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PREFAȚA 

Studiile de filologie pe care le publicăm aici repre- 
zintă o parte din activitatea seminarului nostru de istoria 
limbei și literaturei romine pe anul 1897—1898. Este 
un început modest, ca toate începuturile. Greutăţi ma- 
teriale, și în special lipsa unui fond pentru tipărirea 
lucrărilor făcute impreună cu membrii seminarului, m'ai 
împedecat să dai o întindere mai mare acestei publi- 
cațiuni. Inființat în anul trecut, seminarul mei nu a 
primit nici o subvențiune care să-mi permită tipărirea 
unui Anuar mai voluminos. Ori-cine știe, pe de altă 
parte, că pentru publicaţiuni de genul acesta este grei 
de a găsi la noi un editor, așa că m'am văzut silit să 
tipăresc numai o parte din lucrările făcute în timp de 
un an. 

Ne existind pină în anul trecut o câtedră de istoria 
limbei și literaturei romine la facultatea de litere din 
București, era foarte natural ca elevii care sai înscris 
în seminar să nu fie în deajuns de pregătiți, la în- 
ceput, pentru studii mai speciale de limbă şi literatură 
romină. Cu toate acestea, mulțumită zelului cu care 
au urmat cursurile mele și stâruinței cu care ati studiat 
subiectele pe care le-am dat, ciţi-va din ci ai putut să
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dea lucrărilor cu care sai însărcinat un caracter de 

originalitate. 

Chestiunile cu care ne-am ocupat ai fost alese atit 

din istoria limbei cît și din a literaturei romine. Nu 

dăm aici decit cite-va cercetări mai speciale de filo- 

logie, lăsînd pentru Anuarele viitoare subiectele de 

literatură, pe care le vom publica izolat, pentru a păstra 

o unitate în cuprinsul fie-cărui volum. 

O mare parte din lecțiuni le-am consacrat interpre- 

tărei Glosarului slavo-romiîn ce se păstrează în biblio- 

teca Academiei sub nr. 312 (f. 41). Fie-care cuvint 

a fost studiat în legătură cu cel slavon corespunzător 

din Glosar şi cu formele romanice înrudite, în caz cind 

limba romînă se întilnia cu vre-una din limbile surori. 

Cu această lucrare saii însărcinat dd. Î. MiNTUȚĂ, 

N. APOSTOLESCU, STELIAN STERESCU și BUCUR CONSTAN- 

TINESCU. Pe lingă aceasta sai cetit următoarele lucrări, 

din care unele ai ocupat două și chiar trei ședințe: 

dd. F. Daucescu, Asupra desimilațiunei consonantice în 

fimba vomînă; C. DROUHET, MDesfre «vu» tutervocalte 

latin în limba romînă; |. BINIG, Despre «ll» -tuter- 

vocalic latin în limba romînă; A. ARGENTI, Poezza 

zică a lui Alexandri ; D-ra IRINA MAGDOV, Dec/inafru- 

nea a treza latină în lemba romînă ; Ad. N. APOSTOLESCU, 

Despre poetii nostri; L. LAZEA, Analiză critică asupra 

dramei «Ovidai» a lui Alexandri ; |. VANCA, « Appendaa: 

Prodi» cu privire la hmba romină. | 

Studiul d-lui Daueescu îl tipărim mai departe (pp. 

50—57); acela al d-lui APosrorescu a apărut în re- 

vista 7zrerimea romînă, 1898, pp. 62--72. Parte din
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celelalte lucrări își vor găsi loc în viitoarele volume 
ale Anuarului. Sperăm însă că pînă atunci ni se va în- 
lesni tipărirea acestei publicațiuni și se va încuraja o 
muncă utilă nu numai pentru aceia ce stau pe băncile 
Universităței, ci și pentru toți care se interesează de 
limba și literatura noastră. 

O. D.



  

  

URME VECHI DE LIMBA 

IN 

TOPONIMIA BROMÎNEASCA 

Numele noastre de localități, ca şi cele de persoane, 
ai fost foarte puţin, studiate pînă acum, cu toate că 
în ele găsim o sumă de fapte preţioase pentru cunoa- 
Șterea trecutului nostru. O cercetare maj amănunţită asu- 
pra mai multor nume din toponimia noastră ni-a arătţaţ 
că în ele se păstrează şi astăzi forme care ai dispărut 
cu desăvîrşire din limba romînă, dar care aii trebuit 
să existe într'o epocă anterioară monumentelor noastre 
literare. Am întîlnit, pe de altă parte, cuvinte care nu 
mai trăesc decît în unele regiuni sai care aveai altă 
dată un înţeles mai mult sai mai puţin îndepărtat de cel 
de astăzi. Toate aceste forme prezintă un deosebit interes 
pentru istoria limbei romîne, şi vom vedea din studiul 
de faţă cîte chestiuni, dintre cele mai obscure, se pot 
lămuri pe această cale. 

Din punct de vedere al morfologiei ne vom ocupa 
O. Densuşianu, Anuar. 

1 .
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de următoarele forme mai interesante păstrate în cîte-va . 

localităţi (1). 

Există în judeţul Suceava mai multe localităţi ce 

poartă numele de Boura (2). In această formă, recu- 

noaştem imediat femeninul, perdut astăzi în limba zil- 

nică, al substantivului Bor. Acelaşi cuvînt apare şi în 

numele Boura-Fîrţigi (ramură de munţi în grupa Ceah- 

lăului şi părăii în comuna: Hangul) (3). Ştim că în limba 

de astăzi numirile de animale își formează femeninul cu 

sufixele -ifă, -oaică, adăogate la masculinele corespunză- 

toare. Nu era același. lucru şi în trecut. Cuvinte ca cel 

de mai sus precum și unele forme din macedo- sai 

istro-romînă (părumbă, poarcă; lupă, porcă) (4) 

arată că mai înainte numirile femenine de animale se 

derivai direct din masculine cu ajutorul terminaţiunei 

d, -a. Şi cît de răspîndite erai asemenea substantive, 

hceasta se poate vedea. încă şi din alte forme de aceeași 

categorie. Aşa, găsim în judeţul Iaşi un sat, un deal 

şi o vale Coarba (fem. de la corb) (5); în judeţul Dolj 
o baltă Epura (6); în judeţul Gorj o vale numită 

Lupa (com. Albeni) (7) care nu poate fi decit feme- 

(1) Studiul nostru îmbrăţişează direct numai judeţele din Ro- 

mânia. Un material bogat de fapte s'ar putea culege, de sigur, și 

din celelalte regiuni locuite de Romini. 

(2) S. lonescu, Dicţionar geografic al județului Suceava, 1894, p. 43. 

(3) O. Gheorghiu, Dicţionar geografie al județului Neamţ, 1895, 

p. 76. 

(4) G. Weigand, Die Aromunen, Leipzig, 1891, t. II, pp. 12, 285; 
Miklosich, Rumunisehe Untersuchungen, Viena, 1881, II, pp. 34, 40. 
Comp. şi dr. zâmbră (Convorbiri literare, t. XXIII, p. 347.) 

(5) 0. Chiriţă, Dieţ. geogr. al jud. Iaşi, 1888, p. 78. Substantivul 
coarbă există azi încă în macedo-romiînă (v. WVeigand, Die Aro- 
munen, t. II, p. 310). 

(6) A. Cumbary, M. Manoil, M. Canianu şi A. Candrea, Die. 
geogr. al jud. Dolj, 1896, p. 288. 

(7) 1. Vasiliu-Năsturel, “Dicţionar geografie al judeţului Gorj, 

1892, p. 203.
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ninul de la lup (comp. mai sus istr, lupă). Acelaşi nume îl poartă şi un deal din judeţul Vîlcea -(pl. Olteţul de jos) (1) şi alte ciîte-va localități din judeţele Olt (2), Prahova (3) şi Tecuci (4). Comp. şi Coasta Lupei în jud. Tecuci (5), Podul Lupei în Ialomiţa (6), Baba Lupa în jud. Dolj (7) şi Odaia Lupa în jud. Covurlui (8). Numele Păuna, pă- strat astăzi şi ca nume de persoană, apare în judeţul! Prahova (pl. Teleajen) (9); ear Ursa în judeţele Gorj (pl. Vulcan) şi Tecuci (10). 

  

(1) C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al jud. Vilcea, 1893, p. 224. 

(2) C. Alessandrescu Și L. Sfinţescu, Dicţ. geogr al jud. Oi, 1895, p. 129. Autorii ne spun că' Lupa <şi-a luat numirea de la o lu- poaică care avea pui în pădurile de pe această vălcea.» (3) P. Brătescu şi I. Moruzi, Def. geogr. al județului Prahova, 1897, pag. 255. 
(4) Th. Ciuntu, Dieţ. geogr. al jud. Tecuci, 1897, p. 124. (5) Dieţ. geogr., p. 63. 
(6) I. Provianu, Dicţ. geografie al județului Ialomiţa, 1891, p. 215. (7) Diez. geogr., p. 36. 

| (8) M. Paeu, Def. geografie al judeţului Covurlui, 1893, p. 126. — Pemeninul Lupa s'a păstrat şi ca nume de cîni printre ciobani (v. S. Liuba şi A. Iana, Topografia satului şi hotarului Măidan, Caransebeş, 1895, p. 114). 
(9) Dic. geografie al județului Prahova, p. 315. 

(10) Dicj. geografie al județului Gorj, p. 382, Dicţ, jud. Tecuci, p. 266. Comp. Dealul —, Valea — şi Piscul Ursei (Dicţ. jud. Dolj, p. 66); Ursiza (Dicţ. jud. Iaşi, pp. 243—244). Tot ca urmă veche de substantive femenine în -a înlocuite astăzi prin derivat: cu -Oaică se poate considera, foarte probabil, și partea a doua din 
Gurguiul Dracei (Dic. jud. Teleorman, p. 192). — In documente din Ungaria găsim deja în secolul al XI-lea nume de localităţi ca 
cele de mai sus. Aşa, întrun document dela regele Ştefan din 1009 se vorbeşte de o apă «quae Lupa nuncupatur». (Fejâr, Codez diplo- maticus Hungariae, t. L, p. 292) Rezultă din text că această lo- calitate se afla prin regiunea Bănatului de astăzi. Un document dela Andrei 1 (a. 1055) aminteşte de asemenea de o localitate Lupa 
la extremitatea nordică a Ungariei (ibid. p. 390). Intrun act de 
donaţiune de la Sigismund Batori din 1580 reapare această formă
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Urme de articol prepus găsim în Faţa luă craiă, po- 

iană în judeţul Prahova (pl. Teleajen) (1); Fântâna lui 

duşman, îîntînă şi loc izolat în acelaşi judeţ (2); Pîn- 

fâna lui țigan, numire veche a cătunului Pălicăi din 

comuna Rușiavăţ (jud. Buzăii) (3). 

În numele unui vîrt de munte din culmea Comarni- 

cului ni s'a păstrat forma interesantă Prunzu (4) care 

nu poate avea alt înţeles decît acela de «frunzos». La- 

tinescul frondeus a existat deci odinioară în limba ro- 

mînă, şi singura urmă ce ni-a rămas este aceasta. 

__ Foarte răspîndite sînt numele formate cu sufixul -oae, 

„-oaia care în limba vorbită de astăzi a fost înlocuit în 

"cea mai mare parte cu -oaică (5). Vom înregistra aici 

în localitatea Valea Lupa. O vale cu aceeaşi numire există astăzi 

lîngă Luneani (Huniedoara; v. Pesty Frigyes, Krass6 vdârmegye 

tărtenele, Budapesta, 1884; t. III, p. 271). Tot în documentul de la 

1055 întîlnim localitatea Ursa (ibid., p. 389), care earăşi este de ori- 

gine romînească şi care ne arată că deja în see. al XI-lea existaii 

Romiîni în Ungaria. Vedem deci că chiar numai din acest punet de 

vedere teoria lui Răsler nu poate fi admisă (Cf. mai departe). 

(1) 'Tradiţiunea spune că <aci a avut loc un războiii între Romiîni 

şi Unguri şi că în această luptă ar fi perit un crajii. De la acest 
erai s'a numit astfelii această poiană.» Dicf. geogr. al jud. Pra- 

hova, p. 191. Cf. Baia lui crai (Transilvania; v. S. Moldovan, 

Țara, noastră, Sibiu, 1894, p. 62). 

(2) Dicţ. geogr. al jud. Prahova, p. 193. 
(3) B. Iorgulescu, Dicţ. geogr. al jud. Buzău, 1892, p. 508. — In 

Măgura lui Ursu (Dicţ. geogr. al jud. Gorj, p. 206) trebue să consi- 

derăm de sigur pe Ursu ca nume propriii. Comp. Cotul lui Găină în 
judeţul Mehedinţi (Dicţ. geogr.. p. 92); Valea luă Câine (Dicţ. jud. Gorj, 

p. 391); Balta lui Şoarec (N. Filipescu-Dubău, Dicf. jud. Dorohoi, 
1891, p. 8); Măgura lui Căţel (P. Georgescu, Dicţ. jud. Teleorman, 

1897, p. 59); Crucea lui Şerpe (ibid., p. 80); Iazul lui Epure (Dicţ. 

jud. Tecuci, p. 108); Hanul lui Epure (P. Condrea, Dicf. geogr. 

al jud. Tutova, 1881, p. 44). s 
(4) G. Lahovari, Dicţ. geografie al jud. Argeş, 1888, p. 84. 

(5) Formele cu -oae (-oane) s'aii păstrat mai bine în macedo- 
romînă în graiul din Bănat şi din Ţara Hațegului: amiroaiă,
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mai multe localităţi în care s'a păstrat forma aceasta a substantivelor femenine derivate din masculine prin mijlocirea acestui sufix. 
Aricioaia, vale în judeţul Vîlcea (pl. Oltul de sus) (1); Ceaușoaia, moşie în jud. Buzău (com. Plescoii) (2); Cor- boaia, pădure în judeţul Neamţ (pl. de Sus-Mijlocul) (3); 

Drăcoaia, munte în judeţul Bacău (pl. Trotuş), cătun deal, vale și părăi în judeţul Vaslui (pl. Racova) (4); Epuroaia, mahala în judeţul Mehedinţi (e. r. Slivileştă, pl. Văilor) (5); Lupoaia, Lupoaele, diferite localităţi în mai multe judeţe (6); Strigoaia- Brăzoaia, pădure în ju- deţul Muscel (plaiul Dîmboviţa) (7); Zurcoaia (8); Dn- guroaia, pădure şi părăt în judeţul Botoşani (pl. Co- 

  

amirdroane (Weigand, Die Aromunen, î. II, p. 292); văsi/'oane (ibid., p. 338); ursonă (Weigand, Vlacho-Meglen, pp. îl şi uuj); căsoaie, fundoaie, spăioane (Weigand, Jahresberieht, i. III, pp. 316, 319, 326. Cf. şi p. 236). In valea Hațegului se zice lupoanie, ursoaie (com. de d. Ar. Densușianu). 
(1) Dif. geogr al jud. Vilcea, p. 7. 
(2) Dicţ. jud. “Buzău, p. 152. 
(3) Dâcf. jud. Neamţ, p. 128. 
(4) O. Racoviţă, Dicf. geogr. al jud. Bucăi, 1895, p. 266; C. Chi- riţă, Dicţ. geogr. al jud. Vaslui, 1489, p. 72. 
(5) N. Spineanu, Dic. geogr. al jud. Mehedinţi, 1894, p. 121. (6) Dioţ. jud. Mehedinţi, pp. 109, 175—1%96, Dicţ. jud. Gorj, pp. 

203—204. Diez. jud. Vilcea, p. 224, Dic. jud. Oli, pp. 129—130, Dicţ. jud. Dolj, p. 415, Dicţ. jud. Prahova, p. 255, C. Alessandrescu, Dicţ. geogr. al jud. Muscel, 1898, pp. 194—195, Dicţ. jud. Buzăii, 
p. 298, Dicţ. jud. Ialomiţa, p. 183, G. Dănescu, Dieţ. geogr. al Jud. Râmnicul-sărat, 1896, p. 167, Dieţ. jud. Covuriui, p. 114, P. Condrea, Diez. geogr. al jud. Roman, 1891, p. 69, Dicj. jud. aşi, p. 148. Cf. şi localităţile de peste munţi Lupoia (com. Sălagii şi 
Bihor, Buletinul societăței geografice, a. XVII, trim. I—I1, 189, 
pp. 140, 148). 

(7) Dicţ. geogr. al jud. Muscel, p. 331, 
(8) Dif. geogr. al jud. Ol, p. 281; G. Dănescu, Dicţ. geogr. al 

Jud. Tulcea, 189, pp. 5685—511,
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şula) (1) ; Ursoaia (2); Vulturoaia, baltă în judeţul 
Botoşani pl. Siret) (3); Zâmbroaia (4). 

Foarte interesante, pentru lexicografie, sînt numele 
următoarelor localităţi în care ni s'au conservat alte urme 

vechi de limbă. 

Există în judeţul Mehedinţi (plasa Blahniţa) o co- 

mună Bucura asupra căreia d. Spineanu ne împărtă- 

şeşte următoarea tradiţiune care explică originea acestei 

localităţi. Tradiţiunea ne spune că trecînd într'o zi, prin 

acest, loc, o ceată de robi ce se îndreptaii spre Dunăre, 

«căpetenia care conducea convoiul de robi, fiind atras 
de frumuseţa fetei Bucura, voia să rămînă în aceste 

locuri cu diînsa. Ea însă i-a pretins să facă o preumblare 

prin pădurea cea mare din împrejurime, şi pe cînd ei 

tăceaii această preumblare în pădure, ea i-a smuls hange- 
rul de la briîit şi i l-a împlîntat în piept omorîndu-l pe loc. 

S'a întors îndată la prizonieri, cărora tăindu-le legă- 
turile, îi liberă, liberînd şi pe un tînăr anume Rujean 

cu care tînăra fată trăise bine din copilărie. Ceata acestor 

robi s'a stabilit în acest loc şi a format un mic sat 

căruia i-a dat numele de Bucura, după. numele libe- 

ratoarei lor, neputindu-se întoarce îndărăt din causa 

mulţilor barbari care i-ar fi întîlnit în cale şi i-ar fi 

(1) V. Nădejde şi 1. Ţiţu, Dicţ. geogr. al jud. Botoşani, 1895, p. 226. 

(2) Dicţ. jud. Mehedinţi, p. 288, Dicţ. jud. Vîlcea, pp. 454, 456, 
Dieţ. jud. Oli, pp. 281—289, Dieţ. jud. Argeş, p. 157, Dicf. jud. Pra- 

hova, p. 605, C. Alessandrescu, Dicţ. jud. Ilfov, 1892, pp. 315—3%6, 

Dieţ. jud. Ialomiţa, p. 264, Dicţ. jud. Buzăsi, pp. 201, 516, Dicţ. jud. 

Bacău, p. 512, M. Canianu şi A. Candrea, Dicţ. jud. Putna, 1897, 
p. 362, C. Chiriţă, Dicţ jud. Fălciu, 189, pp. 48, 205, Dicţ. jud. 
Vasiuti, pp. 196, 204, Dicţ. jud. Roman, pp. 141—148, Dicp. jud. Boto- 
şani, p. 228, Dicţ. jud. Dorohoi, p 348. Ct. şi Orsoaia în jud. Co- 
vurlui (pl. Siret, Diez. geogr., p. 127) şi mănăstirea Orsoie (Bucovina 
Bulei. soc. geogr., a. XVI, trim. I—II, 1895. p. 254). 

(3) Dicţ. jud. Botoşani, p. 236. 
(4) Dicţ. geogr. al jud. Suceava, p. 378; Dicţ. jud. Prahova, p. 642. 

Ci. şi Vârful cîmbroaei (ibid. p. 634). 
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robit din noă. Junele Rujeanu s'a căsătorit cu Bu- 
cura, declarîndu-i că el voește să devină în viitor dom- 
nul şi stăpînitorul drumului acestuia, pe toată întin- 
derea acoperită cu păduri, jurind că-şi ia asupră-și sar- - 
cina de a omori pe toţi barbarii care ar trece.cu pri- 
zonieri prin aceste locuri, şi va libera pe prizonieri. 
De atunci și pînă astăzi drumul acela poartă numele 
de «Drumul lui Rujean», şi cu robii liberaţi de Rujean 
s'a populat satul Bucura (1).» | 

Ceea-ce ne interesează în această tradiţiune locală 
este faptul că ea ne vorbeşte de frumuseţa fetei Bu- 
cura. Aceasta ne permite să tragem concluziunea că, în 
trecut, numele de Bucura sat Bucur era asociat de ideia | 
de frumuseţe. O asemenea ipoteză este întărită şi prin : elimologia cuvîntului de care ne ocupăm. În albaneză 
bukure însemnează «frumos», bukuri <frumuseţe» şi bu-l 
kuron' <întrumseţez». (2) Dela Albanezi cuvîntul ai 
ma 

(1) Dictionar geograrie al judeţului Mehedinţi, pp. 43—49.D. Spi- neaânu ne mai comunică încă o a doua tradiţiune care se deose- beşte de cea precedentă, dar în care ni se vorbeşte de asemenea de frumuseţa fetei Bucura, faptul care ne interesează pe noi direct.—Numele de Bucura îl mai poartă şi o pădure de pe teri- toriul comunei de mai sus (îdid.). Ci. tot acolo Bucura bătrână, Măgura lui Bucur (p. 50), Cotul Bucurei (p. 92). Numele acesta se mai întilneşte şi în alte Yocalităţi. Așă, în jud. Dolj întîlnim Dealul 
Bucurului (Dicţ. geogr., p. 114); în jud. Vîlcea, un deal şi un 
loc izolat din pl. Cerna de sus se numește Bucur (Dicţ. geogr., 
p. 36). In jud. Muscel găsim dealul Bucuri (Dicf. geogr,, p. 47); 
în jud. Putna, Comoara hui Bucur, Muntele lui Bucur, Secătura, 
luă Bucur (Dicţ. geogr, pp. 48, 75); în jud. Buzău, Bucur Ceauşul, 
Movila lui Bucur, Bucura (Dicţ. geogr., p. 67). Ci. Bârsa lui Bu- 
cur (Transilvania, v. I. Turcu, Fscursiuni pe munţii Bîrsei şi ai 
Făgăraşului, Braşov, 189%, p. 66). : 

(2)' G. Meyer, Etyymologisches Wărterbuch der albanesischen 
Sprache, 1891, p. 52. In Dicţionarul lui Danici (Bjetnik hrvats- 
koga îli srpskoga jezika, 1880—1882, t. I, p. 724) alb. bulure se con- 
sideră ca de origine turcească, Din acest motiv numele proprii Bu- 

| 
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pătruns şi la Romiîni, şi de sigur mai întiiii ca adjectiv. 

Un om bucur însemna un om frumos, ear numele de 

Bucan, Bucura a tost dat la început acelora ce se di- 

stingeaă prin frumuseţa lor. Incetul cu încetul, sem- 

nificaţiunea primitivă a cuvîntului s'a perdut şi nu- 

mele proprii s'a răspîndit atît de mult în cît ideia de 

frumuseţe cu care era asociat mai înainte a dispărut 
cu desăvârşire. ! 

| Aceeaşi soartă a avut-o şi numele Mușal. Ştim că în 

macedo- şi istro-romînă mușat însemnează «frumos.» 

La nordul Dunărei cuvîntul acesta apare cu deosebire 

ca nume propriii (1) şi se poate foarte bine ca el să se 
fi introdus în daco-romînă tot de la sud. Ca şi Bucur, 

numele de Mușat a fost dat mai întțiii persoanelor 

cur, care apare deja în documente din secolul al XIII-lea (vw. mai de- 
parte), nu poate veni din alb. bukure care nu Ya putut introduce 

dela Turci decît prin secolul al XV-lea. Numele Bucur este deci mai 
curînd un derivat din rădăcina bauk- a verbului pukati. Etimologia 
turcească însă a cuvîntului albanez rămîne o şimplă afirmaţiune 

neprobată şi întreaga argumentare cade dela dine. 
(1) Ca adjectiv se mai aude în munţii apuseni, după mărturia 

d-lor Frîncu şi Candrea, Românii din Munţii apuseni, Bucureşti, 

1888, p. 103. D. Weigand ne spune că n'a auzit cat cuvînt la Moţi 

(Vierter Jahresberiehi, 1897, p. 329). După Ioan! Maiorescu, adjec- 
tivul mauşat exista în graiul din satul unde se născuse. «In locul 
naşterei mele,» zice el, <un loc ce se ţine de acea parte a Ardea- 
lului, unde limba arată că s'ai aşezat Romanii aduşi de regele |. 

de peste Dunăre, se aude și muşatu; dar se zice numai pruncilor 
celor sugaci și pină la 2—3 ani de cătră mume ori alţii care-i dez- 

meardă, și e de mirare că atunci se pronunţă u final şi în adjectiv 
și în substantiv întocmai ca la Macedo-romîni, de exemplu: n 
şatu copilu.» Itinerar în Istria, laşi, 1874, p. 33 (nota). Cf. glosar, 
p. 105. loan Maiorescu s'a născut în satul Bucerdea de lîngă Blaj 
(v. revista Znvăzământul primar, t. II, p. 106). Nam putut con- 
trola dacă cuvîntul în chestiune se mai aude încă în aceste părţi. 
D. F. Drugescu, membru al seminarului, îmi comunică că a auzit 
dela o persoană din comuna Valea Raiei (R.-sărat) pe muşat cu 
înţelesul de «frumos» (cun văr mușat»), 
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frumoase, pînă cînd forma adjectivală a dispărut în unele regiuni, păstrîndu-se însă în numele cîtor va fa- milii şi localităţi (1). | 
Tradiţiunea amintită mai sus nu s'a putut naşte decit într'un timp cînd adjectivul bucur, bucură exista cu 

înțelesul de frumos (2) şi cînd nu se perduse încă în 
limba poporului conştiinţa că numele Bucur stă în le- 
gătură cu moţiunea de «frumos» (3). Mai tîrzit adjectivul 

ţ 

  

(1) Numele! de familie Muşat există şi azi în judeţul Suceava (Sezătoarea, i. IL,p.15.D A. Argenti, membru al seminarului, mă asigură că s6 aude, deşi foarte rar, în judeţul Bacăă, ear ca nume 
de botez îl îhtilnim la femei (Muşata) în judeţul Iifov. Cf. Şi Dieţ. geogr. al i Brăila, p. 166: In afară de domnii moldoveni din dinastia Mu jăteştilor, găsim la anul 1490 pe un Muşat, pîrcălab 
de Hotin., (Arhiva istorică, t. 1, p. 156). In documente privitoare 
la Romînii fle peste Dunăre am întîlnit două persoane cu nu- 
mele de Maţatus la 1343 şi 1363 (v. Rev. crit-lit, t IV, p. 26 şi 
Mon. spect. ist. Slavorum merid, î. XVIL p 259). In nume de 
localităţi, Mdşat şi derivate de ale lui apar în mai multe judeţe. Aşa: Muşat (două localităţi în jud. Olt, Dic. geogr., p. 153; cătun şi braţ în jud. Ialomiţa, Dicţ. geogr., p. 200; munte în jud. Putna, 
Dieţ. geogr., îp. 193); Deatul lui Muşet (Dicţ. jud. Suceava, p. 213). 
Cf. şi loc. Măşat de peste munţi, la nord de Cimpehi (Weigand, 
Jahresberichă t. IV, p. 329); Mușata (sat şi părăiă în jud. Fălciă, Dief. 
geogr., pp. 144—142); Dealul Muşăţei (ibid); Fundul Muşatei (deal 
și vale, sbid,, 5, 83); Muşăteşti (mai multe localităţi în judeţul Argeş, 
Dieţ. geogr., pp. 110—111); Muşeteşti (comună şi cătun în jud. Gorj, 
Dicţ. geogr., pp. 231—232, pădure în jud. Muscel, Dscţ. geogr,, p. 
246); Muşetescu (munte, sbid., deal în jud. Vilcea, Dicf. geogr,, p. 
263); Muşeteasca-Pinţeşti (moșieţin jud. Buzăii, Dicf. geogr., p. 346). 
CE. şi muntele Mușeteica (Pransilvania, v. 1. Turcu. Escursiună. pe 
nunții Bârsei, p. 156). 

(2) Intr?o poezie populară in regiunea Măidanului găsim versul: 
Asta-i gură bucură (S. Liuba şi A. Iana, Topografia satului şi ho- 
tarului Măidan, p. 30). Nu ni se spune care este aici înţelesul lui 
bucură şi dacă acest cuvînt se aude mai des în acele părţi. După 
cum rezultă însă din context, se pare că bucură insemnează «îru- 
moasă.» “ 

(3) Tradiţiunea asupra satului Boureni (Die. jud. Suceava, p. 44) 

=



10 OV. DENSUŞIANU 

bucur a dat derivatul verbal a se bucura, al cărui în- 

'ţeles de astăzi s'a putut foarte uşor dezvolta din cel 

primitiv. <A se bucura» însemna de sigur mai întiii 

l«a face faţă frumoasă,» de unde iideia de «a se înve- 
| seli.» Din forma verbală şi-a luat. naştere substantivul 

bucurie şi adjectivul bucuros. 

Revenind la Bucur şi Bucura, ni se pare că originea 
meridională a acestui nume, ca şi a adjectivului cores- 

punzător, se întărește prin împrejurarea că el este răs- 

pîndit cu deosebire printre ciobani (1). Cuvîntul acesta, 

ca multe altele, a fost de sigur adus la nordul Dunărei 
de păstori veniţi dela sud şi care aii pătruns pînă în 
Carpaţii noştri. Astfeliti se explică pentru ce în do- 
cumentele cele mai vechi Bacu” apare ca nume de 
păstor (2), 

  

nu S'ar fi putut naşte întrun loc sai întrun timp când cuvîntul 
dour dispăruse din limbă. De asemenea, tradiţiunea. referitoare 
la comuna Imoasa din judeţul Mehedinţi (v. Spineanu, Dicţionar 
geografic, p. 159) şi-a putut lua naștere numai acolo unde s'a con- 
servat cuvîntul 47os cu înţelesul de «plin de noroiă.» 

(1) D. A. Argenti îmi comunică în această privinţă că în judeţul 
Fălciii numele de Bucura se aude mai cu samă printre ciobani. 
Nu trebue să uităm de asemenea că tradiţiunea privitoare la bi- 
serica Bucur de pe malul Dîmboviţei atribue zidirea acestei biserici 
unui păstor cu același nume (Dicţ. jud. Ilfov, p. 51.) Cit despre 
originea cuvîntului Bucureştii, amintesc aici în treacăt că numele 
acesta nu poate fi decît un derivat din Bucur. Părerea d-lui G. La- 
hovary că trebue să plecăm dela o formă Butar pentru că aceasta 
apare în numele strein Buarest trebue cu desăvîrşire înlăturată 
(Bulei. soc. geogr., a. VII, trim. 1, 1886, p. 151). Originea unui nume 
nu trebue căutată într'o formă streină de aceea a limbei la care 
aparţine. 

