobăindit

doi

cutremuru (a)

crâveaște

diinsulă.
diinse
dicăitoriu

ai doii
a doa
de doaâ
doaw
doaâ
dosadă
dosada
dosâdzi

ori

dosâdzilorii
dosâdzile

dosâdi (a)
dosâdescă
dosâdiia
dosâdita

drăştine
cu

drăsţinele
drăștinile
în dărștine înbrăcatumam
drăz

dulci (a)
andulei

dupunsii
dvorbi (a)
dvorbăscii
dvorbitoare
dzua
dzule
dzeuă
E

Eghiipetul
elul
“eilulii
Endietionii

(an nou)
eresa
Jereticul

.
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-

-

frăținisiu

eretici

fricatulit

eși (a)

nuu eșireti

vor.gice

nu giudecareţi
giungheri
giunghetoriu
giupâncasă
glăsi (a).
glăsirea

G.

F

gâei (a)
găcii:
găcitu i

face (a)
f. cumii

glăsindii .

ghdine
ză ndi (a)

sare hi făcut

+rei face
„dede-a facerea

“glâsiţi cu mene
gomon (domon)

găndiiu (eu)

ereu

eu -

făinina

giAndi

farmâci
făriimâcătorii

găinfitura
gărbovă

tât-fată

găta (a) -

răi (a)
5 de-a grâivea
eu grâiia

dea gindireu.
găindii
gămduriloră

fameni
fârăme
tarmăei

de-a, greșirea

fât

oare

fată

șitii
.

sati

ui:să gătiaază să să nic gâtat

feredeu
- feredeulii

nare hi gre-

de

găteatăză

oare

mă grâitii voi .
' Igreşi (a)

gărbovă -

fartuvulit

(a).

giudeca

sai

greşi

[griji (a)
nu vă grijiret
(n)

gâtată

grozâvi

gătăndă

grozlivii â

sintii -

gâv ozdeuşte

grătanul

un fireţi.
fuset
fiicăvirea

păr -oazdelorii
genuinch: a 2)
genunchi .

haliică

feriinţă

=

feriinţei .

festoci

gâvvozdi (a) -

fi (a)

gâvoazdele

simtomii

îngenuinche

filosofii

genune

filosofe

“flosofulii
flama

genuneă
enizdavii

-

a dzive

flâmâcioşșii

gice

fluera (a)
foale

.

flucrarea | -“Biceam eu
gice

folosi (a)
“mu veri folosi
pt
fotă
“frămseță
frămseţii frămturi;. 2:

-

gice n)

flegmâ -.
de-a

“fiind grozâvitit

gâtaț

|

să gică
să gici,
să gicem
VA gice :
..vom fice
veri. give --

hivră

_

»

grătanului
H
la haliică

hănsari

hărâţul
hărâţilorii

harnici
vrea

hatmân

hi harnici

.

herbe (2)
hiarbe

hic;mășie
hicimâşiă
„hicimâșiia
hicimășşiile
hi (a)
nare hi.

Gh. Ghibăneseu
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nare hi' fostii
hi mi are voia
să le pui
hieră

hieri
“hierbenite

hierbinţi
holdă

holdele plăviţe
“horeiţă .
hotnogii
“hotri (a)

hotrearște

hrătie'
hrătiia

hulpe
" hulturuliă

Il
„Jairit
Arii
iAirii
ialru
Jairu
“ice
“idolii
“idolildrii
ileu
îma

îme
îmă
îmăsa
îmele
îmămea

(a)

de-a înblârea
„încetitii

încetiţi
închină (a)
de a ne inchinurea

“încinge

învâţă (a)
de-anvâţarea
nu invâțareți
învia (a)
au învisii
de are învie
“gau învisii
“Şare învia
iscodi (a)

de-a inghiţirea

înnălţa (a)

de aseînnălțarea

de aiscodirea

înpărţi (a)
iscușenie
înpărți
iscuşenii
înpidecare
ispoveadă,
de a inpidecarea
cu ispoveade.
înpliciunea
ispravnică
înpomeișii
ispravnici legi |
inponncișă (a)
tori
înpomeișadză
istrăvi (a) .
înpomeișeadze .
istrăvâscu
înprumută' (a)
istrâveaște
înprumuteadză
„istrăvi
înpuţiciune
să nu istrăvești
înpuciţiunile
isțeli (a)