(2) Intr'un document slavon dintre 1222—1228 găsim patru păs- 
tori romini cu numele de Bukor, Bokor (G. Wenzel, Coder dipl. 
arpad. cont, în Mon. Hung. hist., Diplom,, t. VI, p. 364). Cî. ibid, 
t. X, p. 281 (doc. dintre 1293—1302). Numele acesta apare în qo- 
cumente ungurești deja la 1211. Aşa un «Bochur filius Vendich» 
este atestat la Fejâr, Cod. diplom. hungariae, t. VILY, p. 216. Cf. t. 
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In două documente ungurești din 1075 şi 1194. se vor- 
bește de un rîii Bocur (1) care se poate foarte bine să 
fie romînescul Bucur. Forma aceasta n'are de sigur ni- 
mic de a face cu ungurescul bolor ce însemnează «tufă» 
şi care apare în numele mai multor localităţi atestate în 
documentele vechi. Totdeauna bokor formează aici a 
doua parte a numelui şi traduce pe lat. dumus, du- 
metum, frutez (2). Este evident deci că forma bokor nu 
se putea alipi decît pe lîngă nume de localităţi aşe- 
zate în regiuni acoperite de tufe. Ca nume de rîu, un- 
gurescul bokor nu putea să existe nici odată. Iată pentru 
ce forma de mai sus, Bocus, ni se pare că este cea mai 
veche urmă de numele pur românesc Ducu, dat unei 

II, p. 419. In documentele de mai tivzii întîlnim de asemenea 
acest nume, deși foarte rar. Așa un document din 1255 amintește 
de iobagul «Thomas, filius Bochor» (Fejâr, î. IVu, p. 337.) Cf. şi 
«Magister Buchor> (a. 1284, Mon. Hung. hist, Diplom,, i. XXII, 
p. 421) care pare însă mai îndoios, pentru că în același document 
găsim scris «Buchon.» Ca nume de persoană şi de localitate, Bucur. 
este atestat în sec. al XIII-lea, XIV-lea și în mai multe documente 
sîrbeşti (v. Danicic, Rjecnik etc. t.1, pp.724, 725). Și aici însă este 
vorba de Romîni și de localităţi locuite de ei. Bucura, după cit știm, 
nn este atestat înainte de sec. al XVI-lea. D. Iorga îmi atrage atenţiu- 
nea asupra numelui Bakoray (cet. Pakoray) «fata mareșalului Ba- 
căului» cu care Ștefăniță a avut doi copii (v. N. lorga, Preten- 
denți domneşti în secolul al XVI-lea, extras din Anal. Acad. rom, 
1898, p. 37). Se poate foarte bine ca această Pakoray să fie Bucura. 

(1) Fejâr, Cod. diplom. Hungariae, t. I, p. 43, 4 I1,p.7%3 
(2) Ikâr-bukur (1086, Wenzel, Cod. dpi. arp. cont, în Mi, 

Diplom., î. VI, p. 37), Keures-bocor (Fejâr, Cod. dipl.,1. 11, p. 286), 
Gytimăles6s-bokor (1222, Fejtr, t. TITI, p. 360), Szsl-bokor (1222, 

" Fejâr, t. IUII, p. 359), Rekelia-burur (1247, Fejâr, t. VIII, p. 377), 
Chipkebokor (Fejtr, t. VIIV, p. 320), Gyreui-bukur (1268, Fejer, t. 
IViu, p. 451), Gymulche-buchur (1270, Fejâr, t. VIIY, p. 369), Zir- 
bukur (12172, Fejâr, t. Vi p. 218), Gya-bukur (1276, Wenzel, Diplom., 
î. XXII. p.187)., Csipke-bokor (1323, Fejâr, t. VIIIU, p. 492), Kedres- 
bokor (1431, Fejâr, t. XYI:, p. 378). Cf. şi Szijbokor de astăzi (. 
Jekelfalussy, A magyar koronă orszăgainak helysegnevtăra, 1888).
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localităţi. Un alt fapt, prin urmare, care probează exi- 

stenţa Romînilor dincolo de Carpaţi înainte de sec. al 

XIII-lea. 

In cîte-va localităţi din judeţele Olt (1), Mehedinţi (2) 

şi Tutova (3) întîmpinăm forma fătăciune atestată în 
monumente literare din sec. al XVI-lea, XVII-lea. 

Un alt rest interesant din limba noastră veche ni sa 

păstrat în localităţile numite Mau. Sint nenumărate 

colinele, dealurile şi munţii care apar în judeţele noastre 

cu această numire (4) Dacă luăm în considerare înţelesul 

obicinuit pe care-l are mal în daco-romînă, ne întrebăm 
cum se poate ca acest substantiv să îi fost dat ca nume 

unui munte. Şi aici ca şi la Bucura, limba albaneză ne 

vine în ajutor. In albaneză ma/' însemnează tocmai 

«munte.» Romînescul af, fie că vine din albaneză, 

fie că este un împrumut din altă limbă, a trebuit să aibă 
şi el mai întîiu înţelesul de «munte.» Şi această sem- 

nificaţiune, păstrată în numele localităţilor amintite, ne 
(este atestată şi de istrianul mal cu înţelesul de «deal» (5). 

(1) Dicț. geogr., p. 98. 

(2) Diez. geogr, p. 123... 

(3) Dicf. geogr. p. 38. . 

(4) Matiul (Dicț. jud. Vîlcea, p. 226); Malul roşu (Dicţ. jud. Olt, 

p. 131, P. Antonescu-Remuşi, Dicf. jud. Vlaşea, 1891, p. 198, Dioţ. 

jud. Prahova p. 256), Malul de răsună, Malul Baştei, Malul Ța- 
vină, Malul lung, Malul Ursului (Dicţ. jud. Prahova, p. 257). Malul 
podurilor, Malul corbului (Dicţ. jud. Muscel, p. 196), Alba Malul, 

Malul, Malul breaz, Malul cu cătină, Malul cu gaură, Malul cu 

sare, Malul lung, Capul malului (Dicţ. jud. Buzăii, pp. 5, 299—300), 

Malul alb (Dicţ. jud. Tecuci, p. 125), Poiana malului (Dicţ. jud. 

Rimnicul-sărat, p. 114, Dicţ. jud Tecuci, p. 164), Malul lui Raiu 
(Dicţ. jud. Bacăiă, p. 354), Malul (Dicţ. jud. Neamţ, p. 217), Malul ” 

Piglăului (Die. jud. Suceava, p. 195). CE. Mălurelul (Dicţ jud. Vâl- 
cea, p. 242), Malița (Dicţ. jud. Muscel, p. 196), Mâlăria (Dicţ. jud. 

Bacău, p. 354), Mălării (Dicţ. jud. Tecuci, p. 128). Un deal din 

Transilvania poartă şi el numele de Mal (S. Moldovan, ara noastră, 

1894, p. 337.) 
(5) Miklosich, Remunisehe Untersuchungen, 1881, I!, p. 34. 
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In unele părţi din Romiînia chiar, se mai aude, după 
cît sîntem informaţi, mal cu aceeaşi accepţiune (1). Cît 
despre schimbarea de înţeles, d. G. Meyer compară 
vechiul slavon bregi (țărm) cu germ. Berg (munte) (2). 

Dacă mal a avut odată în limba romînă înţelesul 
de «munte,» de «ridicătură de'pămînt» în general, aceasta 
ne va înlesni să explicăm cîte-va nume interesante de 
localităţi din documentele vechi ungurești. D. Hasdeu 
a atras atenţiunea asupra mai multor localităţi din-Un- 
garia'atestate în documente din sec. al XIII-lea şi XIV-lea. 
al căror nume este compus cu -mal (3). După cum rezultă 
din textul documentelor. asemenea numiri eraă date 
numai munţilor, dealurilor şi ori-căror localităţi aşe- 
zate pe o înălţime. In limba ungurească cuvintul mal 
nu există astăzi și nici nu este atestat în trecut. De 
unde să-l fi luat Ungurii? Dacă luăm în considerare 

  

(1) D. A. Argenti îmi comunică că în judeţul Tecuci (com. Buda) 
mal există <cu înţelesul de ridicătură (dîmb) dincolo de care 
terenul se niveleeză.» Același lucru şi în judeţul Prahova, în îm- 
prejurimile Ploeștilor. Pentru judeţul Rimnicul-sărat, d. PF. Dru- 
gescu mă asigură că în satele Vîlceni, Sulicata, Grebân, Costienii 
mici și Boldul, mal are înţelesul de «deal.» 

(2) Etymologisehes Wârterbueh der alb. Sprache, p. 257. 
(3) Cuvinte din bătrîni, t. 1, p. 289. Cităm aici încă următârele 

localităţi din sec. al XIII— XV-lea, scăpate din vedere de d-l Hasdeu: 
Besenewmal (1229, Fejâr, Cod. diplom. Hung., LILI, p.179, Wenzel, 
Cod. arp. cont., în Mon. Hung. hist., Diplom,, t. XI, p. 411), Sermal 
(1256, Fejâr, t. VIIY, p. 319), Macramal (1262, Wenzel, Diplom,, t. 
XX, p. 518), 4vsemal (1275, Fejer, t. VII, p. 287), Cuzepmal (1280, 
Wenzel, Diplom, t. XVII, p. 290), Mezesmal (1280, îbid,, t. XXII, 
p. 318), Nogfamala (1291, Fejâr, t. VI, p. 9%), Vymal (1295, Wen- 
zel, Diplom,, î. X, p. 114), Kozmal (1362, Fejer, t. XI, p. 153; 1372. 
îbid., t. IXIV,p. 454; 1382, ibid, t. X4, p. 45; 1387, sbid,, p. 350; 1419, 
îbid., t. XVI, p. 229), Malus (al. Bud-malus, 139%, Fejer, t. XI, p. 
151), Pruchekmal (? 1410, Fejâr, t. XV, p.65. CE. Pruthekmal, ibid, 
p. 856). Ci. şi localităţile de astăzi din Ungaria: Diâmdl (Zsomdl), 
Nemesmal, Kendermal, Seenamăl (3. Jekelfalussy, A magyar ko- 
rona orszăgainak helysegnevtăra, Budapesta, 1888).



    

14 -O0V. DENSUŞIANU 

cele spuse mai sus asupra romînescului mal, nu mai 

încape îndoială că partea din urmă a numelor de lo- 

„calități ungureşti amintite este un element romînese. 
Ungurii ai găsit la Romîni cuvîntul mal cu înţelesul 

de munte în momentul în care s'au aşezat între Tisa 

şi Carpaţi. Şi cît de timpuriii aii trebuit să împrumute 

ei acest cuvint dela Romiîni, aceasta se poate vedea din 

taptul că. deja la a. 1219 găsim localitatea Zevlevmal 

care prezintă în partea din urmă tocmai forma ro- 

mînească mal. Eată dar cum şi acest cuvînt vorbeşte 
în contra lui Râsler. 

Numele Martalogilor ce se dedea în trecut unui corp 
de soldaţi scutiţi de dări (1) s'a conservat în trei locali- 
tăţi din judeţele Vilcea (2) şi Argeş (3). 

Numele părăului și satului Plotun din judeţul Neamţ 
(comuna Pipirig) (4), ascunde earăși, ni se pare, un cuvînt 
dispărut cu desăvîvşire în daco-romînă. Macedoneanul 
zMarobwv atestat la Kavalliotis (nr. 288) (5) cu înţelesul 
de «cerb» nu poate fi decît același cuvînt, şi amîndouă vin 
din vechiul slavon nasreyuz. Se poate deci foarte bine 
ca într'un timp oare-care să fi existat şi în. daco-romînă 
acest cuvînt alătură de latinescul cerb. Dacă luăm în 
considerare numeroasele localităţi care poartă nume de 

(1) De Blaur], Memoires historigues et gcographigues sur la Va- 
lachie, Francturt şi Leipzig, 178, p. 46. Cf. şi Nic. Bălcescu, /s4, 
Roi. sub Mihaiti Vodă Viteazul, ed. a 2-a, 1887, p. 636; L, Şăineanu 
Elemente turceşti în limba romînă, Bucureşti, 1885, p. 66. Nu- 
mele Martalogilor apare foarte des şi în documente din Dalmația 
(Mon. spectantia historiam Slavornm meridionalium, tt. VI. p. 
142, VIII, XI (v. indicele), XXV, p. 381, 

(2) Dic. geogr., p. 231. 

(3) Dicţ. geogr,, p. 107. 
(4) Dicţionar geografie al județului Neamţ, p. 311. 
(5) G. Meyer, Das griechisch-siidrumâniseh-albanesische Wort- 

verzeichniss des Kavalliotis («Albanesische Studien,» XII), Viena, 
1895, p. 48. 
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animale, forma plotun a putut deveni numele unei lo- 
calități de munte. Tot din aceeași familie de cuvinte 
fac parte şi Plotoneştii, sat din judeţul Fălciii (1) și Plo- 
tonița (Bucovina) (2). 

În judeţul Vaslui există două părae numite Strâm- 
nosul şi Străminoasa. Numele din urmă îl mai poartă 
şi o vale din aceeaşi regiune (3) şi un sat din judeţul Tu- 
tova (4). După cît ştim, nu se află în graiul din Moldova 
nici un cuvînt care să fie înrudit cu acesta. In Bănat 

  

însă ni s'a păstrat adjectivul stărminos_cu înţelesul de 
«înclinat, lunecos» (5). Este evident aceeași formă. Cu- 
vintul romînesc este de origine slavonă (vsl. crpamnnuna, 
rus. crpemunaaa, bulg. crpeminua, sîrb. erpueu, crpunnua) (6). 
O localitate de peste munţi din. regiunea Măidanului, 
Stărmina (7) face parte din aceeaşi familie de cuvinte. 

In judeţul Brăila, două localităţi poartă numele de 
Huture (8). Un munte din jud. Bacăii (pl. Tazlăul de sus) 
se numeşte Utura, formă care trebue de sigur identifi- 
cată cu cea precedentă (9). Ce să fie această formă şi.” 

  

() Dicţionar geografie al Jud. Fălciu, p. 152... 
(2) Buletinul societăței geogrfice, a. VIII, trim. 1, 1887, p. 204. 
(3) Dicf. jud. Vaslui, pp. 173-—174, 
(4) Dicţ. jud. Tutova, p. 72. 
(6) G. Weigand, Drifter Jahresbericht des Instituls fir rum. 

Sprache, p. 326. - . 

(6) Forma strămină se întilneşte în textele vechi (v. Cipariu, 
Analecie, 1858, pp. 10—11. Elo derivă igreșit din lat. stramen). 
Stirmini se aude azi în Ţara Hațegului cu înţelesul de «prăpastie> 
(com. de d. Ar. Densușianu), 

(7) Liuba și Iana, Zopogr. satului Măidan, p. 86. Intr'un docu- 
ment unguresc din îlli se vorbeşte de «quaedam terra vocata 
Starmena Prodol» (G. Wenzel, Codez dipl. arpad. continuatus, în. 
Mon. Hung. hist.,. Diplomat. t. VI, p. 46), Cf. şi Sztarminaza, Szter- 
minecsia, Stirmina la Pesty Frigyes, A Szărenyi bânsdg 6 Sz5- 
Tâny vârmegye târtenete, Budapesta, 1878, t. II, p. 507. 

(8) Dic. geogr. al jud. Brăila, p. 129. 
(9) Dicf. geogr. al jud. Bacăii, p. 572. Un lac din jud. Dolj se
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ce să însemneze? În limba romînă de astăzi nu gă- 

sim nică un cuvînt cu care să poată fi identificat. Un 

pasaj din glosarul slavo-romîn păstrat în biblioteca Aca- 
demiei romîne sub nr. 312 (mss.) vine însă să lămu- 
rească această interesantă formă. Cetim acolo (fol. 207 a): 

eu: 5rSpe. După cum a arătat d. Hasdei (1), cuvîntul 
romiînesc, atestat aici cu înţelesul de <cucuvaie», face 

parte din aceeași familie cu bulgarul yrBa, sîrbescul 
yruua şi albanezul auf, but (2). Avem fără îndoială şi 

aici de a face cu un cuvînt adus de păstori dela su- 
dul Dunărei. 

Incheiem aici studiul nostru. Am voit că arătăm cît 

de rodnice pot fi cercetările filologice îndreptate asupra 

numelor noastre toponimice. Cele înşirate de noi nu 
sînt de sigur decît o mică parte dintr'un material mai 
bogat de fapte pe care alte studii de filologie le vor 
scoate la lumină. 

OV. DENSUŞIANU. 

i ADA, — n, m Crize Îi 

numeşte Uturim (Dicţ. jud. Dolj, p 664). D. Frunzescu (Dieci. fo- 
pografie şi statistic al României, București, 1872, p. 503) şi după 

el d. Hasdeii (Cuvinte din bătrîni, t. 1, p. 309) dau forma Uturina. 
(1) Cuvinte din bătrîni, t. L, p. 309. 
(2) D. Hasdeu vede aici un element tracice. Nu mai încape îndo- 

ială însă că forma albaneză vine din lat. otus şi că dela Albanezi 
cuvîntul a trecut la Romini, Sirbi şi Bulgari (G. Meyer, Etymolo- 

gisches lWorterbuch der albanesischen Sprache, p. 460). 

A
T
,



  

PSALTIREA VORONEŢIANA. 

In sesiunea generală a Academiei romîne din 1893, d. S. FI. Marian a făcuţ o comunicare asupra unui ma- nuscris aflat de d-sa Şi care a aparținut mult timp mă- năstirei Voroneţ din Bucovina (1). D. Marian propunea în acelaşi iimp ca acest manuscris, care conţine un trag- menţ din psaltire şi din alte texte biblice, să fie publicat de Academia romînă, după cum s'a făcut cu Psaltirea scheiană. Propunerea d-lui Marian fu supusă spre cerce- tare secţiunilor literare şi istorice, în care se decise însă, în urma raportului d-luy Tocilescu, nepublicarea textului acestui manuscris, cu toate insistenţele d-lor [ Sbiera şi A. D. Xenopol de a se satisface cererea d-lui Marian (2). In urma acestei hotărîri, d. Marian a dăruit manuscrisul Bibliotecei Academiei unde se află şi astăzi, necatalogat însă. D. Bianu a avut amabilitatea să mi-l pună la dis- poziţiune, pentru care-i mulțămesc aici. 
Din raportul prezentat de d. Tocilescu ar rezulta că deosebirile dintre Psaltirea voronejiană şi cea scheiană sînt «curat lexice» (3). Cu totul la altă concluziune ajung dd. Sbiera şi Xenopolcînd susțin că «manuscrisul Marian DI 

(1) Analele Academiei române, seria II, t. XV, 1893, pp. 100—102. (2) Ibidem, pp. 145—153. 
(5) Ibidem, p. 150. 

Ov. Densuşianu, Anuar. 
2 
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difeuă foarte mult de Psaltirea scheiană nu numai în 

privinţa lexică, dar şi “în cea fonetică, flexională şi 

grafică» (1). Faţă cu aceste afirmaţiuni atit de deose- 

bite, ni s'a părut necesarsă examinăm mai de aproape 

manuscrisul găsit de d. Marian, comparîndu-l cu textul 

Psaltirei scheiane. Din colaţiunea pe care o dăm mai 

departe se va vedea că deosebirile dintre cele două 

psaltiri sînt destul de însemnate. şi că ele nu ating 

numai partea lexicală, după cum credea d. Tocilescu. 

In colaţiunea noastră n'am însemnat decit variantele 

morfologice, sintactice şi lexicale. Pe cele ortografice 

şi fonetice le-am omis, pentru că o colaţiune care ar fi 

avut în vedere şi aceste variante ar fi devenit o re- 

producere aproape completă a manuscrisului, lucru pe 

care nu l-am avut în vedere şi nici nu ni sa părut 

necesar pentru studiul raporturilor dintre cele mai 

vechi psaltiri romîne, de care ne vom ocupa într'unul 

din viitoarele volume ale Anuarului. Singure variantele 

privitoare la rotacism le-am însemnat, pentru că cu- 

noaşterea lor poate înlesni mult critica textului. 

Manuscrisul de care ne ocupăm cuprinde, după cum 

am spus, un fragment din psaltire. La sfirşit se află şi 

cîte-va fragmente din Frod, Deuteronom, Regi, Isaia, 

Iona, Daniel, Luca. Textul cit ni s'a păstrat începe cu 

cuvintele: pice încredinţari (ps. LXXYVIIL v. 31 din Psal- 

tivea scheiană) şi sfirşeşte cu: proorocii lui (Luca, 1, 

70, Psaltirea seheiană, p. 524). Textul romîn este în- 

soţit de versiunea slavonă.. Manuseiisul conţine 73 de 

foi (2), format în gquarto (3) de 21 centimetri înălţime 

şi 16 cm., 2 mm. lăţime. Din foaea 17 s'a păstrat nu- 

mai un colţ în partea de sus, la stînga. Marginea 

(1) Anal. Acad. rom. î. XV, p. 147. 

(2) D. Marian spune greşit că conţine 71 (îbidem, p. 100). 

(3) Nu în octavo mic, cum spune d. Marian (îbidemn). 

2 a
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din dreapta a foaei 63 a fost tăiată. Mai multe foi din corpul manuscrisului s'a perdut, după cum se poate vedea din colaţiunea noastră. Paginaţiunea modernă a manuscrisului, care a fost făcută înainte de a se fi perdut toile de care vorbim, ne arată că manuscrisul mai cu- prindea încă 53 de foi la început, pentru că pe foaea dintiii găsim însemnată această cifră. La sfîrşit sau perdut, după cît am putut calcula, 11 foi, aşa că textul ms. avea de sigur aceeași întindere ca şi Psaltirea sche- iană,. Manuscrisul a fost legat în lemn, îmbrăcat cu pele; nu ni s'a păstrai, decît scoarţa din urmă. Scrisoârea, de o singură mînă, se asamănă mult cu cea din Psaltirea scheiană; literile sînt însă mai mari, de o înălţime de 2/, mm. Pe marginile manuscrisului găsim o sumă de în- semnări făcute de mai multe mîni, dar care nu prezintă un deosebit interes. Asemenea însemnări găsim pe foile 4 po-yo, 5 ro-yo, 8v%, 9 vo, 10vo, 11 VO, 13.v0, 15 vo, 19 vo, 20 vo, 22 v0, 23v0, 24 TO-VO, 25 vo, 2brpo, 27 VO, 28 ro-ve, 29 r%-vo, 33 vo, 34 r%, 36 ro-vo, 37 yo, 39 r%-v9, 40v0, dive, 42 v0, 4 vo, 48 r%, 49 vo, 51 vo, 52 VS, 54r%, 56 ro, 58 vo, 59 7%, 60 ro, 64 vo, 67 vo, 71 9, 12 r%vo, 73 ro. Pe foaea 15 ve cetim: să să știe de cînd am începul cu, Mihail mo- nahul, dekevre 5, 1799. Pe foaea 29 vo este iscălit un călugăr, Toader, din mănăstirea Voroneţ. Pe dosul foilor 40 şi 49 este însemnat egumenul mănăstirei, Tofan. Două notițe din 1800 (2 april şi 3 maiii) se află pe foile 47 ve, 
58 ve. Ca un curios contrast între textul sfint al psal- tirei şi literatura noastră lumească, găsim scrise (foaea 
60 ro), de sigur de un călugăr, următoarele două ver- 
suri populare: frunză verde de doi nucă | spune-mi 
leliță uw'te duci (13 maiă 1880). Intr'o notiţă slavonă de pe partea din năuntru a scoarţei ni se spune că 
psaltirea aceasta a aparţinut mănăstirei Voroneţ. Acelaşi 
lucru rezultă dintr'o însemnare făcută pe toaea 67v», 
Aceasta justifică titlul de voronețiană pe care l-a dat
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d. Marian acestei psaltiri şi pe care l-am păstrat şi 

noi. Nu putem însă merge prea departe şi să credem 

că: manuserisul de care ne ocupăm a fost scris chiar 

în mănăstirea Voroneţ, după cum pare a admite d. 

Marian (1). 
În scrierea .copistului care ni-a lăsat Psaltirea voro- 

nețiană gășim cîte-va particularităţi ce merită să fie 

relevate. Deja d. Sbiera a atras atenţiunea asupra mo- 

dului cum este scris semnul (2). Piciorul de la mij- 

loc al acestei litere nu este totdeauna prelungit în jos, 

ci în multe cazuri se opreşte la linia serisoreă (4). In 

unele părți vedem în schimb prelungindu-se piciorul 

în partea de susa liniei (v. mai departe reproducerea 

fotografică a f. 35), In loc de ng găsim scris de ciîte- 

va oră gg, ceeace arată că scriitorul nostru ora Grec 

de origine sai influențat de limba grecească. Aşa pe 

£. 10xvo cetim azrrepii, f. 15 r* „pearrSpa ce, î. 57 v* AcASVrrn 

ce; (Comp. araoyramoy ue f. 67 v0); o ortografie mixtă întil- 

nim în cuvintele: Aciunrră ce (£. 16 r*) şi azurea (£. 43 vo). 

Interesantă este forma a.mu (f. 73 r%), pe lîngă a.nnacp 

(ibidem). După chipul cum este scris acest cuvînt în 

cazul întîi putem admite că în limba scriitorului nostru 

se zicea a7n şi a*ni. Cei doi n din lat. aunus se mai 

auziaii în epoca şi în locul în care trăia copistul Psaltire 

voroneţiane. Despre existenţa unei asemenea pronunțări 

mai avem o probă şi în Psaltirea scheiană unde cetim: 

anmin (ps. LXXVII 33). De sigur că copistul a scris 

acest, cuvînt cu n dublu nu pentru că se gîndia la lat. 

annus, ci pentru că în graiul lui se mai păstrase o 

urmă din cei doi n din latină. 
in cîte-va locuri litera a este întrebuințată cu va- 

loarea de e, ca în bulgară; am transeris-o însă şi aici 

cu a. Aşa: ma (f. 43 v), ca (£. 14 v9, 57 v de 

(1) Analele Acad. som., t. XV, p. 101. 
(2) Ibidem, pp. 148—149.
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două ori, 60 v”) (1). In loc de diftongul oa găsim în 
multe locuri numai o: pomelor, nostre, nostri, doră, 
omerii, aprope, tote, totă, forte (f£. 3 r-v”, 5v',6v,9 v). Nu: 
meroase sint cazurile de metateză : blate (balte, £. 16 »", 
vrăsă (f. 20 r*), brăbatu (£. 23 1), învrătoşe (îbidem), 
împrăţi (ibidem), mrăturiile (£. 28 v'). In ceea-ce pri- 
veşte rotacismul vom observa că, spre deosebire de Psaltirea scheiană, formele care prezintă uh n intervo- 
calic îistiecut la 7 sînt foarte rari. N'am întîlnit decit, următoarele cuvinte nerotacizate: întuniarecu (£. 4 ro) 
bătrîneaţele (f. 9 v, plinul (£. 10 v”), ţărâna (£. 15 v”) 
vine (£. 43 v”), ţineare (î. 73 v9, 

Rotoeismul sub forma n apare numai în cîte-va ca- ură: funre LXXVIL 54, cere 1 LXXXII 2, sanrară LXXXII 3, verre LXXXIX 10, ara XCI 11, leagînră 
XCV 10, pânre CXXVI 2, menve CXXXIX 9. Acest 2, 
pe care-l tipărim ceva mai sus deasupra liniei, este 
însemnat în manuscris cu “A (ue.ppe, 'cS.ppapz, oV.pp$n etc.) In ediţiunea Codiceluă vovonețian şi a Psaltirei scheiane, dd. Sbiera şi Bianu aă transcris totdeauna pe acest MB cu pr. Nu se poate admite însă că acei care scriai aşa pronunțati 7, după cum cred dd. Sbiera şi Bianu. Grupul “MP reprezintă de sigur un 7 precedat de o slabă naza- lizare, aşa cum se mai aude astăzi la Romîniă istrieni (2). Dacă întrun caz (v. mai sus menre) copistul Psal- 

tivei voronețiane întrebuinţează semnul 4 pentru a în- 
semna nazalizarea vocalei precedente, nu trebue să cre- 
dem că acest 2 are valoarea unui sunet independent. 
Acesta este singurul exemplu, în textul nostru, de 
scrierea lui = prin nr. (3), 

2 

  

(1) Alte exemple de o asemenea ortografie, v. la Hasdeii, Cu- vinte din bătrîni, t. II, pp. 371-379. 
(2) G. Weigand, Drifter Jahresbericht des Instituls fir rumănă- sche Sprache, Leipzig, 189%, pp. 8--9. 
(3) Când a se află la începutul cuvintelor înaintea unui 7 rezultat din rotacism, Pam transcris totdeauna cu î (îrimă, îvalt = 
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Ne rămîne să fixăm epoca în care a fost scrisă Psaltirea 

voronețiană. După cum se poate vedea din reproducerea 

fotografică, scrisoarea manuscrisului dela Voroneţ s'asa- 
mănă cu a celui de la Scheia. Amîndouă sînt din aceeaşi 

epocă și ai fost scrise de doi copişti din aceeaşi şcoală. 

Pentru fixarea datei ne poate veni întru cît-va în 

ajutor marea fabricilor de hirtie din manuscris. Hiîr- 
tia pe care este scrisă Psaltirea voronețiană este eşită 

din patru fabrică deosebite. Pe foile 5, 6, 9, 12, 13, 

18, 21, 24, 25, 30, 31 găsim ca marcă de fabrică două 

săgeți încrucişate. Această marcă o întîlnim şi pe hîrtia 
pe care a fost tipărită la Veneţia în 1469, de cătră 

Giovani da Spira, Istoria naturală a lui Pliniă. (1). Hîr- 
tia foilor 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 47 are ca marcă o 

coroană care însă nu samănă cu nici una din cele pe 

care le întîlnim pe hîrtia fabricată la Braşov în seco- 
lul al XVl-lea. A treia marcă, ce se vede pe foile 1, 2, 48, 

49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68,69, 71,re- 
prezintă un pore. Tot un pore găsim pe hîrtia Cods- 

celui voronețian 2j. Din cele trei figuri reproduse de 

d. Sbiera, numai a treia (pp. 83—85 din Codice) se asa- 

mănă întru cît-va cu cea din manuscrisul nostru (3). Pe 
  

Aionatz, ApaaT),. Ni se pare foarte puţin plauzibilă ipoteza că în acest 
caz A ar reprezenta totdeauna sunetul î2, aşa că copistul pro- 
nunţa Înrimă, înrali. Transcrierea noastră ni se pare mai puţin con- 

tenstabilă decit a d-lor Bianu și Sbiera care tipăresc : înremă, în- 

ali etc., îmulţind astfelii numărul exemplelor de rotacism de 
forma nr. 

(1) F. Ongania, Parte della stampa nel rinascimento italiano 
(Venezia), Venezia, 1894, I, p. 16. 

(2) LI. G. Sbiera, Codicele voroneţian, Cernăuţi, 1885, pp. 322 și 

uu.; vezi şi tabela II dela urmă. 

(3) Tot un pore găsim şi pe hîrtia pe care este serisă Psaltirea 
scheiană. Pe paginele 7, 8, 9, 10, 21, 33 ete. găsim o figură care 
se asamănă cu cea reprodusă de d. Sbiera în tabela II sub anul 
1522. Figura ce se vede pe pp. 70, 72,81, 83 a'am putut-o idenţifica 
cu nică una din cele reproduse de d. Sbiera. A treia figură (pp. 4, 
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foaea 72 se află ca marcă o coroană cu cruce, pe care 
n'am regăsit-o în nici 'una din mărcile fabricilor de 
hîrtie ce le-am putut consulta. ! | 

Din cele spuse pînă aci, putem spune că Psaltirea ; 
voronețiană a fost scrisă în a doua jumătate a seco-/ 
lului al XVI-lea. 

In ceea-ce priveşte transcrierea noastră cu litere la- 
tine avem de observat că "k=ea, z=ă, n=ă, =, A, 
=ia, p=iu; r (înainte de e, î)==gh, & (înainte de e, î=4, 
y (înainte de a, o, uj=g, u(înainte de G, 0, 4)=€, s=—dz, 

  

3=z. 
Literile puse între paranteze le-am completat cînd 

în manuscris se afla vre-o pată sai ştersătură. 
Cifrele romane arată numărul psalmilor şi al celox- 

lalte texte biblice din Psaltirea scheiană, cifrele arabe 
versetele corespunzătoare. 

124, 128 etc.) se asamănă foarte bine cu cea din Codicele vorone- țian dela pp. 83—85 (v. Sbiera, tabela II). In Psaltirea scheiană 
mai găsim la pp. 500, 502, 528, coroana ce apare ca marcă pe hir- tia fabricată la Brașov (v. nr.9 din tabela reprodusă de 1. Ke- mâny la A. Kurz, Magazin fir Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwiirdigheiten Siebenbiirgens, Braşov, 1844, t.1,p. 192, Dacă ne gîndim la împrejurarea că cea dintiii fabrică de hîrtie din Brașov sa înființat în 1546 şi că marea aceasta nu apare decît după anul 1569 (J. Kemâny, î. e., pp. 146, 154), nu mai poate fi vorba 

atunci de data 1482 care a fost admisă pentru Psaltirea scheiană 
de d. Bianu, pentru motive pe care nu ni le-a arătat încă. Părerea 
noastră este că manuscrisul Psaltirej seheiane datează din a doua 
jumătate a secolului XVI-lea (cătră 1580) şi că nu este nici decum 
mai veche decît cele dintiiii tipărituri ale noastre. Despre Codicele 
voroneţian, care prezintă o scrisoare şi mai modernă, putem spune 
același lucru, căci motivele pentru care d. Sbiera l-a pus la înce- 
putul secolului al XVI-lea nu sînt de loc decizive (Codicele voro- 
nefian, pp. 321 şi uu.). Dacă Psaltirea scheiană şi Codicele vorone- 
țian prezintă particularități linguistice mai arhaice decît acelea 
ce puteaii exista la sfirşitul sec. XVI-lea, aceasta este o chestiune 
ce rămîne de studiat. ” 
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LĂXVII 38 Eri | e; curățeaşte; sparge | potredeaşte; mă- 
nia | urgia; 39 pomeaneaşte; și | şi nu se; 40 amăriră ei | 
măniiarit prinsu; 40 elu | prinsu; 42 şi dua în ce iz[blăvi 
ei de | dzi de întru ia izbavi prinşi; 43 minuinile ! minuri; 
în | pre; 45 căneşti | cărilor; șii măncară i; ei | prenşi; 46 
rugiriei rodul | rugi plodului; muncile | truda; lăcustele; 47 
sicamenele |'smokinele; 48 Pridădi g. | şi pridădi cu grin- 
dire; 49 mănie (cel dintâiă) | măniia; tremişii | tremise pre; 
50 le înkise; 51 toate întăele născute | toaţi întăni; din ce- 
putul a totu; 52 sui | i scoase; o turmă; 53 şi nistiivii spre 
nedeajde şi nu se spămăntară şi dracie lor coperii m.; 54 
şi dusei în codrul sfănătu al său pădurea, ciasta; 54 funre 
da li măsuri; 55 gerunkele; 57 și se lepădară; desturnară- 
se | intoarseriă se; 58 elu | prinsu; bolovani | istocanii; elu | 
prensu; 59 domnul; iizdrail; 60 beserecă | umbra; oa- 
meri; 61 vrătutia; buritatia; mărule; 62 în | întru; și lip- 
sește; dostoenia,; 63 găurii; necercetate; 61 cădzu; nu pllăn]se; 
65 cadurmitu; ca silnic şi şiumănii de viru; îrapoi; 66 dede 
loră nu se poate distinge din cauza unei pete. Numai silaba dă 
(din dădu) a rămas neatinsă. 67 gerunkiul; 68 gerunkiul; 
codru lu sion; 69 și zidi ca o cornu; o lipsește ; 10 şi alease 
pre; elu | prinsu; şi de la ce se mulgu luo | prinsu; 71 
dostoinicia | ocina; 72 păscu ei | păscu i; îrima sa; miîruloru. 

LXĂVIIL'1 Deu | doamne; dostoinicia | ocina; sfântii a ta; 
în ierosalim ca a pomelor hrănire; 2 măncare; peliţa; fie- 
rilorii | gadinelor; 3 săngele lor; şi (cel dintîiă) lipseşte; 4 
batugiuc vecirilor; 5 pără; mănii te în sirăşitu; 6 măniia ta 
spre limbi; tire; spre | pre; keamă,; 7 pre iacov; 8 Nu p.| şi 
pomeniia; primari | deainte; se lipseşte: apuci ne; 9 agiută 
n. domnul; pre noi. După acest cuvînt lipseşte tot psalmul, 
precum și ps. LXXIĂ, LĂXX, LXXXI pînă la v. 3 (şi meseru 
incluziv). 

LĂXĂI 4 miîrule; izbiviaşti prinşi; 5 întuniarecu; se 
se rădice; 6 dumnedzei; toţi lipsește; '7 oamerii; şi ca urul de 
cei giudeci; 8 eu | doamne; giudec; în | dintru. 

ă
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LXXXII 2 doamne cenre se podobeaşte ţie; [eu | doamne; 
3 surară; tire; 4 oamerii; lăncotiră cu voe ! hiclenfijia cu 
alătu nîravu; 5 veriţi; potrebimu del. | pierdemu di limbi; 
6 cu... depreuină | întru găndu depreură; 7 şi a izmaililor 
a lui moavi și a agareanilor;8 a lui ghevalu şi a lui amon 
și a lui amalic şi altor n.; în | întru; 9 cu rășii vire; în 

| întru; 11 Şi... lindoru | şi periri endor. Dela toţii giu- 
decii (o. 172) și pînă la ps. LXXXIII v. 10 (Deu incluzie) 
găsim o lacună în ms. 

LĂXXIII 10 spre faţa lui hristosului tău; 1l mii |o mie; 
se mă lepăscu în; 12 că m.e și dereptate i.; domnul bu- 
rătate; 13 de b. î. | burul îmblîndu; domnul dumnedsăul 
putearnic; ce nedejduiaşte spre tire. 
LXXXIV a fii lu iacovă cânteeu; 2 pământul; 3 ertat ai; 

4 turnatu-tei de | întors ai de cătră; încinsa | urgiia; 5 Deu 
| doamne; doară... noi | şi întoree urgiia ta de cătri noi 

ao doră în veacu măniia te veri spre noi; 6 sau set.; din 
niamu în niamu; 7 Dee | doamne; în viaţă | învii ne; omerii; 
tire; 8 dă o n.; 9 mere dumnedzău dzăul; va gice; omerii; 
și | şi spre podobiţii săi și; ceia; sa lipseşte; 10 E... fricoşi 

| mai vrătos aprope e de temuţii ; slavii; 11 tămpira se; 
12 luce; și dereptatea ; 13 rodul | plodul; 14 dereptatea între 
elu îrainte i m.; pure; cale. 
LXXĂV rugăturea,; 2 fereşte | hrîniaște; prea podobitu 

s eu; măntuiaşte;domnul mieu nedejduitu spre tire; 3 tire; 
4 că lipseşte; tire luaiu; 5 dulce este şi, ce kiamă-te | cei 
ce te mărescu; 6 rugăciurea mea și ia amente glasul ru- 
găciuriei meale; 7 griji; kiemă lipsește; tire; 8 cuviius; Dum- 
nezei | în (adăugat deasupra liniei) dzei; 9 ai faptu; înkira 
se vor îraintea ta; 10 faci c. | ce face mirure; dumnedzăul; 
11 se se veseleasci îrima mea se se teami; 12 Dumnedeulii 

| dzăul; îrima; 13 e lipseşte; mere. Versetul 14 și restul psal- 
muluă lipsesc; de asemenea psalmii următori pînă la ps. LXXXIX 
o 6:.... ştedzeaște. 
LXXXIX 7 că sfrăşimu ne; şi cu răţiia ta; 8 tire; lumira; 
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9 şi măniia ta sfrășimu ne; 10e see | aste; e | şi; de ei m. 
şi d. | de acii muncă și lăggorăi; venre; 11 cire; ţinsre | 
țărutul; 12 băsăul t. | urgiia ta; spure mi; cu îrima înţelep- 
Curi; 13 pări; 14 demăreaţa; şi veselimu-nă lipsește ; 16 şi 
d. f. |. ! şi nistăveaște fiii lor; 17 lumira; mărulor; spre 
NOI... derege lipsește. 

XC L. e. 1. D.| laudu căntecul; 1 în lipseşte; Susului | 
celuia de sus; încorţi se; 2 gice va; scăpaire | fugire; şi ne- 
dejduescu sprensu; 3 că acela; vărătoriului; 4 şi suptu; 5 
nu te spămănta; 6 înturearece; de timpirarea dracului ; 7 
partea ; înturearecu ; c. tiri nu se vor apropiia; 8 prăvi | 
căuta; plătiră | daria; upuvăinţa | nedeajde; 10 nu va veri ; 
tiri; rani nu se va apropiia; peliţa, ta | trupul tău; 11 tire; 
se te ferească în; 12 spre măru; cănd | cum; 14 mere; 
coperi voiu prensu; 15 mere; elu, cu elu | prensu cu răsul; 
scrăbi; scoţu l prensu şi prea sliviscu prensu. 

XCI L. C. e. | căntaria de cântece; 2 bire; însusu | mă- 
ritu; 3 se spnremu demăreaţa meserearea ta; tote nopţi ; 
4 cu c.| căntaţi; 5 mărulor: 6 Ca | că; cugetele | găndu- 
rele; 7 bărbatulă; 8 se facu | ce f.; că se piiari în veacu de 
veacu; Il ca u”rui cornulă mieu; untu | întru; 12 vrăj- 
mașii | dracii; şi ceia ce se seculari spre mire hecleani. Ver- 
setul 13 și tot sfirșitul psalmuluă lipsesc. De asemenea ps. XCII— 
ACIV v. 11, din care sa păstrat numai:.... usul mieu. 
XCV lăudare căntecelor lu davidu; cându... Ovrei lip- 

sește; 1 domnul; 2 spureţi; 3 spureţi; omerii; ciudesele | 
mirurea; 4 Dumnedei | dzeii; 5 dracii su e domnul ceriu 
[.; 6 frîmseaţe mare; 7 tătării | tărie; 9 înkirați vă; sfinţii 
sale | sfănta lui; 10 ce nu se r. | ceia ce nu se leagînră; 
oameriloră ; 11 se se veseliasci, se se leagîre marea; 12 se 
se bucure; ce su întrăși; 13 vire (două ori); pămîntul; 
a î. |. | totă lumia; omerilor. 

XOVI cănteculu lui davidu; căndu... Ovrei lipseşte ; 1 se 
se bucure; se se veselească; nuor şi inturiacii ; şi giudețu 
dereage; 3 foc; îrainte; 4 lumirară; f. tale totă lumia; ră- 
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dică | leagări; sa lipsește; pămăntului ; 6 dereptatia ; omerii; 
7 se se rușireadze toţi cei ce se înkiră idolilor ce se laudă 
de idolii săi înkirați vă; 8 featele jidovilor; 9 Domnul | 
doamne; toţi D. | tot pămăntul forte prea îrălţaşi te spre 
toţi dzeii; 10 cire iubiaşte; nu nîvidi; hrîneaște; sufletul; 
miîrule ; izbavi va pre înşi; 11 lumiră luci; îrima; 12 în | 
întru; pamiantea. 

XOVII 1 mirure; spăsi elu | spăsenia lui; susiora s. lui | 
braţul sfântului; 2 dereapta; 3 sa lipseşte ; spăsenia D). | niia, 
domnului; 4 bucura vă; 5 glasure căntecelor; 6 îm bucire 
ferecate; bucire; 7 marea şi plirul; lumea; spre însu; 8r. 
slăta vor cu mărule depreură; vire ; 9 vire; pămăntul; 
a totă lumea în dereptate şi omerilor în dereptate. 

XOVIII 1 împărăţi se se mănie omerii şedzu spre herovimi 
se se rădice p.; 2 îraltu i; omerii; 3 se ispovedescă se; că 
fricos i şi; 4 împăratului; tu gotoviși dereptate; dereptate; 
d înkiraţi vă s. talpele pitorelor L.; 6 şi samoilii ce kemă; 
lkemi; 7 de nuoru grăi; 8 Deulit | domnul dzăul; izbăndiiai 
spre; 9 rădicaţi vă dumnedzăul; înkirați vă îm pădurea 
sfântă a lui; domnul dumnedzăul. 

XCIĂ 3 se ştiţi că domnului dzăul nostru acela feace 
pre noi e nu noi prensu; omerii lui semu şi oi păşiurea 
lui; 4 ușia; căntece; 5 meserearia; pări. 

C 2 cale; vere veri; mere; trecia în răul îrimiei; pri în; 
3 îrainte; lucru | fire; uriu ! urăre; 4 îrimă;, mere, 5 ce ele- 
vetiia întru; mănaiu | i goniia; îrima; acea | acesta; 6 ei cu 
m. | prenșii cu mere; aceia | acesta; 7 cei lipsește; cei | ce; 
8 demăreaţa ucidea; se piară de cetatea; cei lipseşte. 

CL rugăciurea; oțăreaște sia îraintia domnului varsă ru- 
găciuria sa; 2 rugăciuria; tire; 3 mere (două ori); 4 usucă 
se; 5 îrima; mîrăncu păre; 6 suspirilor; lepi se osul mieu; 
8 şi | şiu; pasărea însăggură se spre zidiu; 9 în tote dzile; 
şi cei ce; mere; 10 ceruşe ca părea; şi băutura mea cu p;; 
11 şi de | de; 12 fărul; 13 in nemu și n. | din rod în rod; 
14 înviere e efătiniși sionul că vreamea se miluești prensu. 
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că vire vreamia; 17 în slava sa; 18 Și lipseşte; după pleca- 
ților se mai adauge: şi nu trecu rugăturea lor; 19 se se scriiie 
aciasta întru altu -rodu și omerii ce se zidescu laudă i d.; 
20 că pleacă se de în raltul; caută; 21 se audză se sus- 
pirele; omorăţi; 22 se spue; 23 adura se vor ome. 3 Sfârşitul 
psalmuluy, după acest cuvânt, lipseşte, precum și psalmii următori 
pînă la CIII 2, 

CIIL 2 înveştite cu lumea ca cu; tinseși; ca o; 3 pre mai; 
în suirea; 5 spre învrătoşiaria sa nu se va pleca; 6 ca că-. 
meaşia; 7 turului; 8 ca codrii; 9 hotară p. ce trecu; 10pri 
în; 11 gadinele satelor; seatţia; 12 spre acealea parile c. 
petrecu; dim m.; dau; 13 de pre asupra sa de rodul; se. 
lipsește; 14 și Yarbă în slu omerilor; păre; 15 virul; îrima; 
se unsă; păria îrima omului întăreaşte; 16 codrii livanu- 
lui ce iai r.; încuiubură se alu erodiu viiață oblînduîşte 
prenșii. Restul psalmului, începînd dela v. 18, lipseşte. Sai per- 
dut de asemenea și foile ce conțineaă ps. CIV pînă la v. 42, 
/'oaea următoare, din cave nu ni sa păstrat decît un colț, începe 
cu: cei cătri avram şerbul lui. Din sfîrșitul psalmuluă may 
putem distinge următoarele cuvinte: şi scoase...., săi îm bu- 
curie. .... şi aleşii săi în..... ȘI... ră limbă. .... Și 
truda. .... se fereasci d..... (pa. 43 — 45). Din ps. CV 
sa păstrat numai: veac.... se vedem în dulciață aleşii tăi... se... în veselie limba ta.... şi se lăudă... u pă- 
rinții noştri... fărăle.... părinţii... easeră ciude.... e 
mulți (vo. 7, 5, 6, 7). Manuscrisul prezintă aci o nouă la- 
cună care se întinde pînă la ps. CV1 o. 7. 

CVI 7 şi i în cale dereaptă; 8 se se ispovediască d. m. 
lui şi ciuda lui fegorilor oamerilor; 9 că săturatu taste; 
împlu 1 de dultață ; 10 cei ce şedzură întru înturearecu; fere- caţii; Il domnului sfatul celuia de sus; 12 întru trudu îri- 
ma; lor agiutoriu; 13 ei | prenșii; 14 şi i scoase prenși 
den turearecu și di ubra m. și legăturilor rupără se; 15 se 
se ispoveadească d. mesererile lui: şi mirurele; omerești; 
17 ei | pre înşi; fărălegile lor; d. strimbităţile sale plecară 
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se: 18 gunosi-se ; niduşia se; pără; 19 ei |prenşii; 20 ei 
;două ori) | prenşi; pagubele; 21 se se ispoveadiască; mi- 
ruria Iai fecoriilor oamerilor; 22 lucrul | deala; 23 mergia; 
24 aceia; şi miruria lui; 25 stătu duh vivorătu; ei | lui; 
26 pără; şi scădzură pără; 27 măndrost | înţelepciurea; în- 
ghiţită; 28 de lipseşte ; ei | pre înşi; 29 în limpede | cetu; 
ei | lui; 30 voia lor; 31 se se ispovediască; și mirurea; oa- 
merilor; 32 omeriască și spre șederile bătririlor laudă elu; 
33 și în e.; 35 Și lipsește; îm pustie în; 36 băgă | sălășlui ; 
36 fire | debiu; 37 sămărară agro; 38 ei | pre înşii; um: 
nojiră | îmulţiră; nișkite | se împuțănară; 39 şi înrăiră se; 
10 ocărăre; şi săbliznire lor prin netrecute; cale; 42 fără. 
leagea; 43 cire i prea înţeleptu; ceastia; mesererile. 

CVIL 2 g. e irima mia doamne; tot lipsește; şi c.| şi 
căntu; 3 psăltire şi ceateri; de lipseşte ; demăriaţa; 4 omeri; 
d pără; 6 spre ceriu dzăul; 7 ca se se izbăvească; 8 grăi 
întru s.; măsură; 9 galaadul; agiutoriul; și iuda; 10 upu- 
vuinţa | nedeajdea; puliu] | tinșu; alţi streiri; 11 cere mă va 
băga; sau cire mă va derepta pără la domeiu; 12 au nu 
tu doamne î.; Deu în s. | doamne în vrătutea; 13 d. e spă- 
seniia omerească; 14 întru dumnedzău facemu vrătutia și 
acela ocără dracii noștri. 

CVIII 2 Deu | doamne; hiclânului ! menciurosului; mere; 
3 mere; hicl&nă | menciuroasă; de pizmă | urăte; se și tot 
sestul psalmului lipsesc. De asemenea ps. CLX. 

CĂ 1 îrima; 2 mare e; 3 dereptatia lui lăcuiaşte; 4 mi- 

rurilor sale milostivu e şi eftinu e domnul; 5 m. dat au 

temuţilor densu; leagia; 6 tăriia lucrurelor sale spure oa- 

merelor săi; 7 se | e; dostoinicie | ocină; mărulor deadevăr 
ești giudeţu; 8 cred. su t.; în veacu de veacu; 9 oamerilor; 
dise | porunci; sfăntu e şi fricosu e; 10 măndrostiei | înțe- 

lepciuriei; d. e; bură; ce o facu; în veacu de veacu. 

CĂI 1 bărbatul cel ce se teame; și îm porăncita; 2 în 

nâmi | rodulu; 3 bogătate; 4 lumiră întru nturiarecu cu 

lumiră d. mesereare şi miluire și dereptu; 6 nu se rădică; 
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T îm pamente; 7 se teame; îrima; se nedejduiască spre d.; 
8 îrima,; se teame pără va; 9 dereptatea lui lăcuiaşte în 
veac de veacu; îrălță se. 

CĂII allilluia lipsește; 1 feţii domnului; 2 pără; 3 pără; 
lăudatu e; 4 îraltu e; 5 cire; domnul dzăul ; îralţii vii; 
6 spre ceriu şi spre pămăntu; 7r. despre pămăntu ; îrălță; 
8 sell pue pri însul cu giudecie cu giudecii oameriis.; 9 
stearpaa; veliaște se. 

CXIII 1 di în | di; oameri; 2 fu iudei sfinţiia lui; ţă- 
rutul lui; 3 şi Yurdanul; îrapoi; 5 și tu iiurdane ce te tur- 
nași îrapoi; 7 dzăul lu i.; 8 pilatra în iazere de ape şi ne 
tăiată în izvor; 9 numele; 10 dzăul; 11 e domnul nostru 
spre ceriu și spre p. ; vrea ; 12 mărulor omereşti ; 14 nasure | 
nari; nu aput 4); 15 măru; nu pipăescu; piăoare; şi nu g.; 
16 toţi ce facu ei; cei lipseşte ; sprensu; 17 nedejdui spre 
dumnedzău; 18 nedejdui spre; 19 nedejduiră spre domnul; 
20 blagoslovi ne; blagoslovit-au (al doilea) | blagoslovită 
iaste; 21 blagosloviţi sămtu temuțţii micii; 22 fii; 23 dom- 
nului cela ce; 24 oamerilor; 25 întru adu; 26 pără, 

CXIV 1 prea iubiiu; 2 kiema | v.; 5m.e d.; 6ce hri- 
niaşte tirerii d.; spăsiiu me; 7 bire; 8 diîn | de; şi p. m. de 
lurecare; 9 partia. 
CĂV 1 derapta acia; 2 e eu ; în mirurea m. t. eomul men- 

ciurosu; 3 voiu da; 4 scafă spăsenie; 5 oamerii; 6 c. e; 
moartia preapodobiţilor ; 7 legăturile | lăngorile; 9 oamerii; 
10 casa d. pri în; tire. 
CXVI Aliluia Bipsește; 1 pre d.; ca lăudaţi pre însul toţi 

oamerii. 

CĂVII 4 se dzică amu toţi cei ce se temu; 5 de grije; 
6 dnomnul mie a.şi nu frică de ce face va ; 8 m. bire e se 
nedejuiţi s. d. aq. nedejduiţi s. o.; 9m. bire e se nedejduiţi 
s. d. d. nedejduiți spre boiare ; 11 încungiura de Î.; 12 al- 

1) In ms. Psaltirei scheiane găsim: nau putu. D. Bianu corectează: nu pută; trebue însă să îndreptăm greşala copistului în: nu a putii, după cum ne arată Psaltirea voroneţiană, 
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birile; spiri. După acest cuvînt lipseşte tot vestul psalmului 
împreună cu o parle din ps. CXVIII (pînă la v. 122) 

CĂVIII 122 bire; mere; 123 sfrăşiră se ; cuvăntul derep- 
tăţilor; 124 ta | ta şi dereptăţilor tale învaţă me; 125 şi | 
șerbul tău sămtu eu înţelepţiază me și; 126 se facă dom- 
nul sparseră ; 127 d. acia iubiu porăncitele ; şi de p.; 128 
re lipsește; 129 mirurate su ; 130 spurerea; lumireadză; 
tirerii ; 132 mere; giudeaţe; 133 se nu învăncă mere t. 
fărăleage; 134 oamerilor; 135 lumiriadză; 136 în eşirea; 
137 tu doamne; 138 şi porăncite dereptate mrăturiiă ta şi 
deadevărul foarte; 139 topit au jalostea ta; vrăjmașii miei 
dracii tăi; 140 înfierbăntatu e cuvăntul; 141 giurelu eu 
sămtu ; 142 dereptatea ta de dereptate e în v.; deadevară; 
143 nevoe; 144 dereptate e; înţelepţeadză ne; 145 îrima; 
146 tire; mrăturia ta; 147 şi lipsește; în | spre; nedejduiiu ; 
148 miei | mie; demăriaţă se me învăţu deu cuventelet.; 
149 giudeţul tău învii me; 150 gonitorii-mi | ceia ce goniia 
me; ere | e; 151 căile: deadevăru; 152 temelitu | urdzitu; 
155 e lipseşte; 156 giudeţul tău; 157 măna | goniia; de | e 
de; nu me feriia; 158 ţinură | feriră ; 159 disele | porăn- 
citele; că lipsește; 160 întru începutul ; 161 mărară me; în- 
frică se îrima; 162 brăne; 163 nu o p.; şi urălu e lea 
gea; 164 că șede șiapte ori în dzi lăudaiu te; 165 celora ; 
săblazni | înşelăciure; 166 disele | porăncitele ; 167 o li- 
pseșie; 168 căile; tire; 160 se se apropie rugăciurea; 
tiri; 170 între tine lipseşte; 171 răgăi vor usnele meale 
cântare ; 172 porăncitele t. d.e; 173 măra; disele | porănci- 
tele; 174 învăţătura ; 176 ca oaia. 

CXIX şedere XVIII lipsește; stepene.... spiţe lipsește; 2 
domnul | doamne; me lipsește; rostul ; lăstivă | menciurosă; 
3 sau ce se va adauge; hiclână | menciuroasă; 5 tairelui | 
putearnicului ; cărburi; 5 veritul mieu delungă se; priş- 
leţu | oaspe; 7 ceia; cuvănta | griiia; mere. 

CXX cântecul stepenelor; 1 vere; 2 agiutoriul mieu dela 

domnul cela ce; 3 d. ce te feriaşte; 4 adorme; 5 d. e,c; 
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spre măra; 6 tire; lura; 7 veghie | fercaşte ; fereaşte | hră- 
niaşte; 8 te întru lipsește; eșitul tău; pără. 

CXXĂI căntecele stepenelor; 1 ceia; 2 pitoarele ; ierosa- 
limu ; 3 ierosalimul; cetatia; depreură;. 4 genunkile |rodu- 
rele ; gerunlele ; se se ispoveadiască numelui ; 5 că aceta Ş. 
în scaunu în giudeţu scaunu e în ; 7 întru poteariatta şi în 
debiu stlăpu p. t.; 8 vecirii ; tire; 9 d. c. dumnedzăului n, 
căutaiu bire ţie. 

CXĂXII căntece stepenelor; 1 tire; spre ceriu; 2 mărule; 
şiarbelor; mărule; pără eftini va; m. pre noi d. m. pre noi; 
4 ce mai vrătos î.; de împutare; pășenilor | trufaşilor. 

CXĂXIII spiţlelor] lipsește; 1 fi; 2 după Domnul lipsește re- 
stul psolmului împreună cu ps. CXXI V, CXĂV pînă la v. 2. 
CXĂV 2..... rie; şi limbiei nostre; mărit au d. se f. 

cu ruşi, 4 austrul; samiîrară,; 6 plângea; viru; mărule. 
CXĂVI ce. stepenelor; munciră-se | trudi sî vria; ve- 

ghiare cetatia; veghie | preveghe; 2 mărecarea; pătre du- 
riare; va | vi; 3 dostoinicia | ocina; plodului; 4 ca săgia- 
tele în mărule silnicului; 5 nu se voriă rușira c. voru grii 
d. s. în uşi, 

CXĂVII e. stepenelor; 1 ce se temu cei ce îmbli în ca- 
lea lui; 2 trudul; ferice e.; bire; va fi; 3 muiarea; laturea. După tale manuscrisul prezintă din noii o lacunăă cure se. în- tinde pînă la ps. CXXIX ». 4 

CXXIX 4..... ntul tău; 5 nedejdui; în | spre; 6 demi- reați piră în noampte; demăreaţi se nedejduisci i, spre d; 7 că dela d. e mesereare şi m. dela dinsu i.; 8elu | acela; Israilă | creştirul. 
CĂXXX Cântece s. lipsește; 1 nu se ridici îrema; îralţi; 

îraiţii; miruraţii de mere; 2 îralți; ca sugitoriul spre maici 
sa; veri da; se nedejduiasci creștirul spre d.; pără, 
CXXĂI căntecu stepeni; 1 pre lipsește; 2 că se giuri 

domnului făgîdui se domnului iacov; 3 se întrare; sau sui 
în stratul patului mieu; 4 se deadere somnu: Şi sprincia- ) nele lor meale durmitari; 5 piră; lu lipsește; 6 aflimu; 7 po- 
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cloniţi vă în loct iuo; 8 învii; 11 nu se lepădă densu şi de plodulu m. sale pure voiu spre; 12 lege me lipsește; ce voiu învăța pre înşi; pără; spre s.; 13 Domnul lipseşte ; 14 că vruiu prensu; 15 văratul: cu lipseşte; păre; 17 unsul ; 18 ruşire. 

CĂXXII spiţelor lipsește ; 1 bire; și | sau; depreură; 2 spre capu; de lipsește; în | spre; 3 lui ermonu; în | spre; pără. CĂXXIIL Căntecele s. lipsește; 2 rădicaţi vi miîrule voa- stre întru sfinţie; 3 te lipsește ; de | din; cela ce f. 
CXXXIV şeder6 XIX lipseşte; 3 căntaţi în numele lui că buru e; 4 şi creştiru în ocină şie; 5 e mare; toţi dumne- dzeii; 6 spre ceriu Şi spre pămăntu în mare; ? cumplitele | sfărșitul; vistearele; 8 cela ce; pără; 9 şi ciude pre | mi- rurate pri în; tire; 10 tari; 11 Amuriei ! mariei; 12 în ocine | ocini; oamerilor; 13 pamentea; 14 oameriilor; dereptu | de; 15 mărulor omereşti ; 16 Rostu | gură; 17 duh | su- fletu; 18 ceia ce i; 20 cire vă teameţi; 21 blagoslovitu e domnu; vietorii | ce vie. | 
CXXXV 2 Deului | domnului; 3 meserea; 4 ciude mari urul; 5 cela ce feace ceriul cu nțelepciuri; 6 cela ce în- vrătoşe p.; 7 cela ce f. lumiră m. urul; 9 lura. Versetul 10 și vestul psalmului lipsese. | 
CĂXXĂVI. .. ntaria lui d, de €.; 1 lipsește ; de căndu; 2 pre | prim; 3 cântare și ducia pre noi; 4 căntarea; striiri; 5 se uitare tire; 6 se se lepască; pănaţul | grumadzul; se 

nu pomenire tire; 7 ierosamului; pără; 8 featele ravylo- 
nului măratele ferice de cela; ce ai dat tu n.; 9 cire; ti. 
rerii. 

CXXAVII davidu da Z.; 1 îrima; cuvintele | graiurele; 
2 înkiru; 2 între toţii | spre toţi; în ce dzi te lkiemu; 4 se 
se ispovedească; Doamne lipsește ; 6 îraltu ; şi îraltu e şi de 
d. ş.; 7 se mearsere prim; învii me; măra; 8 mere; me- 
serere | mila; lucrul mărulor. 

CXXXVIII căntarea lui davidu zahariei; 2 tu | şi; me 
(cel diniikii) lipseşte ; 3 cugetele | găndurile; şi neclăcata mia 

Or. Densuşianu, Anuar. 
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tu ai sieditu; 4 cărăirile | drumurele; 5 apoia; tu me zidişi 
și puseși spre mere măra ta; 6 miruratu siau înțelepciurea 
ta de mere; 7 voiu mearge; 8 se suire; se deştinsere; 9 se 
luare; mănecăndu | întru mărecare; 10 şi acolo măra ta; 
țire; 11 înturearecul clăcă me şi noaptia lumăraria; 12 că 
înturearecul nu s6 înturecă de tire și noaptia ca dzua lu- 
mira se va; înturearecul; lumira; 13 zidiși; maţele m. | 
zgăul maiciei; 14 mirurate su L.; 15 nu se ascunde; tire 
ce ai lăcutu întru; aduratul; întru lipsește; 16 nu faptul; se 
scriu; nemică nu e i.; 18 arira; cu săntu lipseşte; tire; 19 
Deu | doamne; mere; 20 cugete | găndure; 21 de lipseşte ; 
22 cu sfrășită urăciuri ură prenşi şi dracii f. m.; 23 ispi- 
teaşte me doamne şi vedzi îrima mia; 24 se e carea cuvva. 
fărăleage în mere şi îndereptiază spre cale. 