însâma (a)

“îmă (Ab)

zinblă

voi nu înţeleaset

îndirepta_ (a)
de a să indireptarea
înfruntarea
îngăduință
înghiînpoasă.
inghiinpoși
înghiți (a)

(a)

veri încinge
ai încisu
încinse

“îndeinmnatit

.

săi isțelească pre

înscorţoși, (a)
“cale
se inscorţoșadză
lau isţelitii
întoarce (a)
„după cei isțeli
mă întorsii
itros
să sare și întoarce
toacă de—
întramă (a se).
iușorii
se întramă
mai iuşorii
întra (a)
iușură,” (a).
vrea întra
ei să iuşureadză întreba (a)
iușiurare-a,
-de al întrebarea izmeni (a)
de a ne Intre
să izmenisă pobarea
|
doaba obrazului

întrănimă

întrapă
întunecă

.

(a) .

intunecadză
întunearece

„de svenţi :
da

izmenit

talânţi

.
-

(zeci de mii)

înțeleage (a) ....: *

jecui. (a)

|

jecuirâlii
“Îjestocii

mai jestocii
vraci jestocii .

,

Leastviţa lui Ioan
duhovnicil j esto cu
barbati jestoci
jestociia

Jidoveaște
jitie
în jitiia
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ne luptă
săi lupte priing

măriia ta ;— sa
mâșcoiu

nusii luptaţi

mâscâri

simtemii luptaţi -| măseârici
luptare de ase!

(a)

fu mâscăritu

_luptarea | măţa :
pre şoarece mâdză
mâceasii
jitniţă
mâzdele:
mâăcease,
jrătvă
(a)
măzdi
mâcenie
jura (3)
i
măzairă,
mâcenii
nu jurareţi
mâzdariu
mâcitelii
L
"1 measeră
mâciteli
- lĂngoare
measeriloru
mâcitelia
lanţujelii
meserâtate
mâdulare
cu lanţuje
meserâtatea
cum are hi—
lăuda (a),
* meserâtăţei
de amă lăudarea magherulii
magherului "| meserniţă
leacit
meșterșiugii
magnitulii
__nice leacii
metiutea
magnitului
leagănit
metiutei
(a)
mâhăi
cu leagene
mitiutelii
mâhăescu cu mâna|
leașnicii
(a)
micșiura
„|
(a)
măinca
leşui (a)
miciişiureadză
+om mMăinca
leșuescii tr upului
de a măincare| milcui (a)
lepte
a fi milcuitiimătncăndii
libut
(a se)
mirezmi
mâtngăia (a)
liinba
mirezmazi
te
măingăiare|
a
de
liinbiei
miselii
măingindulii
liubovulii
miscitorii
măîngâinoasă
lontru
mișelâtate
maîngării
diin Jontrulit
miselâtatea
doi. maingiri
diin lontru
_
mortii.
mânătntulu”
lua (a)
mortii
hi
nare
prea—
de a luarea
moșneanii
mâine
veri lua

poimâne
are lua
Mamonu
ne are la
mamonului
lucra (a)
mâniecie
*
area
de a lucr
"| mânăstire
Aueru
|
mânăstirei
lucrure
mândru
jueroiu
să hi măneru Jumeanit”
mare
lumeani
| mârii
lunavu
mări (a).
lunavi
de a mărirea
mptă (8)

-

moșneani

moșneniia
Moiisi
muiare
muinci

(a)

muri (a) |
să va sare şi muri
N
năduvii
nâlţarea
nameastnicii

Gh.
- nameastnicii

|

ocâiţi
ocâită
ocără (a)

nastavnicii

nastavnicului.