CXXĂXIX 2 de oameri hicleani de brăbatu; 3 ceia ce găn- 
diră; într îrimi în toate dzile g. răzhboae; 5 mărule; şi de 
omu nedereptu izbăviaște me; 6 curse | cursă; blazne ! | în- 
şelăciuri; 7? domnului dumnedzăul ; 8 vărtute | vrătoșia; 
me | ta; umbri ești spre; 9 menre; de d. m. | de jialia ; 
mere nu lăsa mere; 10 coperii prenși; 11 crăburi; ei | prinşi; 

. kinu şi nu vor sta; 12 brăbatul |. nu se dereage spre 
p-; vereadză se îm; 13 plitire. 

CĂL 1 tire (două ori); 2 de se se isprivască rugăciurea; 
tire; mărulor ; comăndare; 3 pure; ferir€ | hrana; 4 îrima; 
oamerii; şi număr cu aleşii lor; 5 en. păcătusului; ru- 
găciurea ; 6 adauseră se graiurele meale că pupură ; 1 grosul; 
în | spre; 8 tire; spre tire nedejduiiu nu delunoa s. m. ; 
9 săblazne | înșelăciure ; 10 urul sămtu eu pără. 

CXLI Inţelep. lu D. lipsește; 2 kiemu; rogu me; 3 şi gri- 
jia mea întrîsu sus puiu; 4 mere; spre calea tasta ; ; prensă; 
curse; 5 de | dea; mere ; fugirea de mere; cire ciare; 6 tire; 
upuvuința | nedeajdia,; și lipsește; partia; spre p.; 7 rugă- 
ciurea; mere ; 8 temniţă; se se ispovedeasci; mere; pără 
me veri da. , 

CXLII căntecul lui davidu căndu ! goniia avesalom fe- 
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corul lui ; ( rugăciurea; rugarile m. în | rugăciurea mea întru; dereptatea; 2 nu se derepteadză ; tiri ; 3 pusu meau î. înturearecu; 4 şi întrestă îm mere d. m. întru mere tur- bura se îrima mea; 5 mirulor; 6 tire mărule ; ? ascultă me; cumpli-se | peri; de cătri mere şi asămăra me volu; 8 demăreaţa ; 8 că spre tire nedejduiiu ; spure mi d. c. în ce mrăgu; că adăugat deasupra liniei ; tire; 9 dela q,; că lipsește ; tire; 10 domnul mieu ; în | spre; 11 dereptatia ; 12 şi că (că adăugat deasupa liniei) mila ta piiarde d. m.; ceia. ce dodeescu sufletul m. 
CĂLIII căntecul lu davidu cătri goliathu ; 1b. e domnul dumnedzăul m.; ce lipsește ; mărule; în (două 'orij | spre; 2 mesereare; agiutoriu mie şi sprensu: nedejduiiu şi izbăvi- toriu mie scutul mieu plecu oamerii ; mere; 3 elu | prensu; 4 podobi | asamără ; 6 sparge i lasă săgiatele tale şi smen- tiaște i; 7 măra; dim mărule fetorilor streiri; 8 grăiră în 

d.; 9 dzăul c; psăltire cu căte dzeace ; 11 de îm mărule fecorilor striireşti ; 12 noa ; tirereaţele ; ieatele lor îm bură- tate; pre lipsește; 13 hranele lor împlnte sv de; multe p. îmulţescu se în; 14 groși; strigare; 15 oamerii (două ori); cei ce. 

CĂLIV lauda; 1 îralțu te; 2 și în veacul veacului; și lăudu e foarte și măriile lui nu e sfrărșire; 4 în rod şi rod laudă ; vrătutea ; spuru; 5 i ciudele ţ. spure vor; 6 ata; și măriia ta; 7 pamentea; şi dereptăţiei; 8 eltinu e şi; 9 
dulce e; şi e.; 10 se se ispovedească ; să te blagosloveasci; 
11 vrătutea; 12 oamerilor; a lipsește; 13 împărăție în toate; 
ginturile și g. | rodure şi rodure; c. e. d.; 14 scoate | ră- 
dică; cadu gosu; şi scoate toți ceia ce su gosu lepădaţi; 
15 spre tire nedejduescu; pişte | hrană; vreame;16 măra; 
viele | vieţile; 17 dereptu e; 18 kiamă prinsu tuturoru cei 
ce k. prinsu; 19 voia temuţilor densu face şi r.;i | prinşii; 
20 hrăneaşte d.; elu | sprensu ; cumple | pierdzi; 21 numele 
sfântului tău în veacu şi în veacul veacului, 
CXLV agreu; 2 toată 1.; căntu domnului; pără; în g. | 
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spre boiari; 3 fetorii oamerelor că întrînșii; 4 aciaia; găn- 
durele ; 5 ferice e celu ce e dzăul ; nedejdea lui spre dum- 
nădzăui s.; 6 cela; marea; ce su întru ia; 7 deadevră; 
piştă | hrană; 8 d. înţelepțeadză o. d. scoate lepădaţii de 
gosu; 9 pribegi | veriţii; 10 în g. şi g.| în rod şi rod. 

CĂXLVI Alliluia..... Zaharia, lipsește; 1 e lipsește; dum- 
nedzăului n. se se îndulceasci lăudarea; 2 adura i va; 3 
îrima; legi; 4 mulţi stealele lor; numere | nume; 5 şi 
mare e vrătutea lui; 6 pără; 7 ispovedire: 8 cel lipsește ; 
lăru ; zlacu | pajeşte; oamerilor; 9 ce deade viteei lor 
măncare; Il ceia ce se temu de însu şi ceia ce nedejduescu 
spre mila lui. 

CĂLVII agreu și lu z.; 2 dumnedzăul t; 3 că întări v.; 
Şi lipsește; blagosloveaşte; tire; 4 ce puse; și lipseşte; sătură 
te; 5 pără n de curundu alergi; 6 cela ; lăra ; ca ceruşia vrăsă 
o; 7 ce lepădă; „pările; gerului lui cire; 9 ce spuse; 10 
Ce lipsește. | : 
CĂLVIII allu aalu agreu; și | lui; 1 diîn | de; 1. prensu în 

cei de sus; 2]. prinsul (două or); silele | tăriile; 3 lura; elu | 
prinsul ; lumira; 4 |. prinsul; şi apa ce i mai pre sus de 
c.; 5 că acela dzise; elu | acela; 6 vor; 9 codrii |! năgurile; 
purtătoare ; kedri | kodrii; 10 şarpele | gadine; 11 oame- 
rii; giudecii goiarii; 12 giuri; bătrîrii cu giurii se; 13 urul; 
14 în (două 03) | spre; oamerilor; p. săi; oamerelor. 
CXLIX 1 cântece lipsește; noau; beseareca; 2 se se ve- 

selească i. de cela ce le feace elu; şi (lipsește); se se bucure ; 
3 săboru; şi în | di în; psăltiri; 4 oamerii săi; 5 spre 
straturele s.; 6 parți; mărule; 7 oameri; 8 împăraţilor lor 
caile şi ; mărule. 

CL 1 Deu | domnul; întru vrătutia, tărieei lui; 21. spren- 
sul spre tăriile lui lăudaţi prensul după prea multă meserea- 
rea lui; 3 1. prensul în glasu de buviru lăudaţi presul în 
psăltire și în ciatiri lăudaţi; 4 prensul în tămpăni și în z. |]. 
prensul în strune și în organe; 5 |. prensul în clopote cu 
bure glasure lăudaţi prinsul în clopote cu strigare. 
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CLI scrisă e a lu d.; sama | număru; 1 tărăru; tătă- 
relui (două ori); 2 mărule; organe; adurară; cire; spure; 
3 tătărelui; 4 buri; şi nu; 5 în tămpiratul 1); striiru; 
6 împutare; fiul. | 

CLII căntece; la... Căntecul I lipseşte, | caii și călăraşii ; 
2 cesta e dumnedzăul; elu | prinsul;, Și văznesescu pren- 
sul; 3 d. cu numele L.; 4 sila i tăriile; 5ei | prinşii; 
vătămară se intru adăncatu ca piatra ; 6 mără, 7 cu lipseşte; 
tirit-ai ! întărătai; ei ! prenșii; 8 ca păreate apele; pre ; prim; 
9 lise | şise; barnie | folosu; insupţieţu; învence va 
măra mea; 10 şi lipseşte; ei; prenșii; pogrăzniră  necară 
se; întru; 11 cire e ca tire întru dumnedzei doamne cire 
e ca tire preaslivitu în s. miruratu; miruri; 12 ei ! prenşii; 
13 d. cu dereptatea ta oamerii; casa; 14 dureare; 15 prii- 
miră ei cu tremur topiră se toţi ceia ce viu; 16 cutremuri 
cu velici e sisioara ta; pără vor treace oamerii tăi doamne 
pără vor treace oamerii tăi ceştia; 17 b. răsărişi prenşii 
în măgura ocineei tale; ai laptu; mărule; 18 d. împără- 
țeaşte în veacu şi spre veacure şi încă; 19 Şi călărașii; 
năvedi | măra; pre | prim. 

CLIII 1 ceriulă; 2 se aşteapte ca ploia gicerea mea; roa; 
ca neaoa spre troscotu și ca sloata spre făru; 3 mărirea | 
velicie doamne; 4 a lui dumnedzău deadeveare lucrurele 
lui; giudeţu su domnul credincosu e; d.e şi; Ba; rod rău; 
6 oameri neburi; nu însuşi acesta a tău; 7 aduceţi vă a- 
mente de dzilele; ani rodul rodurelor; 7 spure va; bătririi; 
8 sămără; măsura | sama; î. domnului; 9 partea; oamerii; 
ce ocina ciia lui i.; 10 săturăi elu; 10 z. în loci fără apă; 
învăţă elu şi ferii elu ca lumea o.; 11 ce coapere cuiubul 
său; ei ! prenșii; în | spre; 12 d. insuşi purta prenşii; cu 
rănşii dumnedzău striiru; 13 vrătutea; şi Jipsește; sătură i 
prenși de greunţele satelor; de | dim; di în vrătoşiarea pie- 
triei; 14 berbecilor și ii giuncilor şi ţapilor; 15 și (al doi- 
lea) lipsește; şi lărgi; domnul cela ce lu feace prensu şi de- 

  

(1) D. Bianu tipărește: întămpinare ; cuzintul trebue însă despărțit în două.
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luggii se de domnul ce | măntui prensu; 16 striiri, 17 
cumăndarea; Deului | domnului; Dei .. loru | a domnului 
nu vedea noii şi după noiaduseră cenu știla părinţii lori; 
18 cela ce; dumnedzăul cela ce; 19 şi lipseşte; dumnedzău 
și răvni; și dereptu featele lor; 20 spure voiu; gintu | rod; 
fii ce | fetori; 21 nu întru dumnedzău; ei | prenşi; mănie 
prenși; 22 mănia | urgiia; arse pără; de desuptu; viptori- 
le-i | părea ei; și aprinse; 23 adura voiu; cumpli-voiu | străși 
le voiu; 24 măncarea; spirare; mănie | urgie; 25 din casă 

| din lontru; giurelu cu f. cum suge tecorelu bitriru; 26 
sămăra voiu prinși; oameri pamentea;27 măuia lipseşte; se 
nu aibi ai lungi; vrăjmași | luptitori; măra; îralti; 29 nu 
găndiră; aciastea toate; în vreame ce vire; 30 uruli; întu- 
rearece; pridădi prenşi; 31 dumnedzeiilor; e dracii noştri 
neînţelepți su; 32 vila lor aste şi; struguru de f. struguru; 
33 și lipsește; virul lor aste şi m.; 34 adurară de la mere; 
vistearele; 35 în dzi de vrijbie eu dau; gămbosi | înşela; 
Și . . voao | pristăviră gotovințele voastre; 36 oameriloriă: 
ei | prenşii; pridare traşi scrăbiţi, 37 nedejduiia; 38 lă lip- 
sește; virul prinoasele lor; şi ! ei; și se vie | şi lie; 39sămtu 
domnu; tricăndu de mere; viu | viaţă; cere se i scoaţă dem 
mîrule meale; 40 spre ceriu mara mea; 41 măra; vuiu da; 
vrăjmașii mei | draci; me lipsește; lă lipsește; 42 de săngele 
vătămaţitor și pridaţi de capul; 43 ceriure depreură cu 
rusu şi înkiră să lui toţi; limbi oamerii lui; învrătoaşe; 
vrijbie dricilor şi celora ce nu nevidiia prensu da va; și lij- 
sește; oameriloră,. 

OLIV rugăciurea anneei maiciei lui samoilu căntarea a 
treia; 1 întăriaște sia îrima m. întru; lărgiia u.; 2 că nu e 
S. ca domnul şi e dereptu ca domnul nostru; alegăndu de 
tire; 3 și nu griireți susu în teută; mari; de | din; că domnul 
cu nţelepciure e domnul şi domnul; 5 ce pliri e de păre; 
Stearpa născu şiapte; multa; fecori: 6 omorea; 8 îralță de 
D. mișelul; cu tăriia oamerilor; 10 d. nătăre 1 face; se nu 
se laude înțeleptul cu înţelepciurea sa și se nu se laude 
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tare;e; și se nu se laude bogatul cu bogătatia sa ce de aciastia 
se se laude ce înţeleage și ști domnul; pre | primă; tură 
acela g. străşitele p. 
CLV rugăciurea lui avaci prorocului căntarea a patra; 

2 Pre | prim; vieţi; apropiia se vor; veri va vreamja; milă 
p.; 3 domnul; vire; sămăraţi; burătatea; împlu; 4 luniira 
va fi; mărule; vrătutea; 5 îrainte; şi eși va; îrapoia1 6 îm- 
blarea loru de veacu; 8 d. în răure mănie te d. d. în r. e 
urgila ta; e curărea; în | spre; 9 dise | grii; 10 oamerii; 
curăre; şi îraltul; 11 lura,; în | întru; lumiră; 13 oamerilor; 
se spăseşti hristii tăi verit ai; în capetele strîmbitate moarte 
rădică legături pără; cumplit | sfrăşitu; 14 să ia tai cu mi- 
rure capete t.; irirele; 16 feriiu me; îrima; şi întrî cutre- 
muru în oasele meale şi întru mere turăbură se vrătutea 
mia; oameri veritul; 17 smokiinii roadă nu i. şi nu va fi 
rodire în vie; dela | lucrul; măncare; pişte | hrană; 18 e 
eu de domnul veseliiu me; întru dumnedzău ; 19 Domnuli 
lipseşte; vrătutea mia iaste; spre s.; îralte; se învîncu. 

CLVI rugăciurea isaieei prorocului căntarea a cincia ; 
9 măreca va sufletul; tire doamne; lumiră e gicerile t. p. 
p. dereptate învăţaţi vă ceia ce viu spre pămăntu; 10 se 
învăţa; în | spre; Lua-se-va | se se ia; ]1 iraltă ea ta;cire; 
rușira se voră; priimi vor oamerii n. şi a. ; ei | prenşii; 13 
doamne trecăndu de tire; 14 nice vracii se i poată învie; 
partea; 15 adauge rău marilor p. ; 16 grije; 17 că ceata ce; 
lulu; 18 maţe | zgău; în | spre; cădemu; vietorii în | ceia 
ce viu spre; 19 învie vor; cine-su | ceia ce sămtu; cere su; 
tire; 20 oamerii; întru neșkitu căţu e cătu e pără; va 
Domnului lipește. 

CLVII prorocului; 3 domnul dumnedzăul; 4 îrimiei; îral- 
tele; prespre mere curu; 5 sfănta ta; 6 mere; pără; şi fără 
fundul; me lipsește; pripădi se c. m. ; 7 ce era; dintru; tire; 
D. D. | dumnedzăul; 8 căndu sfărşiia se de la mere; tire; a 
lipsește; 9 ceia ce ferescu în deşertu menciurile mila sa l.; 
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10 laude ispovedire; căte tăgăduitu meamu da votu ţie pre 
s. m. i 

OLVIIL rugăciurea, azarici din cartea lu daniilu prorocul 
cântarea a șeaptia; 26 doamne dumnedzăul păriațiloru 
noştri și lăndatu e și prea slivitu; 27 şi totu lucrul tău 
deadevăru; 28 Și... fapt-ai lipsește; şi pre cetatea; în ierosalim; 
cu lipseşte; 29 fără legiuimu delugămu ne de tire; 30 veghiemu; 
ferimu; ca dzis ai noao de bire se fie nOao; 31 și toate aduseşi 
pre noi feceşi; 32 mărule | vrijmașiloră fără leage urătu prea 
clăcătoriu şi î.; şi hicleanu mai vrătos de toatu pămăntul; 
33 a deșkide reace şi împutare ce fumu şerbiloru tăi ce te 
cinstescu; 34 nu da noi pără la sfrăşitu; 35 şi nu sparge 
leagea ta și nu lăsa mila ta dela noi; tire; 36 celor griişi 
se mulţeasci se sămînţa lor; şi ca a.; margirea: 37 că des- 
puetor e micşurămu ne mai vrătosu da toate limbi; 38 
iaste; acesta g. | adecă giudețu: comăndărila nece aducere 
nece cădila nece locu a giunghea îraintea ta; 39 meserea- 
rea i mili; se fimu preimiţi; 40 arsele de oi şi de giunci 
și ca întru înturearece de m. g.; tire; şi sfrășimu ne dopă 
tire că nu iaste reace upovăindu pre tire: 41 după tire 
Verimu; îrima şi ne teamemu de tire ; 42 ruşira ; după mul- 
țimea mileei tale; 43 şi scoate ne după ciudele tale şi fă e.; 
44 ruşireadze ; cela ce ; și se răcească se de toate tăriile şi 
tăriia lor se trîngă se ; 45 şi se cunoasci că tu eşti domnu 
dumnedzău urul şi slivitu pretutindirea ; 46 şi nu sta arun- 
căndu ei slugile împăratului aprindzăndu cuptoriul cu răşiră 
şi cu smoală şi pozderii şi cu v.; 47 para pre cuptoriu pre patru 
pre patrudzeci şi noao de coți ; 48 şi cungiură şi arse ceia. 
ce alli; 49 E lipsește; Domnului lipsește; depreură cu aza- 
rieei fecori; şi luo vorpae focului din c.; 50 şi feace 
pre mijlocu de cuptoriu ca duh blindu surăndu şi nu 
se atinse de acie fucul; ne€..... lor lipsește ; 51 atunce 
aceia toţi trei ca cu un rostu cănta și dulce cuvănta şi 
sliviia dumnedzău din cuptoriu griindu ; 52 şi (cel dintită) 
lipsește: şi prea îrălțatu elu în veacu; slăntu și prea căntatu
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prea irălțatu elu în v.; 53 a lipseşte; şi prea căntatu şi 
prea îralțatu în v.; 55 cel lipseşte; şi şedzi pre h. şi prea 
căntatu și prea îrălțatu în veacu; 54-56 blagoslovitu ești 
pre scaunul slîvitu împărăției tale și prea căntatu şi prea, 
îrălțatu în veacu. 

CLIX căntecele a trei sfinţi fegori căntarea a opta; 51 
căntaţi şi prea îrălțaţi elu în veacu ; 58-59 îngerii domnul ; 
şi prea îrălțați elu în veacu; 60 ce su pre mai susu de ceriu; 
61 şi toate; D. că | domnului căntați şi prea îrălțaţi elu în 
veacu; 62 lura; 63 şi prea îrălțaţi elu în veacu; 61 toate 
ploile; 65 D.D. căn- | domnului căntaţi şi prea îrălțaţi elu 
în veacu; 66 şi zăduvul; 67 f, şi fierbentele domnului căntaţi 
şi prea îrălțaţi elu în veacu; 69 roaole şi iniile gheţile şi 
gerul domnului căntaţi şi prea îrălțaţi elu în veacu b.b. şi.n 
73 fulgeriul nuorii domnul căntaţi şi prea îrălțaţi elu în 
veacu ; 72 b. lumira și înturearecul; 71 nopţiei; domnul 
căntaţi şi prea îrălțaţi elu în veacu; 76 în p. | întrinşi; c. 
şi prea îrălțaţi elu în veacu; 78 riurele keţiei; 77 şi iz- 
voarele ; '79 și k. lipseşte; şi toate ce tragu se într apă dom- 
nului căntaţi şi prea îrălțaţi elu în veacu; 81 Gadinele | fierile; 
c. şi prea îrălaţaţi elu în veacu; 82 oameriloru; 83 Şi /ipseşte; 
blagoslovi izdrailă domnului căntaţi și prea îrălțaţi elu în 
veacu; 85 ş.. domnul lomnului căntați și prea irălţaţi elu în 
veacu; 87 Prepodobnici. . . căn | şi prea cuviiniuoșiloru şi 
smeariţiloru cu îrimile domnului căntaţi şi prea îrălţaţi elu în 
veacu ; 88 domnul căntaţi și prea îrălţaţi elu în veacu ; Blago- 
sloviţi . . .prâvăzs- | blagosloviţi apostolii prorocii munciţii 
domnului domnul căntaţi și prea îrălțaţi elu în veacu; 
domnul căntămu și prea îrălțămu elu în veacu; şi în 
veacul veacului adevăru lăudamu şi blagoslovimu înkirămu 
ne ; şi prea îrălțăndu. 

CLĂ căntarea a dzăului niscătoarea ce e din luca sfânta 
dultaţă căntarea a noaoa; 47 duhul mieu în dumndezăulu; 
48 şi amu dea acmu fereca ne voru toate rodurele; 50 şi 
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mila lui în rod și în rod ce temu se de elu; 51 ţinea- 
re; truia; îrimiei ; 53 şi flămăndzii î. în dultaţă ; lăsă i de- 
şerţi; 54 meserere | mila sa; 55 lui avramu şi semănţa 
lui pără în veacu. 

CLĂI înţelepciurea zaharieei tatăl lui ioanu din luca 
<«lulce vestire; 68 q. dumnedzăul; că socoti şi; oameriloru; 
69 fetorului ; 70 că dzise cu r. svenţiloru de veacu pro- 
rocii lui. 

OV. DENSUŞIANU. 
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ASUPRA FORMEI „STEAUA< 

„Ar fi de prisos să cităm aici tot ce s'a scris asupra 
acestui subiect. D. E. Gorra a dat o bibliografie com- 
pletă a chestiunei în importanta sa lucrare, Dell! epen- 
lesi di iato nelle lingue romanze, apărută în Studj di 
filologia romanza, t. XI, PP. 540 şi uu. Nu vom examina 
aică decît cele două teorii principale, acea a lui Miklosich 
(Schuchardt şi Lambrior) şi acea a d-lui Tiktin, arătînd 
care din ele coste mai admisibilă. Vom cerceta anume 
dacă forma sfeauă a rezultat din lat. stella în urma 
vocalizărei grupului consonantic 17 (Miklosich), sai dacă 
lat. stella a dat în romîneşte stea, şi că sunetul 4 (0) 
a fost introdus la forma articulată steaua pentru a evita 
hiatul (Tiktin), 

Faptele pe care le vom desfășura aici ne vor arăta, 
credem, că argumentele aduse de d. Gorra pentru a proba 
slăbiciunea teoriei d-lui Tiktin nu sînt de loc decizive (1). 
Vom vedea că teoria lui Miklosich este mult mai con- 
testabilă şi că explicaţiunea dată de d. Tiktin cores- 
punde mai bine legilor fonetice ale limbei romîne. 

(1) D. Meyer-Liibke se exprimă de asemenea în conira aserţiu- 
nilor d-lui Gorra, fără să examineze însă chestiunea mai de aproape 
(Kritischer Jahresbericht îiber die Forischritte der romanischen 
Philologie, t. 11, p. 81). Mai favorabilă este apreţiarea d-lui Gaston 
Paris, care crede că argumentele aduse de d. Gorra pot fi consi- 
derate ca definitive (Romania, t. XXIII, p. 599).— D. Philippide, 
care nu pare a fi cunoscut studiul d-lui Gorra, admite, ca şi Mi- 
Klosich, vocalizarea lui 1] (Istoria, limbei române, Iaşi, 1894, p. 33), 
dar modul în care caută să explice trecerea lui sfella la stea este 
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Mai înainte de a arăta care sînt faptele ce vin să 
contrazică aserţiunile d-lui Gorra, vom căuta să fixâm 
un punct care a fost puţin băgat în samă de mai toţi 
aceia ce s'ait ocupat de forma în chestiune. D. Gorra, 
ca cei mai mulţi din filologii care l-ai precedat, ne vor- 
beşte totdeauna de grupul uă (0) din steauă (1) ca şi 
cînd ar fi un diftong. Cu toate acestea el nu este un 
diftong. Aceste două foneme sînt de aceeaşi natură 
ca şi în doud, vădud, ete. Cel dintii element nu este 
o vocală curată ci o semivocală (comp. fr. ouesţ, 0ui). 
D. Meyer-Liibke a 'observat foarte bine aceasta cînd 
spune că 2 are în acest caz valoarea unui 1 '0) şi că 
nu este alt ce-va decît o «fricativă sonoră velară» (2). 
Comparaţiunea pe care am făcut-o între cuvintele 

vădud, şi steauă ne poate servi, din alt punct de vedere, 
la probarea faptului că sfeauă nu poate veni direct din 
stella în urma trecerei lui 77 la &. Şi într'adevăr, seria 
steila-*steua-steauă, admisă de d. Gorra (p. 546), n'a putut 
exista nici odată, pentru că e nu se schimbă în dif- 
tong în cazul cînd în silaba următoare se află un 

puţin satisfăcător. D-sa dice că precedat de e, î, + și urmat de 
d se schimbă în 2, care cade mai pe urmă. D. Philippide ar fi trebuit 
să ne explice mai bine acest fenomen, pentru că nu putem înţe- 
lege cum steauă ar fi devenit *steaă şi mai târzii stea. Părerea 
d-lui Philippide este încă şi mai contestabilă decit acea a lui Mi- 
kiosieh, cu tâte că admite ca şi acesta trecerea lui 7 la 4. 

(1) Voiă cita în tot studiul meii forma aceasta care se aude în 
unele părţi ale domeniului limbei romîne şi care, după cum foarte 
bine observă d. Gorra (. e. p. 545), trebue să fie considerată ca 
cea mai veche, în vreme ce steao este de dată mai recentă și s'a 
dezvoltat din forma precedentă. 

(2) Graminatik der romanisehen Sprachen, t. I, S$ 104, 381. Cf. 
şi Tiktin, Sfudien zur rumânischen Philologie, Leipzig, 1884, p. 26, 
şi G. Paris, î. e. D. Gorva ([. ce, p. 479) numeşte sunetul 2 din 
forme ca dud «una prostesi consonantica davanti alla seconda vo- 
cale». Ne mirăm că d-sa n'a recunoscuţ același sunet și în romî- 
nescul sfeauă. 

= 
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ua, ud. Ast-felii lat. zidua (lat. vule. *cdua) a devenit 
în limba romînă vădud, fără nică o urmă de aiftongarea 
lui e. Dacă finala -uă ar fi permis trecerea lui e la ea, 
am îi avut atunci *vedua-*veaduă-*vaduă (comp. virga- 
“verga-*veargă-vargă). Dittongarea lui e nu s'a putut 
produce decit în cazul cînd silaba următoare cuprindea 
un €, devenit în limba romînă &; nică odată însă cînd 
se afla dinaintea unui ad. Pentru ce în acest din urmă 
caz nu s'a produs acelaşi fenomen, aceasta trebue da- 
turită împrejurărei că grupul uă cuprindea un element 
consonantic care împedica diftongarea lui e. Reiese deci 
în mod lămurit că chiar dacă am admite trecere lui // 
la 4, m'am putea explica nici decum pe stfedud din lat. 
stella; ar fi trebuit să avem *steuă, nici odată însă steauă(1l). 

Observaţiunile pe care le-am făcut asupra lui 11 se 
pot aplica tot aşa de bine şi la studiul lu  intervo- 
calic. Romînescul neauă nu poate să fie expiicat dacă 
admitem că > din lat. nivem a trecut la 4, după cum 
cred unii filologi. Din cele spuse mai sus rezultă că 
vivem v'ar fi putut da de cât *peud, nici de cum neauă, în 
cazul cînd v ar fi trecut la 2. Admitem deci, împreună cu 
dd. Meyer-Liibke şi Tiktin, că > latin, așezat între două 
vocale, a căzut în limba romînă fără să lase vre-o urmă: 
nivem a devenit *nc:e, *ne şi mai tîrziu nea (2). 

(1) D. Meyer-Liibke a scăpat acest fapt din vedere, pentru că in 
î. I, p. 104 din Gramatik der romanischen Sprachen ne spune că 
«nu esto nici o greutate de a admite că *steuă, saii *sfed a trecut 

la steaă.» D. Meyer-Liibke crede deci că grupul ad mar fi înpe- 
decat diitongarea lui e, lucru care nu este confirmat de cele spuse 
de noi mai sus. 

(2) In ecea-ce priveşte pe a final, el poate fi considerat mai cu- 
xînd ca o dezvoltare spontană a lui e decît ca un element rezultat 
dintro influenţă analogică, după cum admite d. Tiktin (Zeitschrift 
fiir romanische Philologie, t. XI, p. 59). Un e final accentuat a putut 
ioarte bine să treacă la ea, după cum se poate vedea din cădea = 

căde (cadere), dea=—det, stea=stef. 
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Teoria lui Miklosich prezintă încă alte părţi contes- tabile. D. Gorra, cu toate că recunoaşte singur că nu este nici un exemplu în limbile romanice de trecerea lui ÎÎ la U, se sileşte cu toate acestea să explice acest fenomen în limba romînă. Răzimîndu-se pe 0 observa- țiune făcută de d. Tiktin, d-sa zice (p. 548) că grupul li a putut foarte bine să treacă la / care mai tîrziă s'a preiăcut în 4, într'o epocă în care? intervocalic fusese deja înlocuit prin După d. Gorra ain avea dea face aici cu un fenomen analog cu fr. cou din lat, collum. Ne întrebăm însă atunci pentru ce caballus, care tre- buia să se fi transformat în “ca(b)alu(s) în epoca în care se zicea *sfela, a rămas pînă astăzi cal (1)? 'Tre- cerea lui / la 4 war fi trebuit oare să se întîmple mai uşor înaintea unui 4 (0) decît înaintea unui â(2). D. Gorra s'a gîndit la această obiecţiune, pentru că adaugă, cu cîte- va pagini mai departe (p. 558), că consona dublă 7 re- dusă ia 1 simplu, a trecut la 4 (0) în toate cazurile cînd era urmată de d. In contra acestei ipoteze, exprimate mai înainte de d. Schuchardt (3), se opune aceeași obiec- țiune ca și mai sus. Pentru ce adică d ar fi favorizat vocalizarea lui 7 şi pentru care motiv această consonă sar fi păstrat dinaintea unui a? Toată explicaţiunea d-lui Gorra rămîne deci o simplă afirmaţiune neprobată Să trecem acum la o altă serie de fapte. Ne vom ocupa anume de trecerea lui steauă la stea şi de faptul că nicăeri nu găsim forme ca cau aceauă (illa, eccu (m) 

  

(1) Forma ko este proprie dialectului istrian (Weigand, Erster 
Jahresbericht des Instituls fir run. Sprache, î. |, p. 138) şi nu probează nimic aici, | 

(2) O obiecţiune analogă a fost făcută şi de d. Tiktin Studien zur rum. Philologie, p. 26. D. Gorra n'a luat-o în considerare. 
(3) Apud Hasdeii, Cuvinte din bătrini, t. 1, pp. XXĂVI, XL. Ct, şi Meyer-Liibke, Grammatik der PO. Sprachen, t. 1, $ 545, unde autorul contrazice egea-ce a spus în altă parte ($$ 104, 381).
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illa), ci numai ea, acea. In ceea-ce priveşte fenomenul 

dintii d. Gorra zice, ca și d. Schuchardt, că steaud a 

perdut pe ză (0), după cum s'a întîmplat în mantauă- 
manta, zauă-za, ziuă-zi(1). Dar acesta nu este un argu- 

ment. Manta n'a rezultat din mantaua în urma căderei 

lui ad; manta este forma primitivă (ngr. d ud) care, 
prin analogie cu alte cuvinte (comp.para-parauă), a de- 

venit mantaua la torma articulată, de unde mantauă. 
Za se explică foarte bine din zaba (4475), admiţind că- 

derea lui b (9), cum am arătat mai sus. Zi este forma 

primitivă (comp. ît. d, rtr. de, etc.) de unde ziua, ziuă. 

D. Gorra mai aduce încă o probă în favoarea tezei 
sale (pp. 554-555). După diînsul, ar exista în daco- şi 

istro-romînă tendinţa de a omite grupul uă (0) ori de 

cîte ori este precedat de o vocală palatală. Ast-fel: zac, 

stea, grea, zi; însă nouă, vouă, plouă. Dacă ar fi aşa, 
pentru ce nu s'ar zice a în loc de auă (lat. va)? De 

altă parte, formele istriene ste, mei, citate de d. Gorra, 
- 

(1) D. Gorra admite, ca și d. Sehuchardt, că ziud, vine dintro formă 

*dia, devenită în latina vulgară din Dacia *dzva (p. 552; ef.p.554). 

Această etimologie, susţinută şi de Miklosich, Beifrăge zur Laut- 
lehre der rumânischen Dialekte, 1, pp. 42-43, şi de d. Weigand, 

Die Sprache der Olympo- Walachen, 1888, p. 31, este prea fantas- 

tică. Cf. Tiktin Zeitschrift fiir rom. Philologie, î. XI, p. 412; Meyer- 

Liibke, Kritiseher Jahresbericht tiber die Fortsehritte der rom. 

Philologie, t. III, p. 81. D. Gorra se încearcă săa pere această eti- 

mologie referindu-se la forma zizia, macedo-rom. za în care ac- 
centul a trecut pe 4. «Dacă acest 4,» zice d. Gorra, ar fi un ele- 

ment eufonic, schimbarea de accent ar fi surprinzătoare, pentru 
că sunetul care serveşte să înlăture hiatul nu primește nici odată 

accentul în limbele romanice.» D. Gorra se înșală, pentru că chiar 

dacă admitem trecerea lui v la 4, nu putem nici decum explica 

schimbarea de accent (comp. neaud). Forma dzua (şi nu za cum 

zice d. Gorra) se explică prin dziua=—dzdua (comp. dzăsără=dziseră, 

Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen, p. 31), de unde 

dzua în urma contopirei lui € cu .



a
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n'a nici o importaţă Şi nu probează de loc slăbirea şi că- derea lui ză după vocalele palatale, după cum voeşte să arăte d.Gorra. Acelaşi fenomen apare și în cuvintele care conţin un 44 după o vocală labială. Ast-feliii: do (=*doă), alături de dose (Weigand, Pstey Jahresbericht, pp. 134,144. C£. şi Miklosich, Rumanische Untersuchungen, Viena, 1881, fasc. I!, p. 74). Tot aici putem aminti forma amindou (=amindouă, Weigand, îbide, p. 130) care vor- beşte de asemenea în contra afirmaţiunilor d-lui Gorra. In ceea-ce priveşte ea, acea în loc de aeuă, aceaua(1), d. Gorra zice că pronumele a putut foarte uşor să peardă silaba uă, pentru că el nu avea o formă articu- lată (-_aj care ar fi înlesnit păstrarea lui uă (9). D. Gorra ar fi trebuit să ne arăte de ce două, nouă (numeral şi pronume), vouă nu s'a redus la do, no, o, pentu că nici aceste forme n'att avut nici odată articol. 

  

(1) Frebue să spun aici că derivaţiunea lui acea din ecce șila, admisă de unii filologi și introdusă şi de d. KOrting, în Lateiniseh- 7Omanisches IVârterbuch, Nu. 2164, este cu desăvîrșire falsă. Acea nu poate veni decît din eccu (12) illa, în vreme ce ecce illa a dat aceea, aceia. Această din urmă formă nu poate rezulta din acea, după cum spune d. Tiktin (Zeitschrift fir ron. Philologie, t. XII, p. 441). Este deci de prisos a mai explica pe acest s din aceia printr'o infiuenţă analogică a genetivului (dat.) singular de la forma femenină şi a nominativului (acuzativului) plural masculin, explicaţiune propusă de a. Tiktin (1. e., p. 446). Cf. și Gorra (p. 558) care întoarce în contra d-lui Tiktin înseși observaţiunile făcute de acest din urmă. 
(2) D. Gorra-recurge la aceeași ipoteză pentru bea, îa (bibil, bibat, levat), care, după el, ar fi înlocuit niște forme mai vechi "Veauă, "dauă. Totul este însă foarte problematic. Zauă s'ar fi păstrat cu atît mai mult cu cit pers. a 3-a sing. a indic. prezent de la conjugarea 1-a se termină în &. De altă parte, dacă admitem că "beauă “aud, S'ai redus la bea, ia, trebue să presupunem că a existat un stadii intermediar "beată, *iaii. Ne întrebăm însă atunci pentru ce aceste forme s'ar fi scurtat, devenind bea, îa, în timp ce la persoana a 3-a pluial s'a păstrat beată, îaă,
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Critica pe care am făcut-o teoriei lui Miklosich ne 
arată că este pesteputinţă să admitem îm preună cu el şi cu 
d. Gorra că sunetul 4 din steaud este rezultat din 1 
dublu din lat. stella. Nu ne rămîne deci decît să con- 
cludem că stella a trecut la stă, şi că între această din 
urmă formă şi articolul a s'a desvoltat încetul „cu. în: 
cetul un sunet intermediar între o vocală şi o consonă 
“u, 0). Urmele unui fenomen analog există poate şi în 
istrianul lava (masc. blai), pl. blave (masc. blavi), de- 
rivat din germ. blau şi atestat la Gartner /Rumunische 
Untersuchungen ale lui Miklosich, I1, p. 56). Sunetul 
din acest cuvînt reproduce desigur pe un u mai vechiă, 
şi cine ştie dacă într'o zi chiar daco-romînul steauă 
nu va ajunge la steavă? 'Tot aici putem cita şi pe aciua 
(pentru o formă mai veche *acia), amintit şi de d. Meyer- 
Liibke (Grammatik der rom. Sprachen, t. 1, Ş 104) pentru 
apune în evidenţă posibilitatea desvoltărei unui u între 
două vocale. In sfîrșit în această categorie putem pune 
poate şi formele atît de obscure din portugeză: Ja- î-a bi, 
ja-u-a vi, citate de d. Gorra (pp. 488, 493) (1). 

Vedem deci cum toate faptele examinate aici ne pot 
autoriza să ne exprimăm în contra teoriei apărate cu 
atîta ardoare de d. Gorra. 

OV. DENSUŞIANU. 

(1) Cit despre da-oar, încăpea-oar, putea-oar (=da ar, încăpea 
ar, putea ar), citate de d. Tiktin (Zeitschrift fiir rom. Philologie, 
t. XII, p. 44), putem spune că nu aii nimic de a face cu steauă. 
Sunetul 9 (4) din aceste forme este datorit foarte probabil unei 
influenţe analogice a persoanei a 3-a sing. de la futur (închina-ua, 
fi-ua, etc.), unde a s'a desvoltat din 2, după cum a observat foarte 
bine d. Philippide (Istoria limbei române, p. 34). D. Philippide 
adinite însă greșit că o de la condiţional ar fi rezultat şi el dintr'un 
v care a existat odinioară la auxiliarul ași, ai, ar. Aceasta este însă 
o simplă iluziune, pentru că etimologia *volam sie, propusă de d-sa 
pentru a explica pe aşi, etc, nu poate fi luată în serioasă consi- 
deraţiune. 

Ov. Densuşianu, Anuar. 4



      

ASUPRA DISDIILAȚIUNEL CONSOYANTICE 
ÎN LIMBA ROMÎNĂ 

Asupra disimilaţiunei nu s'a scris țoemai mult, Aceasta 
nu din cauză că subiectul m'ar avea importanţă, ci 
pentru că este unul din cele mai delicate de linguis- 
tică. Pînă la lucrarea d-lui M. Grammont, apărută în 
895 sub titlul de La dissimilation consonantique dans 
les langues îndo-europtennes et dans les langues ro- 
manes, disimilaţiunea a fost studiată numai în mod 
izolat şi întîmplător, fără să ni se arăte ce este acest 
fenomen, care sînt condiţiunile în care are loc şi ce 
anume schimbări în organismul unei limbi sînt datorite 
lui. Ne vom folosi deci de rezultatele cercetărilor d-lui 
Grammont pentru ca să examinăn aici mai multe parti- 
cularităţi ale limbei romîne care întră în cadrele disi- 
milaţiunei. 

D. Grammont n'a dat nicăeri o definiţiune a aisimila- 
ţiunei. Din faptele pe care le-a examinat însă rezultă 
următoarea definiţiune pe care d. Gaston Paris a for- mulat-o în darea sa de samă asupra cărței d-lui Gram- mont (Î): «Cînd două foneme sati identice sati avind ce-va 

1) Journal das savants, fevrier, 1898, Pp. 81 şi uu. 
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comun între ele se întilnesc întrun acelaşi cuvînt, unul 
din ele se îndepărtează mai mult saă mai puţin de cel- 
alalt şi une-ori chiar este suprimat » Astfeliii va fi în- 
țeleasă disimiiaţiunea şi de noi, şi se va vedea din 
expunerea noastră că particularităţi care ati fost expli- 
cate de cătră unii filologi prin disimilaţiune mai nimic 
de a face cu ea(1). 
După cum arată însuşi titlul studiului nostru, cerce- 

tările pe care le-am făcut ai avut în vedere numai 
disimilaţiunea consonantică. Am căutat să adunăm cît 
mai multe exemple, fără a avea pretenţiunea de a fi 
secat în această privinţă tot materialul linguistic al 
limbei romîne, cît ne este cunoscut pînă acum. Ne vom 
mărgini numai a înşira şi face cîte-va observaţiuni 
asupra diferitelor cazuri de disimilaţiune pe care le- 
am întîlnit, fără a ne hazarda în generalizări şi fără a 
căuta să formulăm legile disimilaţiunei în limba romînă. 
Asemenea generalizări ni se par premature, în starea 
actuală a filologiei noastre. D. Grammont, care şi-a în- 
dreptat cercetările asupra unor limbi mai bine studiate 
decit a noastră, ne-a arătat chiar prin lucrarea sa cît 
de contestabile sînt cele mai serioase încercări de a 
stabili legi într'o asemenea materie. Cu toate acestea 
pentru a înlesni studii ulterioare asupra acestei ches- 
tiuni, ne vom referi la legile d-lui Grammont ori de câte 
ori exemplele noastre vor întra în vre-una din aceste 
legi. Cifrele romane puse după cuvintele citate de noi 
vor indica legea corespunzătoare din lucrarea d-lui 
Grammont. Cazurile de disimilaţiune de care ne vom 
ocupa vor fi înşirate după natura sunetelor între care 
disimilaţiunea a avut loc. 
  

(1) D. Philippide (Jsforia limbei române, pp. 31—32) consideră ca 

fenomene de disimilaţiune diftongarea vocalelor, trecerea lui cz, 
cs, î, la pt, ps, el, particularităţi care mau nimic de a face cu di- 
similaţiunea astfelii cum este înţeleasă de d. Grammont şi de noi.
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1) r<r=l—r. 
căloari XVII (Meglen) (1), rezultat din căroare (ea- 

lorem), formă ce apare în macedo-romînă. 

colastră VIll=corastră (cf. mai jos). Autorii Dicfiona- 
pului Academiei române, crezînd că acest Î reproduce 

pe 1 din lat. cofostra, citează cuvîntul sub forma co- 
lostra. 

Plevar VII (mac.-rom. = februar) (2), rezultat prin me- 

tateză din feviar. 

Gligore XVI = Grigore. 
lîndură VIII (mac-rom.=rîndură, lat. *hirundula). 

Forma nedisimilată ni s'a păstrat şi ea tot în macedo- 

romînă (comp. arândură) (3). Aceeaşi disimilaţiune apare 
şi în sp. alondra, vir. alondre, alondrele (4) şi formele 
îr. dialectale aulendra, olondre, allandre, alondrote (5). 

Luwandra VII = Ruzandra (et. mai jos) (6). 
săltar | = sertar (ngr. ovprăp; cf. Cihac, Dictionnaire 

d'elym. daco-rom., t. I, p. 322, t. II, p. 691)(7). 
tulbur XĂ = turbur. Disimilaţiunea a avut loc mai 

întiiu la formele neaccentuate pe temă (fulburare etc.); 
ea a fost introdusă pe urmă, prin analogie, şi la formele 
cu tema accentuată. 

(1) G. Weigand, Viacho-Meglen, Leipzig, 18%, p. 13. 
(2) G. Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen, Leipzig 

1888, p. 47. 
(3) Ibidem. 
(4) Grammont, . e, p. 125; G. Paris, £. e. p. 87. 
(5) Grammont, Z.c, p. 125; E. Rolland, Faune populaire de la 

France, Paris, 1871, t. II], p. 314. D. Hasdeu (Etymologicum mag- 
num Romania, t. II, col. 1170) contestă etimologia îîndurâ-*hi- 
rundula. D-sa consideră cuvîntul ca de origine tracică, hipoteză 
inutilă, după cum se poate vedea din formele citate. Cf. Ov. Densu- 
şianu (cursul de Istoria limbei române, 1897—1898). 

(6) Biserica ortodoză romînă, t. XX, 1897, pp. 320, 892, 
(7) [Se poate însă să avem dea face aici cu o etimologie popu- 

lară datorită influenţei verbului a sălta. O. D.].
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uleior = uvcior (lat. ureeolus). Se poate însă ca schim- 
barea lui 7 în 7 să fie datorită influenţei lui ulesor (*al- 
ceolum), după cum acesta a devenit în unele părţi uretor 
printr'o confuziune cu cuvîntul de care ne ocupăm. 
Salamură nu poate fi citat ca un caz de disimilaţiune 

a lui > în . Cuvîntul nu ne vine din lat. sal-muria, 
ci de la Slavi (sîrb. caxauypa). | 

Disimilaţiunea lui » în 7 din almar nu s'a întîmplat 
de sigur pe terenul limbei romîne; de accea cuvîntul 
acesta nu trebue pus în aceeaşi categorie cu formele 
citate mai sus. D. Hasdeii observă asupra acestei forme 
că ea «nu vine de-a-dreptul din latinul armaârium, ci 
prin maghiarul almariom saă prin germanul almer» (1). 
Opiniunea d-lui Hasdeu ni se pare contestabilă. Vechiul 
francez almaire ne arată, ca şi cuvîntul romînesc, că 
disimilaţiunea: s'a întîmplat foarte probabil deja în la- 
tina vulgară (9). 
Forma urlare prezintă oare-cari greutăţi. Lat. ululare 

ar fi trebuit să dea în limba romînă *uparare. Plecînd 
de la această formă” este greu să explicăm pe urlare. 
Disimilaţiunea pare că ar fi trebuit să se exercite asupra 
celui dintiiit 7 (cf. legea XVII a d-lui Grammont, şi mai 
sus căloari) (3). Nu rămîne atunci decît să aamitem că 
L cel dintiiii din lat. ululare se disimilase deja în latina 
vulgară (cf. it. urare, îr. hurler) şi că u a căzut înainte 
de epoca în care / intervocalie a trecut la 7 în limba 
romînă. Altă explicaţiune nu vedem. 

(1) Etymologicum magnum Romania, t. I, col. 904. 
(2) Cf. Grammont, Z.c, p. 93. Cit despre germ. almer, d. Gram- 

mont observă foarte bine: «la dissimilation reprâsentâe par all. 
almer n'est sărement pas germanique, et c'estă all. azer qwont 
&t€ empruntâes les formes slaves: căg. almara, pol. almaryja, ol- 
maryja, slov. almara, almarica.» Forma maghiară citată de d. 
Hasdeit vine şi ea din slavonă sai poate chiar din romînă. 

(3) Influenţa disimilatoare a finalei re de la infinitiv este grei 
de admis. Cf. G. Paris, 7. e, pp. 91.—92.
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Cit despre farbara, care se aude pe lîngă falbalu 
şi care a rezultat din acest din urmă printr'un proces 
dublu de disimilaţiune şi asimilaţiune, este mult mai 

probabil că disimilațiunea nu s'a produs în limba 
romînă (comp. rus. da16opa). 
2)r>r=r—l 

Pentru. acest caz nu cunoaştem decît formele corasiă 

XVI, rezultată din *corast/ă (mai ales în Moldova), şi 

criel IV (= crier, Bănat) (1). D. Grammont formulează 
astielii legea IV: <combinâe tonique dissimile intervo- 
calique» (2). Disimilarea lui 7 în acest cuvînt nu s'a 

putut petrece decit la forma articulată sai în epoca 
în care u final de la forma nearticulată nu dispăruse. 
3r>r=r— 
corastă XVI = corastră. 
fereastă XVI = fereastră (3). 
frate IL = *fratre. D. Gaston Paris crede că forma 

identică din italiană nu vine din acuzativul fratrem, 
ci din vocativul frater (4). In limba italiană lucrul nu 
este imposibil; pentru forma romînească însă explica- 
țiunea aceasta ni se pare mai puţin plauzibilă. 
preste (pesie) IL = *prestre (ct. vrom. pespe, Gaster, 

Crestomaţie, t. II, glosar). 
Tot la această grupă aparţine şi propietar = pro- 

prielar (Ci. sp. propietario, cat. propietari). Cuvîntul 
acesta nu întră în nică una din legile d-lui Grammont. 

(1) G. Weigand, Drilter Jahresbericht des Instituts fir run. 
Sprache, Leipzig, 18%, p 319. 

(2) Z. e, p. 3%. 
(3) D. Philippide (Istoria limbei române, p.37) pune pe fereastă 

în categoria exemplelor de apocopă. 

(4) L. e, p. 3: «je suis port ă y voir le vocatit frater, car 
frate, comme on sait, ne se dit que des moines et a surtout 6t6 
employ6 en leur parlant.» Cî. Miklosich, Beitrăge zur Laullehre 
der rum. Dialekte (Lauigruppen), 1883, p. 18. 
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Pe lingă legea XIX («de deux combinâes atones, c'est 
la premire qui est dissimil6e»), d. Grammont putea 
introduce, după cum arată acest cuvînt, şi legea: «de 
deux combinâes atones c'est la seconde qui est dis- 
simil6e.» 

Ruzanda XVI = Ruzundra. 
4) rr —r 

pentru lĂX=prentr (et Gaster, Crestomaţie, t. 1], glosar), 
pintre IĂ = printre. 
5) 1 <l= ln. 
alani (mac.rom. = alalt). Cf. Meglen Iantu, d.rom. 

celalani(1). Acest exemplu nu întră în nici una din 
legile d-lui Gramont. Legea la care aparţine acest caz 
de disimilaţiune ar putea fi enunțată astteliii: intervo- 
calică disimilează consonă combinată atonă. 

6) 1>14= 
plimb, plimbare IL = *plimblare (preumblare). 
Dn Lau=r—n. 
amerinţ XIV == ameninţ. 

arin XVII = anin. Forma disimilată se aude prin 
Moldova și Transilvania (2). 

cărunt XIV, pentru o formă mai veche *cănaat. 
mărunchii, XIV, care se aude în unele părţi în loc 

de mdnunchiii. 
mărunt XIV == mănunt. 
rărunchăi XIV = rănunchiii. 
părine XIV, din lat. panicum. 
virin (şi derivatele lui) XVII (mac.-rom. = venin) (3). 

8)n >n=n—r. 
pîngărire XIV = *pîngănire. 
singerare XIV (= lat. sanguinare). 
9)aLa=l—n. 

  

(1) Hasdei, Ftymologicum magnum, t. 1, col. 913. 
(2) Cf. B. P. Hasdeă, Ftymologicum magnum, t. II, col. 1203. 

(3) Cf. Grammont, 7. c., pp. 80, 81.
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Pentru acest caz nu cunoaștem decît două exemple 
amelini XIV = amenin (1) şi linge XIV = ninge, cum: 
se aude în unele părți. - 

10) an <m=l—m. 

lume VIII (istr.) = nume (2). 
lumăr VIII (istr.) = număr (3). 
lumtă XIV (mae.-rom. = nuntă) (4). 
1) m <m=nn—m. 
năframă, năramă VIU = măframă, maramă (5). 
nimbru VIII (= membrum, Bănat) (6). Forma aceasta 

însă, pe care singur d. Weigand o atestează, ni se pare 
destul de suspectă. 

12) m > m = m—n. 
taman XIV (= ture. taman); forma nedisimilată s'a 

păstrat în macedo-romînă, famamu (7). Se poate ca 
taman să se fi introdus în limba romînă din limba sîr- 
bească, unde găsim de asemenea pe taman. Contrarul 
însă este tot atît de admisibil. 

13) m<b=n—b, 
nalbă VIII — * malbă (at maloa). In Dietionnarium 

valachico-latinum, pe care d. Hasdeii îl numește Ano- 
nus Lugoshiensis, găsim forma marva (8) ca existentă 
în dialectul bănăţean. Ea pare însă suspectă, şi se poate 
ca autorul dicționarului să fi fost influenţat de forma 
latină pe care o citează. 

(1) Cf. B. P. Hasdei, Etymologicum magnum, t. I, col. 1046 
(2) Miklosich, Rumunisehe Untersuchungen, Li, p. 58. 
(3) Ibidem. 
(4) G. Woigand, Vlacho-Megien, p.17, Die Aromunen, t. II, p. 321. 
(5) G. Weigand, Dritter Jahresbericht des Instituts fiir rum. Spra- 

che, p. 322, 

(6) Ibidem, 
(7) G. Weigand, Zweiter Jahresberichit, p. 138. 
(8) Hasdei, Efymologicum magnum, t. III, col. 3127. 
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14) 2 <n=u—n. 
daună XI = lat. damnaum (1), 
scaun XI — lat. scamnum (2). Forma mai veche și ne- 

disimilată se aude în Bănat (3) şi în mac.-rom. (4). 
15) f>m=f—n. - 
funingine VIII, rezultat dintr'o formă mai veche *fu- 

migine. Latinescul fuligo devenise foarte probabil 
*fumigo în Dacia, printr'o etimologie populară datorită 
influenței lui fumaus. *Pumigo a dat la rindul lui în 
limba romînă *fumigine — funigine, de unde funin- 
ine (5). , 

furnică VIII =— lat. formica. 
16) v > m =v—n, 

valăn, vătănare VIII (mac.rom. = vălămare) (6). 
1?) d>d=d-—t. 
dete VIII = dede, după cum se zice în unele părţi. 
Acestea sunt cazurile de disimilaţiune pe care le-am 

putut culege din diferitele publicaţiuni privitoare la 
limba romînă. Studiul nostru este numai un început pe 
care alte cercetări îl vor putea completa. 

FILIP DRUGESGU. 

  

(1) Cf. Grammont, 7. e, p. 51. 
(2) Ibidem. 

(3) G. Weigand, Dritter Jahresberieht, p. 326. 

(1) G. Weigand, Erster Jahresbericht, p. 13, Ziveiter Jahresberichi, 
„134. 

' (6) Ov. Densușianu (cursul de Jsforia limbei române, 1897.—1898). 
(6) G. Weigand, Frster Jabresbericht, pp. 16, 11.



    

VIBAȚA SFÎNTULUL VASILE CEL NOI 

DUPĂ UN MANUSCRIS DIN PARIS. 

Intwun articol apărut în Revista critică-literară, t. LUI, 
18%5, pp. 285 şi uu., am atras atenţiunea asupra unui ma- 
vuscris romîn ce se păstrează la Biblioteca naţională 
dm Paris sub nr. 2 al fondului «valaque». Astăzi ve- 
nim să publicăm acest text după o copie pe care am 
făcut-o anul trecut şi să dăm în același timp o descriere 
mai amănunţită a manuscrisului. Deşi vieaţa sfîntului 
Vasile s'a publicat la 1819 în Bucureşti (1), totuşi ma- 
nuscrisul din Paris merită să fie reprodus în întregime, 
pentru că reprezintă, după cum vom vedea, o redac- 
țiune destul de îndepărtată de aceea care s'a tipărit, şi 
va putea servi la studiul comparativ al acestui text. 
Manuscrisul oferă în acelaşi timp oare-care interes din 
punct de vedere al limbei. 

Manuscrisul a întrat la Biblioteca naţională în de- 

(1) Iată titlul ediţiunei din 1819: Viiafa sfântului Vasilie celui 
nou şi înfricoşatele vămi ale văzduhului şi dreapta judecată, pre 
care leau văzut Grigorie prin rugăciunile sfăntului Vasilie celui 
n0u, şi de acelaş Grigorie serise, care acum tilmăcindu-se romi- 
neaşte sau dat în typariu în zilele prea înălțatului nostru Domn, 
Alezandru Nicolae Suţul Voevod, Bucureşti, 1819. D. Gaster (Li- 
teratura populară română, 1532, p. 439) spune greşit că s'a tipărit 
la Rimnic. 
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cemvre 1883, după cum se vede din o însemnare făcută 
pe foaea albă de la început. El a fost înregistrat mai 
întiiu în fondul grecesc (supl. 479). Cuprinde 59 foi, for- 
mat în guarto mie, de o înălţime de 20 cm., 3 mm. şi 
de o lăţime de 14:/, em. Hirtia este ordinară şi stricată 
în mai multe părţi din cauza umezelei (3 foi la început 
şi 8la sfirșit). Scrisoarea e de aceeaşi mînă; la început însă 
mai măruntă (2 mm.) şi mai frumoasă, mai la urmă 
mai mare (3 mm.) şi neîngrijită. Coloana serisorei, în- 
cadrată în linii, este înaltă de 14 em. şi lată de 10:/, em. 
Legătură și paginaţiune modernă. Nici o însemnare care 
să ne permită să fixăm mai de aproape data manuscrisu- 
lui. După caracterul scrisorei el datează probabil din cei 
din urmă aniai secolului al XVII-lea și s'a scris în Moldova. 

Manuscrisul nostru cuprinde unul din textele noastre 
cele mai populare din trecut, după cum se vede din 

numeroasele copii care ni s'au păstrat(1). 

Vieaţa sfintului Vasile cel noii (+ cătră 952) a fost 

scrisă de cătră ucenicul săii Grigore. Ea s'a publicat 
mai întîiu, după un manuscris grecesc din Paris, în Acta 

Sanctorum (Mart, t. III, pp. 664—-678, apendice 20—382), 
unde pe lingă textul grecesc se dă şi o traducere la- 
tină(2). Redacţiunea romînă se apropie în multe părţi de 

textul din Acta Sanctorum ; o comparaţiune mai amă- 
nunţită ne arată însă că textul romîn a fost tradus după o 

redacţiune grecească mai desvoltată. Singur Grigore ne 
spune că a compus 0 scriere mai amănunţită asupra 
minunilor siîntului Vasile(3). D. Veselovslij a găsit chiar 

(1) CE. M. Gaster, Literatura populară română, Bucureşti, 1882, 
pp. 439 uu., Crestomaţia română,„Leipzig-Bucureşti, 1891, t. II, pp. 
301-—304. 

(2) CE. şi P. Lambecius, Comentarii de augusta bibliotheca cae- 
sarea Vindobonensi, Viena, 1679, t. IV, p. 200, t. VIII, p. 360; K. 
Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, ed. 2, p. 19. 

(3) Acta Sanetorum, Mart, t. IIL, p. 677, $ 56 (ed. din 1865).
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în biblioteca sinodală din Moseva un manuscris gre- 
cesc (nr. 429) din secolul al XVII-lea în care vieaţa sfin- 
tului Vasile este descrisă mai pe larg decit în redacţiunea 
din Acta Sanelorum (1). Neputindu-ne procura volumul 
din Sbornik în care s'a publicat articolul d-lui Vese- 
lovskij, nu ştim pînă la ce punet textul romîn se înrudeşte 
cu redacţiunea grecească a manuscrisului din Moseva. 
După cum rezultă dintr'o notiţă publicată în Analecta 
Boliandiana, t. X, 1891, p. 487, se pare că redacţiunea 
aceasta grecească se apropie de cea romînească pe care 
o publicăm noi. 

Un studiii comparativ asupra tuturor versiunilor 
acestui text rămîne încă de făcut. Chiar redacţiunile 
romiîneşti care ni s'a păstrat se îndepărtează destul 
unele de altele. Aşa, manuscrisul nostru se deosebeşte 
de cel din care d. Gaster a publicat două fragmente (2). 
De asemenea ediţiunea din 1819 prezintă un text care 
se apropie puţin de al manuscrisului din Paris. Aşa, în | 
acest din urmă nu se află la sfirşit judecata din urmă 
care este descrisă în ediţiunea din 1819 și în toate ma- 
nuscrisele de care ne vorbeşte d. Gaster (3). Neputînd | 
avea textul grecesc mai desvoltat după care s'a tradus 
versiunea romînească, nu știm care din redacţiunile ro- | 
mînești păstrate se apropie mai mult de original. [ 

In privinţa transerierei manuscrisulu trimitem la cele | 
spuse mai sus la Psaltirea Voroneţiană (p. 23). Vom aminti 
numai că ori de cîte ori am găsit în manuscris forme 
ca 'rkS am transcris feau, nedespărţind cuvîntul în două 
pentru ca să se ştie că în manuscris nu este scris me aş. 

Literile puse între [ ] le-am restituit cînd hîrtia ma- 
nuscrisului era ruptă saii pătată. e

e
e
 

n 
n
e
n
e
 

  

(1) Cbopunts orabzenia pyeiaro H3BIRa 11 CIOBecHOCTI muneparopekoă 
Radei Hay t. XLVI, 1890, secţiunea a 2-a, pp. 10—82, | 

(2) Crestomaţie română, t. II, pp. 301—304. 
(3) Literatura populară romînă, p. 439. 
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Prea... ....... și înfricoșatele și amarile vedenii 
pre care vedenii au arătati domnulă Dumnezeu fericitului Gri- 
gorie prea iubitului ucenici ală prea cuviosului marelui între 
sfinţii părinți şi multi pălimitorăului și răbdătoriului de linuri 

și făcătoriului de minuni Vasilie cel noă. 

Acestă prea cuvios părinte şi mare făcătoriu de- minuni 
Vasilie au trăitii în Țarigradă, unde şi răposarea și îngro- 
parea lui au fostii; iară de unde și în ce kipit au venitii 
la "Țarigrad acesti prea cuvios părinte mare făcătoriu de 

minuni, scrie la istoriia sa carea jaste scrisăte ....... 