naşte (a)
dea naşterea

ne oceimii
mă oceiiu
să oceiaște

neijduință
(a)

mă nejduestii

neobrâjeniia

oceinţă

i

" oceința

neputiinciosii . E
nescâre :
nesciu
de are da nesciu
nestiditii

nevoi

cu

nușii

O
oaâle
obicină
obidă
obidelorii

obidui (a)

obiduim
să obidui
să obiduiră
oblastiia

oborâ

(a)

obrâctnieu
obrocii
|
luorâ—

ocâi (a)

oteţi
Svenţii

iaste

ocina

|

ocinătoriu
ocinâtoriu
ocinaţi
va ocină .

ogorâ (a)

_“Ogorăte

olofire

pace
păcei
"| paiingulii
păine”
pâinei
„| păindune
păindui
„să le pae

părăia

on

ome
o 0oume
omât
omili (a)
să omiliră
|omilinţă
omilinței
ounduire
onpărat.

|.

unpârat
op
.
opcă,.
.

op câsâfie

oprealisţe

opusti (a)
să ne opustimii
opusteaște
săi

318 oteți.

P

ca să ocinezii

opcă

;

„cei trei otroci *

ocină (a)

(a)

dea nevoirea
nevoiinţă
novonăeialnieit
năcialniciloriti
nuârit
nuâri
numerele
nus
nusu
|
tu nusul

să ostoi mâniia
să ostoi zavistica.
ostroumiia ”

ocian

nevodit
-

orbii

ostoi (a)

lotrocii

oceinţei

neputiţă

neștine

orăşanii.
orâșeanilorii

“ocărăta,..
ocei (a se).

neduința,
nejdui

Ghibănescu

opustesți

optul
al opt
oră .
de toate orele

pâinjini (a)
pâinjiniră

păliţe
cu —.
pănacii
pănâicea
păpriştea
iaste 100 de stă- ingeni
Ipârâsi (a)
0 pârâsiia
pârâsiciune
pâratii
un părat
onpâraț

păriintele
parte
înbe pârţile
toate. părţile pâscâliile="

a

”

-, păscarii

pas
pas svindute
pasi de vinde

|
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pasi fiul meu
pleavilă
pasi mai în tradân
pleanii
ci
plașcă,
pasi sănătoasă
în
plaşcă lerupasi de vesteaşte ” salimlenească
pase la besearecă plătoşe
păsaţi destrâjuiţi plearia
pâsaţi la dănşii
întru: —
patru
pobedi (a)
al patrul .
pobedi
patrănși
poci
peaniingulii
poclu
luă 2 peanitngi
eu nu putea,
peaveţii
nu leare-hi pupedepsi (a)
tutii face
|
să pedepsescit
nare hi pututii
pedestri
poddanii
!
peîntru
poddanicii
pentrăsă
podvigii pementescii
podvigulii
pementeşti

podvigniei

- peri (a)
periiu

dvigui (a).
popodviguiiu
pohtă
pohtaci
pohti (a)
nu pohtireți
polză
fârâ—de

pesti (a)
pestescii
pesteaște
pesti nem pesti
veri pesti
nu pesti .
pestitori
„pestitoare
petreace (a)
eu petrecia

preobrăzi (a)
preobrâzeaște
o preobrăzi
preobrăzascâ.
preobrăzită
preobriăzitură,

preobrăzire
preobrăzitoriu
o preobrăziia,
prespre (pespre)

rău

-

să-i polzuescii

preveaghe (a)

să preveaghe
priciavii
"pricepe (a)
, .
eu pricepia

“|prici (a)

să priciască
priceaşte
priceastasă
de a pricirea.
priînsă
priinsii -

|

prinsele

“Iprilăsti (a) -

pomeiși

.

.

dzi
samă trudită;

“să poldzuiască,

"polduiască
să polzui

picioarele
pietoare
plăinge (a)
plăgu
de-a plăngeria
nu plăingereţi
veri plinge :
plăsul
plăviţe
plevițe
pleavi (a) ,

pravila înplea
preadaniie
pretutindirea,
pregiur
—dinsa
preluingu

polzui (a)

eu petrecea

plăingăindii

"
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în pomciș
ponoslui |

ponosluia
poruinbii
poslânie
poslanii

poslușanie
posluşaniia
povesti (a)
vom să povestim
praviliă

- au prilăstitu deau prilăstitii ;
fu

pre Adamit

prilăstitii

şearpe

primejda,
primejde
pripăculii
pripâculii
pristanișţe

pristăniște

pristavii

procleţi (a)
procleţeaște

de:
:
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săi prucleţimii
veri să proclețeşti
provideanie
adecâ ști ce:
va fi înnainte .
provideţi
provodi

răspuinsă,

pugoră

pune (a) .
nu: punereţi
de șare pune
pustie -

pustuia
putredi (a)
putrediră
. putredeaște
putreditoare
putregiuue

puţinelii puținea
puţii

R

.