719%) (1) de zile aşa într... ....,. 
In zilele bine credintoşiloră împăraţilori grecești, a lui [n anii dela 

Leonit prea înţeleptulă şi a lui Alexandru fratelui său, fe- 

corii lui Vasilie Makidonii, întru ali zeacelea! ant alti îm- 
părăţiei lori, oarișcarii maghistriani din părţile Asiei, tri- 

miși fiindi cu oare care trebi împărăteşti, carii întorcăndu 

să înapoi spre Țarigrad cu soliia sa, leaii fostii lori a 

treace prin o pustie oare care neumblată (2), și trecăndi 

ei prin acea pustie neumblată ai văzută pre oare care 

omă (adecă pre acesti Vasilie de carele ne iaste noao 
cuvăntulă) umblăndi prinii pustie în haine proaste îmbră- 
cati și cu kipă streină și groaznicii ca uni hrănitii în 
pustie. Și îndată alergăndă după dănsuliă, MII 73 Ţ5) prin- 

seră pre el[i] şi, min(ujnăndu să de kipulii lui cel streină, 
îl socotiră pre elii a fi iscoadă, fiindii că multe îlă intre- 

bară pre eli ca să le spue lorii: ce omi iaste şi de unde 

iaste; iaru el nimici, nici ună cuvăntă n au vrută să le 

răspunză loră. Deci legăndu li pre dinsulă, l au dusă cu 

dănșii la Ţarigradă și, dăndu şi ei seama de soliia lori la 

împăratul, spuseră la arătare şi pentru prea cuviosulă Va- 

silie. Iarii împăratulă Leoni, văzîndu li pre elă cu kipă 

(1) Zitlu în susul paginei din care nu se mai distinge decît . . inte 

(2) neumbată 

(3) Zitlu în susul paginei: Vasilie [eleli nou 
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streini, îndată porunci parakimonariului, ali căruia nume 
era Samonii, de neamii agareaniă, cu boeriia patrikie, avăndi 
cinste mare la împăratul Leonă ; aceluia iau porunciti îm- 
păratulă Leonii ca să li întrebe pre dinsulii şi să afle 
pentru elă, adecă cine iaste și de unde iaste Şi cumi iaste 
numele lui. [ari Samonă, luîndit pre omulă lui (2 vo 
Dumnezeu, | ai dusii pre e[lă) la curţile sale şi, șezăndiă 
în scaunulă săi celii de judecată, cu multă mîndrie ai po- 
vuncitii să li aducă de faţă pre fericitulii Vasilie, carele, 
fiindă adusi înaintea sa, nu iau dată lui cinste vrednică 
nici înkinăciune. Deci Samonii zise lui cu multă mindrie: 
«Spune noao, necredintosule bătrînule, cine ești și de unde 
ești şi cumă îţi iaste numele tăi.» Lari prea cuviosulii nu 
Jau dati lui răspuns, ci sta tăcăndă și cu oki blănzi că- 
uta spre dinsulii. Deci Samoni iarii au zis lui: «Spune 
noao de grabă de unde ești.» Atuncea sfântulă au răspuns 
lui,” zicănduă: «Dară tu cine ești şi de unde ești?» Zis au 
Samonii lui: «Noi pre tine te întrebămi cine ești şi de 
unde ești, iară cine săntă eu nu trebue a întreba, (3 ro) 
iară de voești a întreba să ştii cine săntă eu, voiu spune 
ție: eu săntă Samoniă, patrikie și parakimonariu celui ce 
înpărăţeaște. Spune dară acumi şi tu noao cine ești și de 
unde ești şi ce iaste viiaţa ta?» Răspuns ai lui prea cuvi- 
osulă: «Eii săntiă streinii şi unul din cei ce vieţuescu pre 
pămiîntii.» Zis au Samonii cătră dănsuli: «Bine zici dar pentru 
tine ceia ce teau- găsiţii și teau adusi pre tine aicea, că eşti 
ună iscoditorii vrăndă să iscodeşti pentru stăpănirea Greci- 
lori.» Iară prea cuviosulă la aasta n au zisă nimici, și mulţi 
dină cei ce sta acolea îlit silita pre elă, intrebăndu li să 
Je spue lori cine iaste, și nu le răspundea loră nimica. 
Deci Samoni, aprinzăndu să de mănie, au poruncit să aducă, 
toiage verzi şi vine de bou uscate şi alte multe măestrii 
(3 2) grouznice spre înfricoşarea lui, ca doari să va teame 
și înfricoșindu să va spune vine iaste și de unde jaste. arii 
elit acelea toate văzindu le, n au zisi nimică, ci, stăndi cu 
smerenie, tăcea. Atuncea Samoni ati poruncit la patru slu- 
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jitori ca să lă întinză pre elă josă la pămîntii şi cu vine 
de boii să lă bată şi, bătîndu li să lă întrebe: «Cine ești 
şi de unde eşti?» larii sfăntulă liindii bătută cumplită, 
n au răspunsă nimici, ci răbda tăcîndii. Şi atăta 1 au bătută 
pre elă pănă cîndu li s au părut că au muritii, şi, luîndu lă 
ca pre ună butucit (neputindii să meargă), | îu dusii şi | au 
aruncati în temniţă. lară a doao zi Samoni, ca o hiiară 
neîmblinzită, fiindă iarăși şezăndt la judecată, au po- 
runcită să aducă pre (1)..... (4 70) vitejaşte ne răspunzăndă 
nimică, cătu să mira toţi de răbdarea şi de tăcerea prea 
cuviosului. Deci au zisi Samoni: «Ştiu că va să să laude 
fermecătoriulă acesta şi va să zică așa: «cu tăcerea | ami 
biruitii pre el,» ci pre sănătatea a singuri stapinitoriului 
că nu li vori slobozi pre elii, ca să nu să laude şi să ne 
batjocorească pre noi.» Şi aii poruncită toată săptămăna să 
fie bătută în fiește care zi căte cu trei sute de toiage și cu 
trei sute de lovituri de biciu. Iaru elă cu mare vitejie 
răbda toate muncile acelea, fiind” întru dînsuli fapte bune, 
că dinu tinereaţele sale au fostii călugării şi s aii dusi în 
pustie, întru carea s ai hrănii mulţi ani, şi toată petrecerea 
vieţii sale în pustie au petrecutii cu (4 2) viaţă aspră, că 
numai cu buruianele pustiiului să hrăniia și 'umbla desculți 

(1) Manuscrisul prezintă aici o lacună; lipsăşte de sigur o foae. Dămii, 
după traducerea latină, pasajul care lipsește: e ...., jussit eum, siquidem 
adhuc viveret, allatum sisti. Obstupuerunt igitur qui missi fuerant, 
cum viderunt salvis ostiorum claustris stantem prae foribus carceris, 
et quidem sanum; interrogaveruntque eum, quomodo exivisset. Verum 
nihil ad eos prolocutus sanctus, abiit cum illis sistendus principi. Cumque 
huic aliqui praecurrentes narrarent quod acciderat, obstupuit etiam 
ipse hoc audiens: nihilominus magum arbitratus tam ipse quam quot- 
quot ipsi aderant, ait ad illum: «Ego magicas artes tuas cito coarguam.» 
Et iussit humi distentum inclementer caedi virgis, donec ediceret, 
quis esset aut unde. Sanctus vers nullatenus respondere curavit, quam- 
vis eo usque percuteretur, ut totus iam contrilus esset virgarum 
ietibus.» (AA. SS, Martii î. MI, 665—666) 
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și cu haină proastă. Şi pentru aceaia nu vrea să și spue 
nimăruia viaţa sa coa bună, ci tăcea știindi cuvîntului stă- 
pinului ce zice: «să nu ştie stinga ta ce face dreapta ta,» 
că totii cela, ce şii arată fuptele sale ceale bune înaintea 
oamenilorii, acela îșii ia dela cameni plata sa şi de slava 
cea veatnică să lipseaște, iarii carele doreaşte de mărirea 
cea veatnică, acela uscunde înaintea oamenilorii faptele 
sale ceale bune, și de va fi şi bătută şi va tăcea, cu ade- 
văratii omulu acela iaste mucenică. 

lară deacă ait trecutii săptămîna întru carea în toate zi: 
lele au fostii bătuti sfăntulă, multe (5 7%) dureri răbdăndii, 
şi înştiințăndu să Samonii că totă întru tăceare petreace 
muceniculi, ari au şezutii la divană şi au poruncit de |] 
au adusă pre elă înaintea lui, şi, căutîndi asupra lui cu 
minie, ai zisii lui: «Spurcatule întru oameni, pănă cîndi 
vei ascunde vicleşugulii tăi în inima ta? Spune noao acumii 
cine ești şi de unde eşti.» Iaru fericitul ai răspunsului 
cu blîndeaţe şi fără de mînie, zicăndu: «Coia ce facă lu- 
crurile Sodomului, precumă și tu, ticăloase, pre unii ca 
aceia să cuvine cu adevărat ai numi spurcați.» arii Samonii 
umplindu să de mare rușine pentru acea mustrare de faţă 
înaintea a mulţi boiari ce era cu dînsuli, scrișaindi asupra 
sfântului, ai (5% poruncită să aducă îndată cureale şi să 
lu leage pre elii cu miinile înapoi. Şi legîndu i cu frînghii 
coastele lui și pitorult lui celui dreptii înapoi cătră coaste, 
| ati spînzurati pre eli aşa într o casă de niște grinzi şi 
au pecetluit cu ineluli săi uşia casii aceila; și așa | at 
l4sată pre el spînzurat pănă căndă va spune cine iaste şi 
de unde iaste. Iară ceia ce era cu Samonii toți răpştiia pre 
ascunsă, mîniindu să pre el, și lă numiia pentru unii lucru 
ca acela tiranii (cunoscîndă toţi că nu iaste vinovatii întru 
nimica omul acela). Si ai stătutii sfăntulă aşa spinzuratii 
trei zile și trei nopți, iarii a patra zi viindă tiranul Sa- 
moni ai deşkisă ușa (6% şi au aflați pre muceniculii 
spînzurată. Şi văzîndu lit pre elă cu faţa luminată ca cumii
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n ar fi pătimit nici unii răi, s ati miratu și, apropiindu să 
cătră dînsulii, ai zisă lui: «Cine eşti şi de unde eşti? Ai 
nu tea (1) pedepsiti pre tine munca atasta, de nu mi răs- 
punzi mie?» lară fericitulă nu iau răspunsă lui nimica. 
Deci Samonii aii poruncitit să li pogoare pre elă dela griozi 
și să li dezleage. lară dacă îl pogoriră și lă dezlegară pre 
elă, stătu cu trupul săă sănătosă şi vindecată şi nici o 
vătămare nu avea pre trupul săi, că li vindecase pre el 
însuş Demnuli Hristos, de care lucru să mira toți şi să 
minuna. larii Samoni aă zisă celori ce era cu dînsulă: 
«Ab (6) n ami zisă eu bine că omuli acesta iaste ferme- 
cătoriu mare, că jată nici cătii de puţinii n ai bolitit cu trupuli 
său de atitea bătăi cite ai luati? Ci eu de grabă îi volu 
strica puterea farmeciloră lui.» Şi porunci să vie hrănitoriulă 
leiloriă, carele viindu, iai poruocită lui, zicîndă : «Dimineaţă 
să mi gătești doi lei cumpliţi cărora să nu le dai lori hrana 
cea rînduită, ca să fie flămănzi; și vomi vedea pre ferme- 
cătorulii acesta de va birui și pre lei.» Iarii a doa zi, adu- 
nîndu să mulţime de norodă la priveală, şi leii cu mînie 
răcnindă s au slobozită, fiindi foarte flămînzi. Şi fiindi 
dusi acolo și stăntuli, | ai aruncată pre elă mincare leiloră, 
iară leii, (77%) văzindă pre stăntuli Domnului, s ai înfrico- 
șată şi, viindă cu blindeaţe, şedea și să tăvăliia la pitoarele 
sfântului ca nişte miei fără de răutate. Acasta văzindă mul: 
țime de norodi carii să adunase la acea priveală, să minuna 
toţi și striga: «Doamne miluiaşte!» Iarii sfăntulă, apropiindu 
să de lei, îi neteziia pre ei cu mina sa cea dreaptă şi, luînd 
pre unuli de ureake, l'au scosi afară, zicăndii: «Iată oaia 

voastră, iată oaia.» Ci măcari că s ai făcutii acastă minune, 

iarii Samonii n ai vrutii nici într unii kipu să înţeleagă că 
acela iaste omulii lui Dumnezeu, ci aii poruncitii, în noaptea 

viitoare ca să lu arunce pre eli în mare. Deci slujitorii 

luîndi pre sfăntuli la (? 0) ală treilea casit ală nopții, s ati 

sloboziti cu caiculii pre mare, şi așa lepădindă pre sfântul 

(1) tea iaă 

Oe. Densuşianu, Anuar. 5 
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Vasilie, | ait aruncati pre elii în mare la locul uude să kiema 
Varvarii, şi ei sati întorsă înapoi și aă spus lui Samonii că |! 
a înecată. Jarii din porunca lui Dumnezeu, celuia ce păzeaşte 
pre prea cuvioşii săi, îndată doi delfini din mare,luăndu lă pre 
dînsuli pre spatele lori, | ai scosă pre elă afară la uscată la 
țărmurile ce să kiema Eydoma, şi era țărmurile acelea la alti 7 
pănză de zidiu ali 'Țarigradului. Acolo 1 au aruncati pre elit 
la uscatii și îndată i s au dezlegati miinile și pitoarele, şi, 
sculindu să, s ai dusti spre cetate, fiindi foarte de dimineaţă 
şi încă nu să deșkisease porţile ceale de ară ale cetăţii, 
și, şezîndi elă lîngă poartă să să odihnească puţinteli, fată 
ai veniti unii omi, (8+) fiindi foarte bolnavi de triguri, 
şi aii şezută și el aproape de sfăntulă, tremurîndi şi scu- 
turîndu li pre elii irigurile. Iarii prea cuviosulu Vasilie, 
văzîndu li pre elă tremurîndi așa, i sat făcutii milă de 
dînsuli şi, sculîndu să de unde şedea, ai mersă la elă și 
Ș ai pusi miinile sale pre dînsulă, zicăndă: «Omule, nu- 
mele şi puterea Domnului mieii, Isus Iristos, iată că te 
tămăduiaşte pre tine de acastă boală şi heputinţă; și de 
acumi să fii sănătosti.» Acestea zicăndă slăntulă, iarii omulă 
îndată s ati simțită pre sine desăvirşiti sănătosă. Iară elu 
văzindu să pre sine sănătosi așa de grabă, ai căzutu la 
pitoarele sfăntului și li ruga ca să meargă cu dinsuli 
(8) la casa lui. Şi era omului acela cetățeani dini cei 
mai de josii şi mai mici şi nebăgaţi în seamă, numele lui 
loan. Şi ai mersă cu dînsuli prea cuviosuli la casa lui, pre 
carele cu dragoste priimindu li şi soţiia lui, a căriia nu- 
mele ei era Elena, și viindi vremea prânzului, puseră masă 
și mîncară şi să veseliră. Şi ati spusii loanii fămsii sale 
cumii | at tămăduitii pre elii prea cuviosulii de friguri numai 
prinii kiemarea numelui Domnului Hristosti. Şi s ai bucurati 
fămeia foarte pentru uni oaspe: ca acela și cumii că s ai 
învrednicitii a priimi în casa lori oaspe pre omulii lui Dum- 
nezeu, că era şi ia iubitoare de Hristosii şi foarte iubitoare 
de streini, și vieţuia amîndoi cu frica lui Dumnezeii. Deci 
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loan şi cu Elena, soțţiia lui, (9ro ai începută a ruga pre 
sfăntulii ca să le spue lorii cine iaste şi de unde aste şi 
cumiă îi jaste numele lui. Atuncea sfăntviii a începutii a 
le spune lori, zicăndi: «ii, fiiloru, sîntă pre carele Samoni, 
patrikie, cu multe bătăi cumplite şi cu munci m ai munciti 
şi leilori spre mîncare m aii aruncati și mai pre urmă, 
întru atastă noapte, legîndu mi miinile și picoarele meale, 
întru adînculi mării m au aruncati. Ci Domnulă mieu Isus 
Hristos, căruia dinti tinereaţele meale îi slujescii, precumi 
ştie, m au păzită nevătămată şi m ati izbăviti. arii numele 
mieu iaste Vasilie.» Iară ei auzindii acestea, foarte să mira 
şi să minuna, că auzise ei și mai nainte toate acestea, cum 
că 1 at (9o9) muncitii patrikie şi cumii nu lau vătămatii 
leii, că să vestise atasta preste toată cetatea. Deci | ai 
rugati pre elă ca să petreacă cu dînşii în casa lori întru 
toată vremea vieţii sale. Şi plăcuţi era ei sfântului, şi ei 
încă iau tocmiti lui casă de rugăciune și candelă, unde 
era obi€nuiti de da laudă lui Dumnezeu. Și atita daru 
îi dedease Dumnezeu lui cîtii nu numai toti fealiuli de 
boale tămăduia numai cu kiemarea numelui Domnului 
Hristos, ci şi ceale ce era să fie ca unii prorocii toate le 
ştiia şi mai nainte le vedea, și cugetele ceale ascunse și 
gindurile oameniloriă, toate le știia și mai nainte le vedea, 
şi faptele tuturoră oamenilorii, ori (20 ro) bune ori reale, 
toate le cunoştea, şi toate ceale ce era în inima omului ca, 
de față le vedea, și uu era nimica lucru ascunsti întru oameni 
pre care să nu |ă ştie elă, și ceale ce era atuncea şi ceale 
ce era să fie mai pre urmă. 

Intru aceia vreame ai muritii Leoni, prea înţeleptulii îm. 
păratu, și după dinsulii preste puţinică vreame au muritii şi 
Alexandru, fratele lui, rămiindi la împărăție Constantini, 
fetorulă lui Leonii, carele să kiema Porfirogheniti, cu maica 
sa Zoia. Iarti de vreame ce că Constandini era încă copili, 
pentru purtarea de grijă a împărăției ai rînduiti pre Romanii 
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patrikie (1). Deci după cîţ va ani împăratulă făcîndu să în 
vîrstă, ș au dată Romană (100) pre fiica sa soţie împă- 

225 Tatului, şi era și însuși Romani cu cunună împărătească în 
capii şi mai avea Romani şi altii ginere pre carele îl kiema 
Saronită, cu hoeriia lui patrikie, carele mîndrindu să cu 
mărirea și cu bogăţiia sa, ai gînditii vicleşugă în inima sa, 
cumi! ară putea face ca să omoare pre împăratulă Con- 

20 Standină Porfiroghenită și să apuce cinstea împărătească 
împreună cu socrulii săi, care gindit ală lui nu s aă tăinuiti 
de prea cuviosulă părinte Vasilie; şi era aproape curţile 
lui Saronitii de casa acelui loanii la carele găzduia stăntulu 
Vasilie. Iară întru una de zile, Saronitii, eșindă dină curtea 

235 sa călare cu multă mîndrie și cu mulțime de slugi, mergea 
cătră palaturile (11 7% împărăteşti, iară sfăntuli Vasilie 
dină dosul Ini ai începută a striga cătră dinsulii cu mare 
glasi, zicîndu: «Pentru ce inima ta gîndeaște ceale împro- 
tiva poruncilori lui Hristosii, că ţie nu taste parte întru 

20 Sorţulii împărătescu? Incetează dart şi nu te osteni în deșertă, 
ca nu cumva să să mînie Domnuli asupra ta, și vei piiarde 

De aicea să și cinstea patrikiei pre carea o ai.» Acestea auzindă Saronită, 
mie e a umpluti de minie, încă și de rușine, şi sai porniti 
timi ale lui însuși elă cu mîna sa a li bate de călare cu biciuli ce avea 

2 ÎN mînă, dindu i lui multe lovituri totă preste capi, și cu 
cuvinte de ocări suduiniu li pre elă sai dusi în calea 
sa. lari fericitulii Vasilie răbdindi şi acea bătae și cară, 
a doa zi (11%) Yarăși | ai întimpinatii pre dinsulă sfăntuliă 
Vasilie, eşindi dela curtea sa, și după cumi îi zisease lui 

25 ÎN Zioa trecută așa iarăși ati începutii a lă mustra pre elă 
cu cuvîntulii, încă și mai multă dojenindu li pre elu. Iară 
    

(1) In teztulă grecescă nu figurează aici numele lui Romin. Pasajulii acesta 
sună astfeliă în traducerea latină: «Qui cum adhue admodum puer esset, tu- 
tores curatoresque illius constituti sunt archiepiscopus Constantinopo-. 
leos, Nicolaus et magister palatii, Joannes, Garidas cognominatus, et 
alii cum ipsis, imperatoriam digoitatem conservaturi, ne quis eam forte 
praeriperet puero.» (44.SS, Martii t. IN, 6617).
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Saronită aă poruncitii îndată slugilorii sale să prinză pre 
stăntuli Vasilie şi să lă& ducă pre elu la curtea lu, pănă 
cîndiă să va întoarce dela palaturile împărătești. larii dacă 
s ai întorsii Saronitii, ai poruncitii să gătească toege în: 
ghimpoase şi, aducîndi pre slăntulă înaintea sa, aă zisă 
cătră elă: «Spune mi mie acâmii, bătrînt răi, care dracii 
teau învăţatii pre tine ca să mă întîmpini tu prâ mine'cu 
atăta îndrăzneală și unele ca (12 ro) acelea să mi grăeşti tu 
mie? Aii nu ştii că eu sîntti ginere de împăratii, şi cel mai 
întîi în palaturile împărăteşti mă aflu, şi sîntii în mare slavă 
dela Dumnezeu, şi cinste dela împărați şi dela toți cei 
putearnici mie mi să dă? lară tu, unii omă bătrîni Şi prostu 
şi mișelii mare, cumi ai îndrăznit cu niște cuvinte ca 
acestea a mă dusădi şi înaintea a totit norodulti a mă mustra 
și a mă defăima? Spune mi acumi darii mai nainte, pănă 
a nu te da morţii.» Iaru fericitulă ai răspunsti lui cu multă 
îndrăzneală, zicînd: «Dară oare at socotești a fi ascunsti 
gîndul tău şi vicleșugulă tăă pre carele îlă ţii ascunsi 
în inima ta? Insuşi Domnulii mi iau descoperiti mie ce 
te sfătueşti și gindești asupra (72 »0) împărăției. Ci ţii lasă 
acea, dorire a ta necuvioasă și nu cugeta răi asupra un- 
sului Domnului, că iată Îți mărturisesc ţie că de nu te 
vei părăsi de acelă sfată răă al tăă, să va mînila Domnulă 
foarte asupra ta şi de grabi va pierde de pre pămîntii po- 
menirea ta.» Acestea auzindă nebunul Saronită şi mîni- 
indu să cu urgie, aă poruncitii să tinză la pămîntii pre fe- 
ricitulu Vasilie şi fără de milă să li bată pre elă. Și striga 
ca ună îndrăcitii la slugile sale, zicîndă: «Bateţi lă bine; 
bateţi li pănă cîndă va eşi dină trînsulii duhulii prorociei 
lui cei mincinoase.» Şi așa îlă bătea pre elii ca pre uni 
butuci ce nu simte, ne răspunzîndi nimica, nici mișcîndi 
din trupă, nici 77570) au suspinată, nici altă ceva nu să 
auziia, fără numai pleasnitulă toiagelorii. Deaciia de abiia 
poruncindă să înceteaze de a lii mai bate pre eli, ati po- 
runciti să li leage strinsii fără de milă şi să li înkiză 
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pre eli. lară a doa zi scoţindu li dinii înkisoare, tari 
lau bătuti foarte cumplită cu vine de boi, și înkizîndu lă, 
iarii | au legatii foarte tare. Iară a treia zi mîncăndă Saroniti 
şi bîndă multă, îmbătîndu să, iară aă scosi pre stăntulii, 
poruncindă să li bată cu toiage fără de milă. Si cînd 
bătea pre sfintulă, era poarta curţii lui Saronitit deșkisă, 
iari buna creștină, fămeia lui loani, fericita, Elena, trecîndu 
“pre dinaintea porţii şi văzindi pre prea (23 2% cuviosuli 
bătindu li așa de cumplitii şi fără de nici o vină și fără 
de milă, aii alergati de grabă în curte şi ai căzută preste 
sfăntulii unde lii bătea și striga cu plîngere şi cu mare 
tinguire, zicîndu: «Bateţi mă pre mine, păcătoasa, fară nu 
pre acesta carele iaste lumina mea. Lăsaţi pre părintele 
mieu celu duhovnicescă și în luculii lui bateţi mă pre 
mine, şi pre dînsulă îlă sloboziţi.» Iară Saronită, omulit 
celii cu obitaiulă ca de hiiară sălbatecă, ati zisă cu mînie 
cătră slugi: «Bateţi o pre ia, de vreame că i pare răi pentru 
dinsulii, că socotescii că atasta jaste curva lui.» Si o au 
bătutii pre ia pănă cîndă ati socotită că n aă rămas întru 
dînsa (14% sufletă, și ai poruncitii Suroniii ca să o la 
pre dinsa de picoare şi să o tirască dinit curtea lui pănă 
alară la uliţă şi să o leapede ca pre uni cîine mortii. arii 
pre sfăntuli Vasilie, legîndu lă cu o frînghie supţire de 
boaşele trupului, | aii spînzurati așa cumplită pănă cîndti 
iai dati cinci sute de rane, bătîndu li cu vine de bot. 
Şi acestea toate leaii răbdatu prea cuviosulti Vasilie cu mare 
vitejie şi cu tăceare, ne zicîndi nimică, întărit fiindii de 
Domnulii. Deaciia dezlegîndu lă pre elii, iarăși 1 ab pusti 
la înkisoare şi în legături. lară întru acea noapte Saroniti, 
dormindă pre patuli și pre așternutulii lui, au văzută în 
visă o vedenie care îi (142%) arăta sfirșitulu şi pierderea 
lui de grabi; şi pentru sfăntuli Vasilie omulă lui Dum. 
nezeu multi îlă mustra oare cine întru acea vedenie. Iară 
deşteptindu să dină somnii, aii şi simțită dureare şi boală 
mare întru totă trupuli lui şi, socotind acea vedenie, au
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cunoscută că adevăratii pierzarea lui iaste şi, îndată trimeţindă, 
ai dezlegat pre sfântului Vasilie şi | aă slobozitii pre el. Iaru 
sfăntulă ati mersă la gazda sa, pre carele văzindu lu loanii, 
gazda lui, foarte s ati bucurati şi, văzînd ranele lui ceale ne- 
numărate, plingea cu amarii. Așijderea și ceia ce lă ştiia pre el 
toți plîngea, dacă ai: auziti că iaste. el slobodi, și (15 0) 
alerga la casa lui loan, bucurindu să şi plingindi. Jară 
soţiia lui Ioană, fericita Elena, după acea bătae cumplită, 
s aii bolnăvitii și de grabă s aă şi săvirşitii. Ci şi ticălosulii 
Saronită nu s au mai sculatii dintru acea boală, că întru 
aceale zile puţină zăcîndi ati murită. Deaciia, nu după 
multă vreame, acelii bine credinăostă bărbatiă loană, slujindă 
prea cuviosului, s ai dusi şi elui cătră Domnulă şi au ră- 
masi slăntulă Vasilie singură în casa lui loanti. 

După atasta ună cetăţeanti creştini buni şi temătoriu de 
Dumnezeu, numele lui Constandini, porecla Varvari, ab 
venită la prea cuviosulă și | au rugati pre (15 9) el cu plîn- 
gere şi cu multe lacrămi ca să meargă la dinsuliă şi să petreacă 
În casa lui. Şi așa ati mersti sfăntulă în casa lui şi Jau dată lui 
kilie deosebi și în tăceare şi ati orînduită pre o fămeae dinti 
slujnieile casii sale, pre carea era mai bătrînă şi mai cinstită 
şi cu fapte bune şi cu viiață plăcută lui Dumnezeu, trăindi 
în văduvie mulțiani, numele ei Theodora, ca să slujască omu- 
lui lui Dumnezeu. Deci aceia avindu kiliia sa aproape de ki- 
liuţa slăntului Vasilie, îi slujiia lui cu multă osîrdie, ca în- 
geruli lui Dumnezeu ; iarii de vrea cineva ca să vie să vază 
pre sfântulii saă să vorbească (16 ro) cu dinsulit, Theodora mai 
nainte veniia și spunea sfântului, iarii el eșindi dină kilija 
sa, mergea la casa Theodorii şi acolo priimiia pre toţi câţi 
veniia la dînsulă. Şi în toate zilele(1) era elii în casa Theo- 
dorii, priimindi și învăţîndu pre ceia ce veniia la dinsulii, 
şi tămăduiia pre cei bolnavi și mîngiia pre cei săraci, carii 

să aduna la dinsulii, prinii darea de ceale ce le trebuia lorii, 

11) zilel 
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din carea i să da şi lui dela cei fubitori de milosteanii. lar 
dacă însera, elă mergea la kiliuţa lui ş își săvirşiia obi&nuitele 
sale rugăciuni, ceale cătră Dumnezeu. Şi s ai făcută numele 

prea cuviosului Vasilie slăvitii în totii Țarigraduli şi să cinstiia 
nu numai de mireani, ci şi de călugări şi de preoți (16 +0) şi 
de arhierei, că toţi veniia la dînsulii de li cerceta pre elă 

și lua folosă dela dinsulă. Așijderea şi boiarii şi domnii 

cu multe rugăciuni îlii poftiia' pre elii ca să meargă la casele 

loră și să cerceteaze pre bolnavii lor şi să facă rugăciune pen- 

tru dinşii. Şi ori la care bolnavi mergea (precumit şi mat 

susti ami zisii), numai prină punerea miîinilorii sale cu kie- 
marea numelui lui Hristosii, îndată pre toți îi tămăduia. 

După a&asta, unii cetăţean tînării, ce lii kiema Grigorie, 
auzindii vestea de prea cuviosulit Vasilie, cu multă dorinţă 
au mersi ca să li vază pre elă. lară prea cuviosulă cumii 
ai văzutii pre acesti Grigorie, îndată | ai şi iubiti pre 
dînsulti, (17 70) cunoscîndu-i curăţiia şi nerăutatea inimii 
lui, şi îndată iai grăită lui pre nume, zicîndii: «Bine ai 
venitii la mine, fiiuli miei Grigorie, că de multă vreame 
te doriiamă să vii.» lar Grigorie auzindu că i grăiaşte 
lui pre numele lui, foarte să mira şi să minuna de acasta, 
știind că sfăntulu bătrîni nici odată pre dinsulu nicăiri 
nu lu mai văzuse, și cumi i ştie numele lui. Deci de pre 
aăasta îndată ai cunoscutii şi ai crezuti Grigorie că cu 
adevăratii slăntuli şi proroculi şi omuli lui Dumnezeu 
iaste bătriînulii. Și dintru acea zi s au făcută Grigorie uce- 
micii şi fiiu stăntului, şi li iubiia pre dînsulii şi lă asculta 
intru toate cu credinţă ca pre (77 »0) însușii Domnulă Dum- 
nezeu ; așijderea şi sfăntulii Vasilie foarte iubiia pre uce- 
niculii săi, Grigorie, pentru multa cucernicie şi pentru viiaţa 
lui cea întru fe&orie curată şi îmbunătăţită, şi multe lucruri 
mari şi taine dumnezeeşti îi arată şi i descoperiia lui sfăn- 
tulă stareții, și vedenii mari cereşti mai pre susii de lume 
îi arăta lui (precumi dină trînsele vomi arăta înainte). ȘI 
iubiia Grigorie și pre Theodora şi o cinstiia pre ia ca pre 

 



  

  

VIEAȚA SFÎNTULUI VASILE CEL NOU 73 

maica sa; aşijderea și Theodora îlă iubita pre dinsulă ca pre 
fiulit săi, pentru multa înțelepciunea şi marea smereniia luţ. 
Şi nu şedea Grigorie nici trăia acolea împreună cu stareţulă 
său, ci trăia la, casa lui, [15 7%) că avea în casa lui kilie osebită, 
pentru dînsulii, întru carea trăfa cu tăceare, cu post şi cu 
multă rugăciune şi curăţenie, ca ună sihastru în pustie. Şi 
veniia adease ori la sfăntulă săi bătrîni de să hrăniia şi să, 
adăpa cu sfintele lui învățături; şi întâi mergea la “Theodora, 
apoi la sfăntulii stareță. După acasta s ai întîmplată şi s ai 
betejitii și sai bolnăvitii Theodora, uceniţa și slujitoarea stăn- 
tului Vasilie, şi călugărindu să, ai zăcutii puţintică vreame și 
au răposati, și toţi cîţi avea dragoste cătră prea cuviosulă 
Vasilie era măhniţi pentru moartea Theodorii, de vreame 
că pre dinsa o avea toți solitoare cătră sfăntulii Vasilie, 
şi pre (18 e") toţi îi priimila cu dragoste şi cu cuvîntuli 
îi mingiia, și era blîndă şi milostivă şi iubitoare de Hristost 
și întreagă la minte şi plină de cunoştinţă duhovnicească. 
Aşijderea şi lui Grigorie foarte îi părea răi de dînsa, ca de 
însăși maica lui, şi multi gândifa pentru dinsa și doriia ca 
să ştie oare. unde să află ja după moartea ei şi în care 
parte: oare în dreapta a în stînga, şi oare învrednicitu s au 
la oare care milă şi odihnă cu bucurie, pentru ascuitarea 
cea cu osărdie ce făcea stareţului săi. Acestea Grigorie 
multi gîndindă, ruga adease ori pre sfăntulă stareţul săti 
ca să i spue Ii ceale pentru dînsa, că credea Grigorie 
(79 ro) neîndoită că nu taste tăinuităi plăcutului lui Dum- 
nezeu pentru sufletul ei. Şi de multe ori şi adease, Gri- 
gorie, supărindă de atasta pre sfăntulă bătrîni, n aă vrutii 
prea cuviosulă stareţii să scirhească pre iubitul săi uce- 
nicit şi liiu, ci sat rugată Domnului pentru dinsuli ca 
să i descopere și să i arate lui în videanie toate ceale pentru 
Theodora, după dorinţa lui. Deci zise cătră Grigorie, puţină 
zămbindu să: «Ai doară, fiule Grigorie, doreşti ca să şi 
vezi pre Theodora?» Iară el ai zisă, cu multă plecăciune 
şi cu smerenie: «Aşa, cinstite părinte, toarte dorescii.» Zis au 
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lui stareţul: «Vei vedea o darii pre ia, după dorinţa ta, 
filule, şi te vei (19 »0) (1) încredința.» Acasta auzindă eu, 
(zice Grigorie), mă mirami și mă minunamii întru sinemi 
şi gindeami cumiă saă unde o voiu vedea pre dinsa, pre 
carea de atita vreame murise. 

Vedeniia I pre carea s ai arătată Dumnezeu fericitului 
Grigorie pentru rugile prea cuviosului, Vasilie, 

starețului săi. 

larii întru acea noapte culcîndu mă ei pre patul miei 
în kilioara mea (zice Grigorie), precumi aveam obiceaiu, 
iată văzuiu pre unii tinerelii oare carele foarte frumosti 
carele viindă la mine îmă zise mie: <Scoală te, Grigorie, 
nu dormi; prea cuviosulii Vasilie te (20 70) (2) kiiamă ca 
să meargă să ţii arate ţie unde iaste Theodora. Deci dacă 
doreşti ca să o vezi pre ja, acumii iaste vreamea: mergi.» 
lară ei auzindu atasta, îndată mă sculaiu dinti patulii mieti 
şi mă duseiu de grabă la sfăntulă stareţi unde petrecea 
eli şi nu lă găsiiu pre elii şi întrebaiu zicîndă unde taste 
părintele miei, Vasilie. Iară ei ziseră: «Sau dusti să vază 
pre Theodora carea era lui oare căndi ascultătoare.» Și 
scirbindu mă eă foarte, căci nu aflaiu pre părintele miei, 
și gindeami întru sinemi cumi nu lă apucaiu pre elii ca 
să fi mersi şi eit împreună cu dinsulă ; şi iată mergîndă 
e așa scîrhitii, mi să părea că mergi spre Vlaherna, şi 
fără de veaste mă uflaiu pre o cale oare carea (20 »9), du- 
cîndu mă în susii camă 13) la deală, şi era locului toarte 
strimti, pre carea cu multă irică trecîndă, ajunseiu la nişte 
curţi carele era foarte tare încuiate, şi căutaiu în lăuntru 
prin nişte giuri ce era făcute în poartă și văzuiu pre o 
fâmeae foarte frumoasă şezindu în lăuntru pre carea o stri- 
gaiu şi ziseiu cătră dînsa: «Doamnă, a cui iaste acastă po- 
lată prea frumoasă?» lară ia îmi răspunse mie zicîndi: 

  

(1) Zitu în susul paginei: Pentru fericitul Grigorie 
(2) Tilu în susul paginei : Uceniculă prea cuviosului Vasilie 
(3) cană 
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«Atasta iaste a prea cuviosului Vasilie carele acumă at 
venitii aicea mai nainte de tine pentru cercetarea fiilorti 
săi.» Acestea auzindi ei, mă umpluiu de mare bucurie Și 
ziseiu cătră dinsa: «Doamnă, deșkide mu să întru şi ei, 
pentru (27 79) că şi ei nevredniculi sint fiiu şi ucenicii 
lui.» Iarii ja zise mie: «Tu nici odată n ai veniti aicea, şi 
cumi să ţi deşkiziă eii, fiindă tu omii neştiutiă, că pănă nu 
porunceaște doamna Theodora nu întră nimenea aicea.» 
lară ei auzind aşa (zice Grigorie), luaiu şi mai multă în- 
drăzneală şi începuiu a bate în poartă foarte tare şi încă a 
striga. lar Theodora auzind aceastea, se apropie cătră 
porţi, vrîndii să vază cine iaste acelă ce strigă și bate așa 
tare în poartă, carea căutîndi prini găurile ceale ce era 
tăcute în poartă și văzindu mă pre mine, îndată mă Și cu 
noscu și zise: «Deşkideţi, dekideţi, că iaste Grigorie, fiiuli 
celă prea iubită (27 2%) ală părintelui nostru.» Atucea în- 
dată îmii deșkiseră poarta și întraiu, iarii Theodora aler- 
gîndi întru întîmpinarea mea cu dragoste și îmbrăţișindu 
mă, m aii sărutatu. După aceia îmi zise mie: «Fitule, Gri- 

„gorie, cine tea adusii aicea? Ai doară teai mutatii dinti 
lumea cea deşartă şi ai venită la acastă viiaţă fericită?» 
lară ei ne pricepindu mă de a&asta și ne înţelegindiă ceale 
ce mu grăia (că mi să părea mie că nu iaste vedenie, ci 
iaste lucru şi vedere adevărată), ziseiu cătră dinsa : «Doamnă 
și maica mea, ei încă n ami murită, ci pentru rugăciunile 
părintelui nostru, Vasilie, încă toti sînt în vilaţă. lar 
aicea ami veniti (22 7% numai pentru tine ca să ță văză 
cinstita faţa, ta şi să ştii în de locii şi în care cată te ai 
învrednicitii. Spune mi dară mie, doamnă și maica mea, 
cumi petreci aicea și cumii ai răbdati nevoia morţii şi 
cumi ai trecută duhurile ceale vicleane care sînti în văz- 
duhi.» Iară ia îmă răspunse mie, zicîndă: «O fiiule, Grigorie, 
pentru îniricoşate lucruri mă întrebi, pre care şi a le po- 
meni mă înspăimîntezii ; că ami văzutit feațele a cărora 
nici odată nu leamiă văzutii şi ami auzitii cuvinte pre care 
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nici odată n amă ma! auziti. Și ce volu zice? că mă cu- 
prinde frică a le mai înkipui unele ca acelea în gindul 
mieu. larii pentru căci amă murită şi amii ajunsi în nişte 
locuri ca (22 ») acestea, nu mă scîrbescă nimici, ci îţ volu spune ţie toate ceale pentru mine pre citi mi să va putea. lari A le spune toate pre amăruntuli, nu faste cu putinţă. firii omeneşti a le ținea minte, că cumplite şi greale lu- 
cruri m aă întîmpinată atuncea, care nu nădăjduiamă et pentru faptele meale ceale necuvioase, ci cu rugăciunile şi cu ajutoriulă prea cuviosului părintelui nostru, Vasilie, toate pre lesne și uşori mi au fostă. Şi cumi îţ voiu spune, fiiule, durerea trupului şi nevoia și usturimea și greutatea ceia ce să face atuncea celuia ce moare? Că întru 
acestii kipii iaste foarte puţintică asemănare, adecă ca cumi 
arii despoia pre cineva de 123 70) piiale şi apoi să li arunce 
pre ună jeratecii să lă pîrjolească, şi apoi să lii arunce într o 
Văpae mare ca să se facă scrumit de viă, Aşa iaste durerea 
morţii şi mai amari casuliă despărţirei care zdruncină pre omă, iară cu adevăratii şi mai cumplitii păcătoşiloră celoriă aseamene mie, păcătoasei, căci că şi ei ami fostă lucră- toare păcatelorii, iară ceale pentru cei drepţi eii nu ştiu.» 

De aicea spune Theodora, lui Grigorie pentru sine cumii iau fostii sfărşitulii şi moartea și eșirea ei şi cumă au tresuli pre la toate vămile drăceşti care sîntii în văz- duhi,-dela pământai pănă aproape de poarta (23 »%9(1i coriului, înşirate pre drumul suftetelorii oameniloră. 
«Deci cîndii să apropiia sfirşitulă vieţii meale și au sosită 

tasulă despărțirii meale de trupă, văzulu mulţime de arapi 
negri împrejurul patului miei stindă, a cărora feaţele era, 
ca funinginea şi ca smoala de neagre, iarii okii lori ca 
cărbunii de foci, ale cărora vedearea, atăta era de cum. 
plită ca singură Gheenna focului, Și aă începutii a face 

  

  

(1) Zitlu în susul paginei: Vedeniia întii a fericitului Grigorie 
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gilcevi şi turburări, răcnindi împrejurulă mieă: unii ca 
dobitoacele şi ca hierile ceale sălbatece, alţii ca cîinii ]ă- 
trîndu, alţii ca lupii urlîndu, alţii ca porcii coviţuindă 
Deci uneori tăcea cîte j24 ro) [1] puţintelii, apoi iarăști începea 
uitîndu să spre mine Şi îngrozindu mă, să sloboziia ca leii 
asupra mea și cu dinţii scrîșnindă vrea îndată să mă în- 
ghită, şi gătiia hirtie ca cumă arti aștepta pre vre uni ju- 
decătoriu să vie acolo, şi o carte deşkidea întru carea era 
scrise toate faptele meale ceale reale. Atuncea ticălosulă 
miei sufleti era fiind în frică și în cutremur mare, și 
nu mai era mie destulă amărăciunea morţii, ci și acea ve- 
deare a acelorii arapi groaznici. Şi urgie s ai tăcuti mie ca 
altă moarte şi mai cumpliță, şi mi întorceamă okii încoace 
şi încolo ca să nu mai văzu aceale lkipuri groaznice nici 
să nu le mai (24 20) auzii glasurile lori. Darii nu puteamiă 
să scapi de dînşii, că pretutindenea împrejurulă mieu era 
mulţime fără de numără, făcîndu mi turburare, şi nu era 
nimenea ca să mi ajute mie. Deci ei întru atita pri- 
mejdie slăbisemă de totă şi nu mai era mie nădeajde. 
Deci fiindă ei așa, fără de nici o nădeajde, jată văzuiu 
doi îngeri luminaţi la kipă carii veniră la mine în ki. 
pulii a tineri foarte frumoși, ale cărora lrumuseaţe nu 
iaste cu putință a o spune: feaţele lori era prea luminate, 
okii lori cu multă mîngiiare priviia, părul. capului lori 
albii ca zăpada, hainele lori ca tulgerulu, brîele lori (25 ro 
de aurii şi era încinşi preste țiţe în crucişă. Acela apro- 
piindu să, stătură dea dreapta lîngă patulu miei, vorbindă 
unulă cătră altulă încetișoriă. Iară eă văzindu i pre dinşii; 
m ami bucurati cu inima şi cu okii veaseli căutamii la ei, 
lară arapii cei întunecaţi văzînd pre acei tineri luminaţi, 
să rușinară și să deateră înapoi, nu departe. larii unulă dintru 
acei tineri luminaţi zise cătră acei diavoli întunecaţi : «0! 
iără de ruşine blestemaţilori şi întunecațilori, vrăjmaşii 
  

(1) Zittu în susul paginei : Pentru eşirea dinii lume cumiă iaste 
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cei răi ai neamului omenescii, pentru ce alergaţi totii dea- 5 una mai nainte la omuli carele [25 2%) moare de înspăi. mîntaţi și înfricoșaţi pre sufletul carele să desparte de trupă ? Ci nu vă bucuraţi foarte, că nu veţi afla nimica aicea, că mila lui Dumnezeu iaste cu diînsa şi nu iaste IL voao parte nici sorții cu sufletul acesta. Aceastea zicîndi s5 Îngerulii, îndată să sculară arapii aceiia făcîndă gilăavă și strigări și începură a mi arăta faptele meale ceale reale cite leamă făcută din tinereaţele meale, și zicea: :Au tir doarii nu avemi nimica la dînsa? Darii aceaste păcate a „În ce kipi cui sintii? Aă nu ati făcută îa aceastea și aceastea?» Şi iaste moartea, sa gilcevindiă, sta aşteptindă moartea. Și iată veniia moartea | ca uni lei răenindi, cu (26 +9) kipuli toarte înfricoşată, EI și kipulă ei era în kipulii şi asemănarea omului morti ca- | rele după ce putrezeaște și pilare toată carnea şi vinele | lui și rămînii numai oasele goale înşirate, ne avîndă carne 
s5 Nici vine nici piiale. Şi avea cu sine de toti fealiuli de 

măestrii: sabie, cuțite, săgeți, sulițe, săcure, herăstreae, pilă, 
topori, &ocaniă, teslă, bardă, bărdiţe, seacere, undiţă, cleaşte, i şi altele multe ca aceastea ne știute, cu care meșterşuguri , lucrează multe fealiuri de kipuri unii morţi a tuturoră, 

570 Aceastea văzîndu le smeritultă mieu sufletii, tremura de 
frică. Şi ziseră sfinţii îngeri cătră moarte (26 o): «Ce stai 
zăbovindu te? Mergi de dezleagă acestii sufletă diniă legă- 
turile trupeşti şi li dezleagă de grabă Şi încetişorii, că nu 
are multă îngreuiare de păcate.» Şi așa moartea apropiindu 
să de mine, scoase uni toporași micu cu carele începu a 
mil tăia întîi pitoarele meale, după aceaia mîinile, deacie, 
luîndă alte unealte, îmi slăbi toate mădulările meale, dezno- 
dîndi de prină înkeeturi toate &olănealele meale. După aceaia, 
luindă ună cleştișoriă, îmi dezrădăcină ceale doaozeci de 

sso unghi ale miinilori și ale pi&oareloră meale, şi îndată îmi 
amorţi totă trupulii miei. Şi deacie nu mai avuiu nici miîtri i nici (27 ro) piăoare nici nu puteamii ca să mă mai mişcia | cu trupulă, ci zăceami ca unii lemniă fără de simţire. După 
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acasta luîndă tesla, mi au tăiată. capulă miei şi deaciia 
n ami mai pututii să mă rîdicii sai să mii clătescă capuli, că 
mi s au făcută mie streini totii trupul mieu. După aceastea 
după toate scoţindi uni păhari, at turnată şi au făcută 
întrînsulii o amestecătură oare carea, jarii ce ai turnati 
nu ştii; şi mi aduse la gura mea ca să beaii, pre carea, 
băutură, de silă o ami băuti, şi atita era de amară bău- s 
tura aceaia citii, ne mai putind răbda sulletulă mieu, s au 
strinsă şi au sărită dină trupul (27 »%9(1) mieu, ca cumă 
ar fi fostii trasu cu sila. lart îngerii aceia îndată luară su- 
fetuli mieu între dînșii apucîndu mă şi ţiindu mă unulii 
de o mînă alătulă de alta, iară eu în mijloculi loră.» 

Că toti ce iaste sufletescii în inima omauluă şade, 
iară duhulă în mânte şi mintea iaste în capu. 

«Atuncea dacă mă luară acei tineri frumoşi Şi minunați, 
iarti e căutaiă înapoi și mi văzuiu trupulii miei zăcîndiă 
pre pată mortii fără de sufletă, precumiă s arii dezbrăca 
cineva de haina sa și, lepădîndu o să stea căutindă la dinsa, 
aşa eu căutami la trupulă mieu cu carele ami fostit îmbră- 
cati ca cu o (28 r“)(2) haină şi foarte minunîndu mă ami 
zisă: «De unde aş [i ştiută ei că unele ca aceastea sintă 
tocmite pentru ticălosulă om?» Deci țiindu mă la dînşii așa 
acei sfinţi îngeri luminaţi, fată ne Încunjurară dracii cei 
ce era în kipulii arapilorii, strigîndi.: «Mulţime de păcate 
are sufletulă acesta: să răspunză darii noao.» Și arăta pă- 
catele meale. arii sfinţii îngeri au începută a mă căuta 
faptele meale ceale bune carele cu darulă lui Dumnezeu 
şi cu ajutoriulii lui le făcusemiă, de ami datii cîndva mi- 
losteanie vre unui săraci, sai de ami săturată pre vre uni 
flămîndă, saii de ami adăpati pre vre unii însetatii, sai de 
(28 v9) ami îmbrăcatii pre vre ună goli, sai de amti prii- 

  

(1) Titlu în susul paginei: Vedeniia întii a fericitului Grigorie 
(2) Titlu în susul pagine: : Pentru moartea și eşirea omului dină lume 
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mită pre vre unii streini, în casa mea Şi. | ami odihnită, 
saii de amii cercetati pre celă bolnavă și pre cei dinu 
temniţă şi leamă slujită loră, sau de ami slujiti sfinţilorii, 
sau de ami mersi cu osărdie şi en nevoință la sfănta bi- 
searică şi m ami rugată cu umilinţă şi cu lacrămi, sau ami 
ascultati cu luare aminte cîntarea şi cetirea bisearicii, sau 
ami dusi tămie şi lumînări la bisearică, sau prescuri sau 
altă oare care jertvă, sau amii turnată untă de lemnă în 
candelile sfintelori icoane, sau de leamiă sărutată pre iale 
cu credinţă şi cu cucernicie, (29 7%) sau de ami postiti 
miercurea și vinerea şi în toate posturile, după cumi să 
cuvine, sau de amti făcută metanii, sau de ami priveghiiată 
noaptea Întru rugăciune, sau de ami suspinată cîndva dinu 
inimă cătră Dumnezeu şi ami plins pentru păcatele meale, 
sau mi ami mărturisitit păcatele meale lui Dumnezeu înaintea 
duhovnicului cu multă păreare de răi și ami plinită cu mare 
osărdie canonulii ce mi s au dată pentru diînsele, sau de ami 
făcută ceva bine aproapelui mieu, sau nu m amă miîniiatii 
asupra celuia ce mă vrăjmășuia mie sau ami răbdată ucară şi 
dosadă dela, (29 2%) cineva și n amă ţinută în minte răuli, ci 
amă răsplătită cu bine pentru răi, sai m amu smeritii, sau amă grijiti pre cei streini carii zăcea pre supti gardurile celorii putearnici, sau amiă mîngăiată pre ceia ce plingea, 
sau amii dată cui va întru ceva mînă de ajutoriu sau amă îndemnată și ami ajutati cuiva la lucruri bune, sau de ami 
întorsii pre cine va dinti iapte reale, sau de ami întorsii okii 
miei dela deșertăciuni, sau de miami înfrănată limba mea 
dela jurămînturi, dela minciuni, dela clevetiri şi dela vorbe 
deșarte sau mi ami opriti gura mea dela (3V 7% sudalme 
şi dela blestemuri, dela risuri şi dela hohote.» 

«Și toate faptele meale ceale bune le aduna la uni locă 
şi, gătindu le, le punea la cumpănă împrotiva păcateloră 
meale. larii dracii văzîndu aasta scrişniia cu dinţii: loru 
asupra mea și îndată au vrutu ca să mă apuce dela sfinţii 
îngeri şi să mă ducă în temniţele iadului. Dari întru acelă 
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casit iată fără de veaste s au arătată prea cuviosulii părin. 
tele nostru, Vasilie, și zise cătră sfinţii îngeri: «Domnii 
miei, acesti smeritii sufleti multi mi au slujitii mie odih- 
nindu mi bătrîneaţele meale, pentru carele (30 20) m ami 
rugati lui Dumnezeu și mi lau dăruitii pre elii.» Atasta 
zicindă prea cuviosulii, au scosii din sînulă săti uni bur- 
dujelii plini de galbeni (carii mi să părea a fi de aură cu- 
rată) și au dată sfinţilori îngeri, zicîndă: «Cind veţi treace 
vămile văzduhului şi vor înceape a întreba duhurile ceale 
vicleane pentru sufletulă acesta, voi să li răscumpăraţi pre 
eli dinti datoriile ei cu acesta, că eu cu darulu lui Dum- 
nezeu amă bogăţie multă pre carea mi au dat o sfinţiia sa, 
pentru ostenealele și sudorile meale. Pentru aceaja, dăruescă 
şi eu acestii burdujelă acestui (31 79) sufleti carele mi au 
slujită mie.» Aceastea zicindă, s au dusă; iarii vicleanii dia- 
voli văzindă atasta, rămaseră ca nişte muţi şi întru nepri- 
cepere multă casă; după aceaia strigîndă şi bocindu să, fură, 
nevăzuţi. Atuncea iari veni plăcutulă lui Dumnezeu, Vasilie, 
avîndii cu dînsulă multe vase pline de untii de lemni cu- 
rată şi de myrii de multi preţă, carea pre toate dea rindul 
deșkizindu le, le turna deasupra mea și mă umpluiu de 
mireazmă sufletească şi am şi cunoscutii că m ami skim- 
bati şi mă făcuiu luminatii foarte. ȘI iarășu zise prea cu- 
viosulă cătră sfinţii îngeri: «Domnii (31 20) miei, dacă veţi 
săvirşi toate ceale ce să cuvine sufletului acestuia, atuncea, 
să lu duceți întru lăcașurile ceale gătite mie dela Domnult 
pentru ca să petreacă acolo.» Şi aceastea zicîndi prea cu- 
viosuli, fu nevăzută. Iaru sfinţii luîndu mă, purcaseră cu 
mine suindu mă în văzduhi spre răsărit. Şi așa mergîndiă 
noi dela pămintă în sus spre înălţimea cerkului, tată ajun- 
semit la vama cea diniătii, la carea să &arcă păcatele de cu. 
vinte și de vorbe deşarte, de nebunii, de spurcăciuni, de 
lucrurile ceale fără de rînduială; și îndată ami stătutii acolo 
unde era mulțime de arapi, și unulă dină (22 79) trînșii 
carele era mai mare şedea. Şi iată sooaseră cătră noi multe 
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izvoade întru care era, scrise toate cuvintele ceale grăite 

de mine dină tinereaţele meale: ce amii grăitii vre odată 

fără de treabă și fără de socoteală, iarii mai virtosă ce ami 

grăitii cuvîntii de ruşine, şi glumele ceale ce ami făcutii 
întru tinereațele meale, și ami rîsă fără de rînduială, prc- 
cumi- aste obiceajuli: tinerilor. Văzumi acolo toate ne- 
buniile meale ceale prini multa voroavă, cuvintele ceale 
spurcate, cîntările ceale lumești şi fără de rușine, jocurile 
și săriturile, risurile (32 29), hohotiturile; şi mă vădea cu 
acealea. Marturii îmi iaste mie Domnuli că pre care famit 
clevetită fiind eu în lume, feaţele acelora şi casulii întru 
carea iamă clevetiti, pre fieşte carele toate le arăta înaintea 
mea acei arapi, şi cîndă şi cumit şi cîti mami zăboviti 
cu dinșii în vorbe deşarte, și ami miînifatti cu aceale cu. 
vinte pre Dumnezeu, pre care eu nu le socotilamii nici 
într o seamă de păcatii, nici nu leamă mărturisiti părintelui 
mieu celui duhovnicescii, pici nu m amii căitii pentru dîn- 
sele. Aceastea eu văzîndu le, ami tăcutii lără de glasii, ne 
(33 ro) avînd ce răspunde împrotiva aceloră duhuri reale, 
că cu adevăratii mă vădea și mă minunamiă cumiă le țină 
minte ei toate care trecuse atițea ani, pre care eu de multă 
le uitasemiă, atita cîtă nici în mintea mea nu le gindiiami, 
jaru ei ca cumi leaș (i zisti astăzi așa le punea înaintea mea 
şi toate pre rîndă mile spunea, şi apoi şi eu îmi aduceamit 
aminte «dle acealea de toate ce cu adevărați aşa au fosti, 
care eu de lrică tăceamiă şi mă ruşinamii. ari sfinţii în- 
geri carii mă ducea împrotiva păcatelorii meale, au pusiă 
oare ce dinii faptele meale ceale bune pre care (53 2) 
făcusemi, și ce mai lipsiia au plinită dinu darurile prea 
cuviosului . Vasilie și m au răscumpăratii de acolea.» 

«Deaciia mergîndi de acolea, neamii suită mai sust şi 
neami apropiiatii cătră altă vamă ce să kiiamă a minciunii, 
la. carea să carcă toti cuvintulă mincinosi, iară mai vîrtos 
de jurămînturi, de kiemarea numelui Domnului în deşert, 
de a mărturisi strîmbii, de neplinirea faptelorii celorii bune 
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pre carele ami lăgăduitii Domnului, de nemărturisirea ade- 
vărată a păcateloriă şi de alte minciuni aseamenea acestora. 
Iară duhurile vămii aceştia era minioşi şi sălbateci (34 79, „ao 
apucîndă cu obrăznicie şi ce|rjca cu deadinsuli. Carii 
dacă ne opriră pre noi, îndată începură pre amăruntulii a 
mă cerca, şi fuiu (1) vădită de 'dinşii pentru doao lucruri că 
mi Sau întîmplatii oare cîndă întru oare care lucruri mici 
a minţi, socotindă eu cum că de atasta nu va [Îi nimică 25 
păcatii, şi de multe ori pentru rușinea nu mit mărturisitamă 
dreptă păcatele meale cîndi mă murturisilamit duhovni- 
cului mieu, ci într altă kipi spuneami şi încurcamă mir- 
ciuni. lară pentru călcare de jurămîntii sau pentru măr- 
turie mincinoasă şi altele aseamene (84 v%) acestora, cu da- ze 
rulă lui Hristos, nu s au aflaţi întru mine, însă pentru 
aceale minciuni ce să aflară întru mine să bucurară şi vrea 
să mă apuce dinii mîinile celoră ce mă ducea, ci sfinţii 
îngeri puseră oare ce dinii faptele meale ceale bune, iară 
mai multi dinii darurile părintelui nostru, Vasilie, Împro- 725 
tiva aceloră minciuni, şi așa mă răscumpărară și de acolea, 
şi de acolea neami suitii mai susă.» 

«Şi ajunsemi la altă vamă carea să kiema a osăndirii ŞI a Vama [lla 
clevetirii. Acolo dacă ne opriră, ami văzută și amii cu: sindirii și a 
noscutii cîtii iaste de greu și de mare păcatui (35 79) a „se 
osîndi pre cineva şi a li cleveti și a li ocări şi a li necinsti 
şi alu huli şi ali batjocori şi a ride de păcatul altuia, 
iaru ale sale păcate a nu le socoti. Către unii ca acsia cum. 
plită şi foarte pre amăruntuliă îi cearcă cumpliţii cercători, 
ca pre slujitorii lui Antihristă carii ei mai nainte apucă su; 
rinduiala, judecății lui Hristosti şi să faci judecatori și ju- 
decă şi osindescii pre alţii, iară pre sine nu să vădă, fiindă 
vreadnici de întunearece de osîndiri. Ci întru mine, cu da- 
rulii lui Hristos, n au găsitii prea multe de acealea, că 
m ami păzită întru toate zilele vieţii meale ca să (25 09) 
osindeseii pre cineva, nici să clevetescii, însă une ori mi 

(1) fucu 
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s au întîmplatii de amii ascultati pre ceia ce clevetiia pre 
alţii, şi osîndiia sau rîdea de cineva, şi auzindit puţinii oare 
ce, m ami clătită cu mintea mea și amii adaosii şi eu cu- 

75 Vintă, nesocotindu mă. Deci și pentru aceaia au pusii asupra 
mea, pricină de osîndire şi de clevetire. Ci și acolo prinit 
ceale dăruite de prea cuviosulă Vasilie, răscumpărîndu mă 
slinţii îngeri au mersă cu mine mai sus.» 

Tai «Şi amii ajunsi la altă vamă carea să kiema a îmbuibării 
a beţiei  pîntecelui. larii aceale duhuri spurcate dela acea vamă dacă 

(36 70) ne văzură, îndată alergară înaintea noastră cu bu- 
curie, ca cumii arii afla oare carea dobîndă. Şi.era kipurile 
duhuriloră acelora foarte scirnave, înkipuindu să pre dînșii 
iubitori de desfătări și îmbuibaţi mari la pintece şi uriţi, 

îi5 rigiindii grozavii ca cei beaţi. Și unii din trinşii să arăta 
purtîndi blide şi căldări pline de mîncări, alţii păhară şi 
urtoare de băuturi, şi să vedea mîncarea şi băutura aceaia 
împuţită şi urită ca borîturile, și să arăta a fica nişte prea 
sătui şi beaţi şi săriia cîntîndii cu cobuză, şi toate, după 
asemănarea cîrciumarilorii (36 20) şi acelora ce facă beţiile 
și desfătările, făcea, batjocorindă sufletele păcătoșilorii carii 
să aducea la vara lorii. Acela ca nişte cîini Încunjurindu 
ne pre noi și oprindu ne, îndată au adusii înaintea mea 
toate(1) desfătările şi îmbutbările meale, și cîndă ami mîn- 
catii ceva pre ascunsii sau preste saţiu, sau de ami mîn- 
cată dimineaţa ca porcii fără de rugăciune şi fără de cruce, 
şi de cite ori amii mîncatii în sfintele posturi mai nainte 
de slujbele sfintei bisearici sau mai nainte de masă de amii 
mincatii ceva, pentru neînfrînarea mea, sau la masă de ami 

zs0 Miîncatii preste măsură (37 7%); aşijderea și toate beţiile 
meale cîte ami făcutii mi le arăta înaintea mea, arătîndu 
mi păharăle și vasele cu care ami băută și m ami îmbătată, 
şi spuindă şi numărulă păharăloră Și zicîndă: <Au nu ai 
băutii atitea păharâ în cutare vreame şi în cutare locii? Au 
nu teal îmbătaţă cu atitea păhară pînă ce n ai mai știuti 
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nimică și ai şi boritii. Și Iarăşi acolo şi acolo atitea stecle 
de vinii ai băutii sau de alte băuturi, şi de multe ori în 
ospeațe cu zicături şi cu musykii aj jucati, şi de multa 
beţie abiia teau dusi la casa ta.» Incă îmă arăta, mie și aceale 
(37 v0) păhară care în zile de postii să întimplase cîndva, 
pentru niscare oaspeţi sau pentru neputinţă, de ami făcută 
îndrăzneală şi amă hăuti pănă m ami îmbătati, socotindă 
eii cum că de acasta nu va fi nică unii păcati, nici nu 
m amit căiti, ci încă şi pre alţii la aceasta lamă adusă, 
sau în praznice sau duminica, de mi sau întimplată mai 
nainte de Iyturghie de amă băută vre ună păhart de bău- 
tură. Toate acealea, şi alte desfătări și săturări și îmbăibări 
de pintece mi le punea înainte, bucurîndu să şi nădăjduindu 
să că mă vori apuca din miîinile îngerilorii şi mă voră 
pogori în fundul iadului. Îară cu tremuramă de frică 
(38 ro), văzindu mă pre mine vădită şi ne avind ce răs- 
punde împrotiva lori. Îarii sfinţii îngeri luînd de ajunsi 
dinti darurile stăntului părintelui nostru, Vasilie, puseră 
împrotiva aceloră păcate spre răscumpărarea mea. lară ei 
văzindi răscumpărarea mea, începură a striga şi a gilcevi, 
zicîndii: «A marii noao, pierdutu neamii osteneala noastră.» 
Și lăsară în văzduh hirtiia aceala întru carea era scrise 
toate păcatele meale ceale pentru beţiia și desfătarea min- 
căriloră. arii ei văzîndă atasta, mă bucuraiu și amit tre- 
cutit și de acolea fără de nici o pacoste. Şi mergîndii noi, 
slinţii îngeri vorbiia unuli cătră altul (38 »), zicîndu: 
«Cu adevărații mare ajutoriu are sulletulii acesta dela plă- 
cutulă lui Dumnezeu, Vasilie, și de nu far fi ajutată ei cu 
ostenealele și rugile lui, multă nevoe ar fi trasti trecîndă 
vămile văzduhului.» 