ribda (a)
vom: riddă
ricodealie
rafti
rafturi.
Tâintuna (a)
răintune

răîntună piiatra
rimăinea (a)
rămăine
rîpșta
(elevete)
răpști (a)
rapşti

amil răpiişti

_-

schimosită
schitauiii

are răspunde

schitaci

ristigni (a)
sate hi răstignitii
riteazii
riteazele
razdreşi (a)
razăr eașască
resăjdenia
rOa
ruga (3).
de a se rugarea
de a nu.
Sarea”

se

ru-

rrea :
- rreale
rreapede
rumânească
rușina (a):
să „Vrea

puţu

scărăndiveaște .
teai scârândivitii
scârbi (a)
nu scâbireţi
nu vă scrăbireti

eu răspunșii

(a)

provodirâ
- prozovlivii :
oameni prozovlivi
..
pugoră (a)
să pugoară

săi

răschiră (a)
răschiri
răschirim răspuinde (a)
răspuinșiu

rușinii

în săpotriva

unsatam cumpatat
sâtura (a).
nă sâturâm

săval

seuinpi
scuinpe

scumipe (sic)
| sfitocii
sfitoacele
sigeată sigeate

sigeta (a)
veri

s
sămâștenie
săprotivă

sat

schitace
| mai schitalu
sehituici
schizmi (a)
să, schizmâscu
Schizmirea
scoate (a)
scotii li
Scoposu .
cu scoposi

:

săvâi-săvâi

sigetă

simtem
simtemii
sine
ca și sine

siîuge
siîngele

sireapă
i
sireapulii
sireapă
lupi sireopi
sirepi (a)

săvai să leare șă sirepeaște

face
săzdanie
săzdaniia

scăpa (a)

_că sai și scăpa
scăra (a)
scărănd
scărăndivi (a)

să sirepâscu

sirenie
slovesnicie

..

slovesnicică .

|sluji (a)
de a slujirea
smearinii
smearină

.
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șchiopi gios

străine (a)
străingit
străingecivl
strămurare
stranicii
|
stranici

- smeareni
smearinului
smili (a)
smilescit
socotiințință
spate
pre spatele sale|

spemeentiă (a)

şchiuopii

vorit. șchiuopi
şchiopitii
ditn şchiopitii
cu șchiopitulii

stranicilorii

stranici diin Na-

vor șchiuopl
sprinși

şchipiia siinge
şchipiindii
singe
striinge (a)
sat și strănge aur | școală
în şcoală
şi săbor sai stânnu se spemenge
|
şedea
(a)
teadză
şedzăndurea
strănici (a)
spodobi (a) -

zaretii

să se spementeadze .
nu spământareţi

sau

spodobeaşte

strănicitii cu | și

nușii|

spodobitii

straste
spodobişite
sventele straste
voiu spodobi
streeneală,
spre
câdeare spre câ- sudariulii
(mâhrama) .
deare
ăi
|sui (a)
un spre dzeace

șapoii

ştereul
|ști (a)
cela ce nu şti
veri să ştii -

şveașnicii

de a suirea

spriinse

sprişi
|
srăghig
srăghişii
srăghiși

|
sulinarii
pre sulinare
ducănduse apa
supăra (a)

stâge
stăinsi
steincă
steinca,

nu supărareți
suriipa (a)
suriipâte
|
suspina (a)

de-a supirarea

stăinge (a)

.

steji (a)
„se stejiră

stidi (a)

veri suspina
svăintii
svăinta

sventele
.
stidi
nu să stideseii. . |svărâma (a)
svărâmal
să nu te stidesti|

se-stidiia ..

nu te veri .stidi

se stidiră.
stidiință

stidinduse -

svârăma

svâtui

|

(a)

vor svâtul

Ş

o:
:
stoci (2)
lii
şaru
:
se stoceaște
şarului
stârvi (a) pi (a)
hio
|șc
rea
rvi
de a le stâ

-

şveașnică

T
tăinplă (a se)
tăinplă
se va tipla... să-i sate timpla
să li sare tăinpla
tăingui (a)
de a tăinguirea

"| tăndiăi

tăndi plânge:
tăndu răde -

4ăreavii
tărsină .
de pârii
târsină
tărsăna
tarul

tarul pâcatelorii
tâșteslavii
tată

tătălnesâu
teme (a):
eu

mă

temia
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nu vă teamereţi
nu sare teame .
ticăiţi (a se)
ticăiţeaște
ticăiție
tiînse
tiînsă
titvă,
tizul
|
tlăcui (a se) -ză tlâcuaiște
toacă

trăndosii
trăpealivii .
trăpealivi.
treace (a)
nare treace
trei
|
ai treii

uciseturi
ugodnicii
ugodnicilorii
uita (a)
nu uitareți
uliulii
_uliuluY”
umegiune
umili (a se)
nu vă umilitii
un:
unedate
uinparatit
onpârat

uinge (a)

să uingă
uri (a).
uriia bodzii
„
urşinice
usnă
:
usnele
ustnelorii
uspăţii
uzteni (a)
ustenescii
ușe
|
" întrușea inimiei
utărnie

- trezvi (a)

trezvască,
trudită,
trufă
trufa lumiei
tunii
în tunure

tulburi
tunearecit
ivoreţul

(utrenie)

ivoreţ
tvoreniia

țeleptii

Ţ

on ţeleptii
țeleni (a se)
.ţelenisă
ţinea (a)
vrea hi ținut
ţivli (a)

țivliia ...

mp

'U.

-

uba
a
faci a uba
să am a uba

-

vălâșagulii
..

o.

vame
din pămăntii în ceriu
vamăş

vamâșiul
vamăşiului

să-l

văzdrăajnie

peaște

veneadze

:

văzdrizaniel

văzdrâjnie
vizdriji (a)
văzdrijască
te veri

văznesenia

văzdrârji

veatrilă
veatrila

vedea (a)

veri vedea

veri să. vedzi
0 vădzum . —

veni (a)
vrea veni. are veni

veseli
. (a se)
veseliinduse

visteariulii
vlăhovnicii

vălușaguri

vâna (a)
a vânat

văţâtoriu..
un văţătoriu

vieleni (a)
de a viclenirea.
vigădui (a)
vigăduia

văjeseii
vălâșagulii
vamă

vărtucioșii
vrătuciosii

viezunie
viezunii

cum va
văji (a)

un ţeleptii

vărtuciosii.

viața
viiaţa

vV

va

| varta,
în vartă foarte
de: demiineaţă“
vărteji (a se)
sau vârtejit

viăhovnicilorii.
vlastă,
voâ=voe
voivodii
voivozii

vonicii .
vonicul
vonicii
voinic

!
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vorovi (a)
vorovinde
de a dvorbirea
vraci
vraciii
vraciili
vrăciu

vrăciui (a):
vrăcinescii
vrăcovanie
vrăhovnicii
vrăhovnici

vrăteju
în vrăteaje
vrea (a)
de verii vrea
are vreu

Viithania

Z
zăbăvi (a)
nu zăbăvireţi
zăpodie
zăpodia Iordanunului
zaprăştenie
zaprăşteniia
zapreaeştniia
zapreasţenie
zbuneâ
zdărăiate
zdrăjnieit
zgiuuli
zgaibă
zgaibele
zice (a—)

pi
1

CETE SĂ

Les
TEPR
ți RI! N

i Să „Pucuiest Ru
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"eu dzig
eu dzişii
de dziș

(+. gice)
„are dzice cum

are

dzice |

zid
PARI
zruliulit
zidi (a)
zidit
zutitoriulii
zlobă .
cătâ—

-

zmăcina
(a)
zmăcinaria
zmiceale