«Atuncea eu luînd îndrăzneală, ami zisti cătră sfinţii 
îngeri: «Domnii miei, mie mi să pare că nu ştii nimica 
cei de pre pămînti de ceale ce să faci aicea şi cite așteaptă 
pre sufletul celui păcătosii după eşirea lui dinii trupă.» 
Răspuns au mie sfinţii îngeri, zicindă: «Aă doarii nu măr- 
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turiseaște de aceastea dumnezeiasca Scriptură carea să ce- 

teaşte totii deauna în besearici şi de preoţi să propove- 

duiaşte ? Ci (39 ro oamenii iubind desfătările şi deşertă- 

ciunile pămînteşti, nu bagă în seamă de aceastea, şi părindu 

li să a fi dezmierdare mîncările și băuturile ceale de preste 

măsură în toate zilele, mîncindi și îmbătindu să în toate. 

zilele, îngrăşindu şi ca porcii trupurile sale fără de frica lui 

Dumnezeu avindu și pintecele lori Dumnezeu (1), iarii de 

viaţa ceaia ce va să fie negîndindă nimică nici socotindă, 

nici îşă aduci aminte de Scriptura carea grăiaşte: « Amarit 

voao celora ce vă săturaţi acumii că veţi flămînzi» şi be- 

țivilorii «că veţi însetoşa,» socotindii basne sfintele Scripturi, 

şi (29 20) trăescii întru multă nepurtare de grijă şi nebă- 

gare de seamă şi întru desfătările trupului, mîncîndă şi bindă 

cu zicături şi cu gilcevi de musyce, precum zice Evan- 

oheliia cea pentru bogatulii carele să veseliia în toate zilele 

luminatii. Insă ceia ce vor fi dinti trinşii milostivi şi în- 

duraţi și făcători de bine celorii săraci şi lipsiţi și celorit 

bolnavi şi neputintoşi şi ajutorează pre ceia ce le trebu- 

iaşte ajutoriu, aceia leasne voră dobîndi ertare de la Dum. 

nezeu și vori treace fără de nici o opreală toate vămile 
aceastea pentru milosteniia lori, că zice Scriptura: «Mi- 
losteniia (20 ro) curăţeaşte păcatele şi izbăveaşte dinti moarte 

şi li face să afle viiaţa vea&nică.» arii carele nu să va nevoi 

a şi curăți păcatele sale print milostenii, acela nu iaste cu 

putinţă a scăpa dintru aceaste ispite ale acestorii întrebă- 

tori şi cumpliţi cercători, că i apucă pre aceia aceaste 

duhuri întunecate și i muncescă cumplită, pogorîndii pre 
ei de aicea în prăpăstiile iadului, şi acolo îi ţinii pre ei în 
legături pănă la zioa cea înfricoșată a judecății lui Hristosi; 

precumi nici tu n aj fi scăpatii de aceastea, de nu ţear fi 

ajutatii ţie darurile prea cuviosului Vasilie pentru răscum- 
părarea ta.» 

  

(1) Zipsește de sigur ce-a aici. Ediţiunea din 1819 ne ofere o redac- 
țiune prea îndepărtată pentru ca să putem îndrepta faza. 
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140 v0) «Aceastea vorbindi, ajunsemi la altă vamă carea Vama V a 
să kiema a lenevirii şi a trăndăvirii, la care vamă să Garcă lenevirii şi a 
toate zilele, vremile şi &asurile ceale trecute în zadari, fără ss 
de nici ună lucru buni, și să carcă ceia ce mănîncă în za- 
darii și ceia ce mănîncă ostenealele celoriă streini, iară ei 
nici de cumă nu vor să lucreaze nimica, și năimiţii carii 
iau plata şi nu lucrează cu dreptate, după cumii sîntii da- 
tori să lucreaze. Așijdlerea să tarcă acolo cela ce nu poartă ss 
grijă pentru laudele lui Dumnezeu și să lenevescii a să 
scula să meargă la sfânta bisearică la polunoştniţă, la utrenie 
şi la dumnezeiasca lyturghie şi la cealelalte slujbe ale sfintei 
beserici. Şi să cearcă acolo şi somnnală cel multă (47 70) 
şi trăndăvirea şi nepurtarea de grijă pentru mîntuirea, su- s7 
fletească. Ori arhiereu, ori preoti, ori călugări, ori mireani, 
toti creştinulii să tarcă foarte pre amăruntuliă pentru leane 
şi pentru nepurtarea de grijă a sufletului săi, și pre mulţi 
de acolo îi pogoară şi i duci pre ei în prăpastiile iadului. 
Acolo şi eu multi ami fostii cercată și nu era cu putinţă ss 
mie a treace şi a fi slobodă de nar fi fostii pliniti lipsa 
mea darurile prea cuviosului Vasilie, cu care răscumpă- 
rindu mă m au luată de acolo.» ! 

«De acolo mergîndiă şi înălțîndu ne mai susi, ami ajunsi Vama VI a 
la altă vamă carea să kiema a furtișagului, la care vamă burtișagului 
amă fostă (41 +0) puţinii opriţi, ci nu multă. Acolo dindă, 
ami trecuti, că nu sau aflati întru mine nici ună furti- 
șagii, fără de citi cîndi fuseasemii copil oare ce dină 
ceale nebăgate în seamă.» | 

«tară de acolea suindu ne mai susă, ami ajuns la altă Vama VII 
oumă carea să kiiamă a iubirii de argintă şi a scumpeatei. a iubirii de 
Ci și de acolo îndată ami trecuti, că m au acoperiti pre-sci n ezea 
mine Dumnezeu în viiaţa mea de nu purtami grijă de ciş- 
tigare multă sau de avuţie, nici n amii fostă iubitoare de 
argintă, ci în cit miau dati mie Domnuli cu atîta ami 
fostii îndestulată, nici n amiă fostii biruită de scumpeate, ci 
dinii ceale ce amii avută ami dată și celorii cenu avea.» 

899 
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Vama VIII «lar (42 rosi de acolea mergîndă, neami suitit mai susii 
a câmătăriei şi ami ajunsă la altă vamă carea să kiiamă a cămătăriei, 

sw la care vamă să &arcă ceia ce dati argintului și banii săi 
cu camătă şi facă acastă spurcată cămătărie şi dobindă, 
urită de Dumnezeu, și răpire de ceale streine. Acolo acei 
cercători foarte tare aii începutii a mă cerca, şi ne aflindă 
nimică întru mine de ceale ce cerca, scrişniia asupra mea, 

20 cu dinţii săi. Iară noi mulțămindii lui Dumnezeu şi tre- 

cîndă de acolea, neamă suitii mai susi.» 
Vama IX a  «Deacie ami ajunsi la altă vamă ceia cesă kiiamă a ne- 
nedreptăţii qreptăţii, la carea să întreabă şi să tarcă toți judecătorii, 

ori micii, ori mare, cării ai judecatii cu (42 9) nedreptate, 
ori pentru hatirulă feţelori, oră pentru câştigul baniloră, şi au 
făcută pre celă strimbii dreptă și pre celt dreptii lau făcută 
strimbă, nebăgîndă în seamă porunca lui Dumnezeu care 
zice: «Să nu cunoaşteţi feațele la judecată, ci pre celii bo- 
gată și pre celii săracii să judeci întru dreptate, căci că 
judecata este a lui Dumnezeu.» Acolo să tarcă oprirea sim- 
briei argaţilorii și cumpăna cea nedreaptă a celorii ce vîndă, 
şi ori ce nedreptate să face, acolo să &arcă. Ci noi puţini 
oare ce dindiu acolo, cu darulă lui Hristosă ami trecută 
şi acea vamă fără de nici o nevoe.» 

: Vama Xa (43 70) «Şi de acolo mergîndii noi mai sust, amii ajunsi 
zavistiei Ja altă vamă carea să kiiamă a zavistiei, la care vamă să 

carcă neiubirea de trați, urirea și neiubirea de streini, 
zavistiia. Insă cu mila lui Hristosii întru mine nu aflară 
nimică de aceale ce cerca ei, și ami trecută şi de acolo 

go fără de nici o nevoe.» | 
Vama Xla  «larii de acolea neamii suită mai susi, şi ami ajunsii la 
mîndriei altă vamă carea să kiiamă a mîndriei, la care vamă du- 

hurile mîndriei era îngîmiaţi, cercîndă mîndriia şi mărirea, 
deşartă pentru cela ce să socoteaşte numai pre sine a fi 

sas Mai vreadnici de cinste. Acolo să tarcă şi aceastea: hîtriia, 
truliia şi (43 20) de nau datii datornica cinste părinţiloră 
săi, adecă tătîni său și maicii sale, așijderea stăpînilori şi 
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mai marilori săi şi celorii mai bătrîni și nu iau băgati 
pre dinşii în seamă ca să facă după porunca lorti, și alte 
lucruri cu mîndrie şi cu nebăgare de seamă. La atastă 930 
vamă puindi puţini oare ce dină darurile prea cuviosului 
Vasilie, ami trecuti cu pace.» 

«Și de acolea neami suitii mai susă și amă ajunsit la vama a XII 
altă samă carea să kiiamă a miîniei şi a uțimei. Ci şi la adastă a miniei 
vamă, măcară deși era foarte sălbateci și iuți şi MÎnioși sas 
acei diavoli, însă (74 ro) oare ce puţinii dindă acolo, ami 
trecuti și de acolo bucurîndu ne întru Domnuli, acope- 
rindu mă rugăciunile prea cuviosului părintelui nostru, 
Vasilie.» 

«arii de acolea suindu ne mai susă, ami ajunsă la altă vama xuut 
vamă loarte cumplită carea să kiiamă a pizmuirii şi a ți- a pizmuirii 
nearii minte răului, la care vamă foarte cumplitui au începută ÎI a imearii 
“ana Gera, că acolea să tarcă cela ce ţină în inimile lori 
răulă asupra cuiva. Şi de acolo cu multă miînie îi pogoară 
pre oamenii aceia duhurile răutăţii în tartarulă fadului. o: 
larii pre mine m au acoperită milostivirea (44 0) lui Dum- 
nezeu și acolea, că n ami ţinută în minte răulă asupra 
nimăruia, nici n amă avută pizmă asupra cuiva, nici n ami 
pomenită răutatea celuia ce mi au făcută mie pacoste, ci 
mai virtosii şi cătră cela ce mă învrăjbiia pre mine aveamii ss 
dragoste spre dinşii, fără de nici o răutate, şi milă ami 
arătată lori după puterea mea, cu bine biruindă răutatea; 
şi nimică nu m ami aflatii datoare la acea vamă. Şi să tin- 
guia dracii pentru atasta, căci m amă aflati slobodă din 
mîinile loră ceale cumplite. Şi de acolea suindu ne noi 3 
mai susii, ne veseliiamii întru Domnulii, mergîndiă în sustii 
spre înălțimea ceriului. lari eu întrebaiu pre sfinţii (45 9 
îngeri carii mă ducea pre mine, zicîndă: «Rogu vă pre 
voi, domnii miei, spuneţi mi mie de unde ştiă aceşti stă- 
pinitori groaznici a văzduhului toate faptele ceale |reaJle 25 
ale oamenilorii celora ce vieţuescii pre păminti, precumii 
și ale meale, că nu numai ceale ce ami făcut la arătare, 
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ci şi ceale dintru ascunsit le vădescii și le spună pre amă- 

runtulă.» Răspuns au mie sfinţii îngeri, zicindă: «Toti 

creștinulă dela slăntulu botez i să dă lui dela Dumnezeu 

îngerii păzitoriu carele nevăzută păzeaşte pre omii, povăţuindu 

li pre elii zioa și noaptea spre totii lucrului celă buni întru 

toate zilele vieţii sale pănă la (45 »”) casulă morţii sale şi i 

scrie toate faptele lui ceale bune cite face eli în viiaţa sa, de 

vreame că omulii pentru aceale fapte bune are a dobîndi dela 

Dumnezeu milă şi împărăţiia ceriului cea veenică. Așijderea 

şi domnulii întunerecului, carele să nevoiaşte a trage pre 

totii neamulii omenescii la pierzare, rinduiaşte şi pune pre 

unulă diniăi duhurile ceale vicleane şi umblă totii deauna în 

urma omului aceluia de pîndeaşte toate faptele lui ceale reale 

cite face dinti copilăria sa, spre carele îşi ascute meşterșu- 

gurile sale și i adună toate faptele lui ceale reale pre cite le 

iace şi le duce la vameşi, şi ducindi acolo toate păcatele 

omului, fieşte care păcati la vama lui, le serie acolo, şi aşa 

domnii întunearecului știii (76 70) dintru atasta toate păcatele 
a tuturoră oamenilorii de preste toti pămiîntulti. Şi cîndu să 
desparte sufletulă omului de trupă și să nevoiaște a mearge 

în susi spre ceriu cătră ziditoriulii său, atuncea acei diia- 

voli vivleani îli oprescă pre eli, arătîndă păcatele lui ccale 

scrise, şi deacă are sufletulă omului fapte bune mai multe 

de cîtii păcatele, nu potii să lă ţie pre dinsuli, iară de să 
află întru dînsulă păcate mai multe de cîlii fapte bune, ei 
ilii oprescă pre elit și li duci şi li înkidi pre elit în tem- 
niţele iadului şi li muncescii pre el, după cîtii le iaste 

slobozirea lui Dumnezeu, pănă cindă sufletuli acela prinii 

rugile sfintei hbisearici și pentru milosteniile ce vorii face 

cineva pentru (46 20) dinsulă va lua răscumpărare. lari care 
sufletă să va arăta atita de păcătosii şi uritii lui Dumnezeu 
citi să nu i (ie lui nădeajde de mîntuire, ci veatnica per. 

zare îlă aşteaptă pre elii, pre acela îndată îlit duci în fun- 

dulii iadului, unde iaste şi loculă lori gătitii spre munca” 

cea veatnică, şi acolo îlu ţinii pre elii pănă la a doao venire 
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a Domnului, care după aceata împreună cu trupulii şi îm- 
preună cu dracii în foculii gheenii a să munci în veaci [1).» 

«Și încă să să ştie şi aiasta 
că pre aicea pre această cale vină și să carcă numai aceia 
carii siută luminaţi cu sfăntul boteză, Yari necredintoşii, 
Eilinii, (47 70) Saraţinii, Agareanii şi alte limbi carii sîntti 
nebotezaţi şi toţi cei înstreinaţi de Dumnezeu, aceia pre 
aicea, pre la aceaste vămi, nu vină, că aceia încă fiindu 
vii cu trupurile sîntă îngropaţi în iadii cu sufletele sale, 
și cîndit mori ei, îndată fără de nici o cereare sufletele lori 
le apucă şi le iau dracii kiiarii ca pre a loră parte şi i 
pogoară de i duci şi i aruncă pre ci în prăpastia gheenii.» 

«Aceastea vorbindă și spuindii mie sfinţii îngeri, neamii 
apropiiati și amit ajunsi la altă vamă carea să kilamă a 
uciderii, la care vamă nu numai tălhăriia să întreabă și să 
carcă, ci şi toată rana şi toată lovitura în ce fealiu, cumii 
şi (47 20) în ce kipi preste capi, au preste spate, au cu 
palma preste obrazii, sau preste grumazi, sau împingerea cu 
mînie. Toate acealea pre amăruntulă le carcă şi le punii în 
cumpănă. Ci noi puţină oare ce puind acolo, amă trecuti bine.» 

«Şi de acolea suindu ne mai sustii, ami ajunsă la altă 
vainii carea să liiamă a fermecătoriei, a vrăjitoriei, a otră- 
virii şi kiemarea draciloră. Și era duhurile vămii aceiia 
aseamene jigăniilorii celorii cîte cu patru pitoare şi bălau- 
riloră şi scorpiilori şi şerpilorit şi năpîrceloră şi a broaşte- 
loră, și era groaznică şi urită acea vedeare a loră. Ci acolo, 
prină darulă lui Dumnezeu, (48 +9) nu au aflati nimică 
asupra mea, ci amii trecuti fără de nicio supărare, ci nu- 
mai striga duhurile acealea cu multă mînie asupra mea, 
zicînd: «Vei ajunge la vama curviei şi vomii vedea de 
vei scăpa şi de acolo.» Şi suindu ne de acolo mai sus, 
iarăși ami mai întrebatit pre sfinţii îngeri carii mă ducea 
pre mine, zicîndii: «Spuneţi mi mie, domnii miei, au toţi 

  

(1) Fraza este coruptă: care după aceaia impreună nu se leagă bine 

cu celelalte cuvinte. 
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oamenii creştini vinii pre aicea pre la aceaste lumi, şi oare 

nu iaste cu putință a treace pre altii locii ca să nu aibă 

atita frică şi supărare ce iaste la aceaste vămi?» Răspunsu 

mi au mie sfinţii îngeri, zicîndă: «Nu iaste altă cale sufle- 

telorii celorii creștinești a să sui la ceriu, ci toți pre aicea 

mergii. lari (48 v0) nu sîntă toţi aşa tare cercaţi, fără nu- 

mai cei păcătoşi, precumii ai fostii şi tu, carii ruşinîndu 

să nu își mărturisescii desăvirșită toate păcatele sale, ci 

ascundii înaintea duhovnicului săii păcatele lori ceale de 

ruşine; că ori cine îşi va mărturisi cu adevăratii toate pă- 

catele sale şi cu păreare de rău să căiaşte pentru faptele 
sale ceale reale, acealea toate să ştergii nevăzuti printi 
mila milostivirii lui Dumnezeu. Şi cîndii vine sufletulii la 

nişte cercări ca, aceastea, vameșii văzduhului deșkizîndu şi 

cărţile sale, nu află nimică pre dinsele scrisă, şi atuncea 
nici o pacoste nu potil a face nici a îngrozi, și (4970) aşa 

sufletulă fâră de nici o oprire să sue în sustii cătră scaunului 

darului. Şi tu de ţeai fi mărturisitii desăvirşitii toate pă- 

catele tale și ai fi luati dezlegare de dinsele, nu ai [i avutit 

atita îngrozire şi cercare, nici ai fi avutii atita frică pre la 
vămile aceastea. Însă țeau ajutatii ţie şi acasta că de multi 
ai lăsată şi ai părăsitii păcatele ceale de moarte şi ai în- 
ceputii întru pocăință și în fapte bune a ţi petreace viaţa ta. 
Așijderea darurile şi rugile prea cuviosului Vasilie, căruia cu 
multă nevoinţă iai slujiti, multii țeaii ajutatii ţie.» Aceastea 
vorbindii sfinţii (49 20) îngeri, amit ajunsi la altă vamă ce să 

lkiiamă a curviei, la carea vamă să întreabă toti fealiulă de 

curvie şi păcatele curviei ceale întru «uimirea minţii şi gin- 
direa de acea pohtă, dezmierdarea trupească, pipăirea spureată 
și atingerea cea pătimitoare. Iară mai marele vămii aceiia 
şedea pre scaunul săi, îmbrăcată în haină spurcată și îm- 
puţită cu spume şi singe văpsită, cu carea el ca cu o 
haină împărătească să împodobiia, şi mulţime de draci sta 
înaintea lui. Aceia văzindu mă pre mine ajungînulă acolo, 
multi sau miratii cumii și în ce lipi amii ajunsii pănă la   
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dinșii, şi scoţindă zapisele meale ceale de curvie, mă vădiia 
pre mine (50 70), arătindu mi şi kipurile cu cine ami gre- 
şită întru tinereaţele meale Și În vreamea cîndi ami greșitiv 
în zi sau în noapte, şi loculă în carele, cu cine ami făcutii 
păcate. Şi nu mai aveamiă ce a răspunde, numai ce tăceamiă 
de frică şi m ami umplută de rușine. Jară sfinţii îngeri au 
răspuns pentru mine dracilorii: «A&asta s au lăsatit de 
mulți ani de faptele curviei şi de necurăţie, și deacii întru 
curăţie şi întru înfrînare pustniceaşte au petrecutii.» Iară 
dracii au zisă: «Si noi știmă că s at lăsată de multi de 
păcate, ci nu sati mărturisitii cu adevărată înaintea părin- 
telui său celui duhovnicesci, nici (50 2%) nu ait' luati dela 
dinsulii poruncă ce va face canonult pentru păcatele sale; 
pentru acasta a noastră aste. Lăsaţi o pre ia noao şi ră 
duceţi sau o răscumpărați pre ia cu fapte bune.» Iară sfinţii 
îngeri ait pusi multă acolo din faptele ceale bune, iară 
mai multi din darurile prea cuviosului Vasilie. Şi abiia iz- 
băvindu mă de acea nevoe cumplită, neami dusii de acolo.» 

«lară de acolea suindu ne rai susi, ami ajunsi la altă 
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Vama AVII 
amă ce să kiamă a preacurviei, la carea vamă să tarcă 2 preacurviel 
păcatele celorii însuraţi carii nu ș au păzitii credinţa unuli 
cu altul, nici nu șaă păzită patul lori nespurcată; aşij- 
derea de ai (57 7%) curvită cu hrăpire sau cu dea sila. Acolo 
groaznicii să arcă şi ceia ce Ş au făgăduitii lui Dumnezei 
fecoriia şi curăţiia lori să petreacă cu slinţenie, și apoi nu 
sau păzită de cădearea în păcatele curviei. La carea vamă, 
şi ei multă m amii aflată vinovată și amit fostii vădită ca 
0 prea curvă, şi acumii numai de citi era să mă apuce cu 
nemilostivire duhurile ceale spurcate dinii miinele sfinţilori 
îngeri şi să mă pogoare în fundulă iadului; iară sfinţii în. 
geri multă pricindu să cu diînșii, toate ostenealele meale 
ceale bune şi nevoinţele meale ceale făcute de mine după 
părăsirea mea de păcate (51%% puindu le la mijlocii împrotiva 
fără de legilorii meale, abia m at răscumpărat; nu aşa cu 
faptele meale ceale bune, care toate pănă la una leat pusă, 
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precumit cu darurile părintelu micii, Vasilie, multi luîndă şi 
100 puindă la cumpănă împrotiva păcatelori meale, m aă izbă- 

vitit şi dintru acea nevoe grea, și ami eșitii de acolo. lară 
de acolo eşindii, neami suitii mai sustii și ami ajunsi la altă 

Vama XVIII vamă ce să kiamă a sodomiei, la carea vamă să tarcă păcatele 
a sodomiei ceale preste fire, bărbătești și muereşti, şi împreunarea cu 
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dracii și cu dobitoacele ceale necuvîntătoare şi amestecarea 
de singe și alte (52 70) spurcăciuni ce să faci pre ascunsiti, 
pre care ruşine jaste a le şi grăi. Iară mai marele aceii vămi 
să vedia mai grozavit şi mai scîrnavii şi mai uriti de citi 
toţi dracii cei mai spurcaţi și mai urâţi, cu totulii împuţitii 
și spurcatii foarte groaznică; urgiia lui era nespusă. Aceiu 
văzîndu ne pre noi, îndată ai sărită înaintea noastră şi 
nea incunjuratii pre noi, ci cu mila lui Dumnezei n at 
aflatii nimicii întru mine de ceale ce cerea ei, şi ru- 
şinîndu să aii fugitii dela noi. Iară noi bucurîndu ne, ami 
trecutii de acolo. Atuncea sfinţii îngeri ai zisă cătră mine: 
«Văzut ai, Theodoro, groaznicele şi spurcatele vămi ale 
curviei (52 20)? Deci să ştii că puţine suflete sîntă care treci 
aceaste vămi fără de pacoste, și de vreame ce toată lumea 
întru răutate zace şi întru zminteală și toţi oamenii sîntti 
lubitori de dezmierdări și iubitori de curvie, și gindul 
omului dină tinereaţele lui spre răutate' iaste plecată, şi 
abiia să află cineva carele să fie neatinsi: de necurăţiia 
curviei, şi puţini sîntii carii își omoară trupurile sale, deci 
puţini și vămile aceastea le treci, ci mai mulţi pănă aicea 
viindi, îndată pieri, că cercătorii cei cumpliţi ai fapteloră 
curviei apucă sufletele curvarilorit și de aicea le pogoară 
întru adinculi iadului (53 ro), unde totii deauna le mun- 
cescă cu amarii; că să laudă boiăriulă vămii curvarilorit 
zicîndă că numai noi mai virtosă de cîtti alte vămi vomti 
umplia matca iadului. lară tu, Theodoro, mulțămeaște lui 
Dumnezeu că iată acumi ai trecuti cercătorii acela ai 
curviei cu rugăciunele plăcutului lui Dumnezeu, Vasilie, 
și de acumi' nu vei mai vedea nici uni rău sau frică.» 

  

  MĂ
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«Aceastea vorbindu mi mie sfinţii îngeri, amit ajunsă la altă 
vamă ce să kiamă a eresuriloră, unde să carcă pentru cre- vama XIX 
dinţa €a nedreaptă, pentru depărtarea a mărturisi dreapta a eresuriloră 
credință, pentru îndoiria întru credință şi pentru hula a- 
supra celoră sfinte, și (53 2) altele aseamenea acelora. 
Acastă vamă, fără de cercare ceale pentru mine, o amii tre- * 
cută. lară de acolea suindu ne mai sus, neami apropilată use 
de porţile ceriului, şi iată amă ajunsi la altă vamă carea VamaXX a 
să kiamă a nemilostivirii și a tiraniei; şi îndată duhurile Demilostivirii 
răutăţii au săritit înaintea noastră. Şi era cercătorii vămii pa draniei 
aceila mai de pre urmă foarte cumpliți, iară mai marele 
lori cumplit, şi să vedea uscată și măhnită pentru multă 1145 
juţimea şi tirăniia lui, suflindi cu nemilostivire. Acolo cu 
nemilostivire să carcă sufletele celori nemilostivi, și de să 
allă cineva și întru multă silință şi nevoință desăvîrşită Şi 
în postiri și în multe rugăciuni (54. 79) şi cetiri şi întru 
fetorie şi în curăţie păzită şi nespurcatii și topită trupulă 
lui de multa postire(1), iară dacă iaste neînduratţit și nemi- 
lostivii, înkizîndu şi inima sa despre aproapele și fratele lui 
și despre celă săraci şi lipsiti şi neputintosi şi despre celt 
bolnavii, pre acela de acolo, dela acea vamă, îli apucă și îl 
duci pre elii josă în fundulă Yadului și acolo îli înkidă pre 
elu şi acela nu mai dobîndeaște milă în veaci. Iară noi cu 
darulii lui Dumnezeii și pre acea vamă oamii trecuti fără de 
premejdie, ajutorindu mi pretutindenea rugăciunele prea cu- i 
viosului Vasilie carele mi au dăruită din bogăţiia faptelor 
saie celorii bune spre răscumpărarea mea. Iară de acolo (54 »0) 
suindu ne,cu bucurie scăpîndu din toate amarăle vămi, neamii 
apropiiatii cătră porţile ceriului. Şi era porțile ceriului în ki- 
pulii erystalului curatii, și strălucirea loră să vedea nespusă. Şi 
era în poarta ceriului stîndă niște tineri cu feaţele lori în 
kipulii soarelui, carii dacă m ai văzută pre mine aducîndu 
mă îngerii, sai umplutii de veselie, bucurîndu să de mine 
că cu acoperirea milostivirii lui Dumnezeu fiind acoperită, 
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(0) Lipsește de sigur ce-va aici. 
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amiă scăpati de vămile văzduhului. Deci cu bucurie şi cu 

dragoste eşindă întru întimpinarea noastră, neaii deşkisă 

noao porţile ceriului şi neaii dusă in lăuntru. ară ce ami 

văzută acolo, o fiiule (53 70) Grigorie, şi ce ami. auzitii 

(zice Theodora) nu iaste cu putinţă a spune pre amărun- 

"tulu, că amă văzutii ceale ce oliulii omului nu aii văzută 

şi ami auzitii ceale ce ureakea omului nici odată nu ai 

auzită, nici în gîndulă omului carele trăiaşte pre pămintiă 

n ai întrată binele acela. Şi mă duseră înaintea scaunului 

mărirei ceii neapropiiate a lui Dumnezeu, carele era în- 

cunjuratii de heruvimi și de seralimi şi de mulţime de 

oşti îngerești carii cînta cîntări negrăite, toti deauna slă- 

vindit pre Dumnezeu; şi căzîndăi mami înkinatii nevăzu- 
tului şi neajunsului Dumnezeu. Și cinta puterile cereşti 

ciîntare (55 2%) prea dulce, proslăvindă mărirea multei mi- 

lostiviri a lui Dumnezeu, cea nebiruită de păcatele ome- 

neşti. Şi au venitii glasii dela mărirea mare cuviinţei sale, 

poruncindă aceloră sfinţi îngeri caril m au adusă pre mine 

ca să mă ducă pre mine și să mi arate să văzii toate lă- 

cașurile sfinţilorii, aşijderea şi toate manciie păcătoșilori, 

şi după aceaia să mă odihnească la lăcaşul fericitului Va- 

silie. Şi așa m aă dusi și m au purtatii pretutindenea şi ami 

văzutii lăcașuri frumoase și sălașuri multe gătite acelora 

ce iubescii pre Dumnezeu, pline de slavă şi de daruri. Și 

îmi arăta mie ceia ce mă purta osebitii (56 70%) lăcașurile 

apostoliloră și osebitii ale prorocilorii, osebiti ale muce- 
nicilorii, osebită ale arhiereiloră și osebitii ale prea cuvio- 
şiloră părinţi şi a fiește căriia ceate de sfinţi osebite. Si 
fieşte care lăcași era cu negrăită înfrumusețare întru lăr- 

gime și lăţime, aşi zice după asemănarea Țarigradului, ci 
nu în tocma cu frumuseaţea, avindă multe palaturi prea 
luminate, nefăcute de mînă. Şi întru toate palaturi!e acealea 
să auziia glas de bucurie și de veselie duhovnitască și să 

vedea ceate prăznuindiă, şi toți văzindu mă pre mine, să 

bucura de mintuirea mea și mă întimpina toți cu dragoste 
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și mă săruta, lăudîndă pre. Dumnezeu (56 20) celit ce m au 
izbăvitii de laţurile vrăjmașului. După aceaia luîndu mă 
pre mine sfinţii îngeri, m au pogoriti de acolo şi m au dusi 
întru ceale mai de desuptii ale pămîntului (în Xadii), şi acolo 
ami văzută groaznicele și nesuferitele munci ale întune- 
catului jadă care sîutii gătite păcătoşiloră, care pre toate 
mi le arăta mie sfinţii îngeri, zicîndă: «Vezi, Theodoro, de 
ce munci teau izbăvitii pre tine Domnulii: prină rugăciu- 
nele plăcutului săă, Vasilie.» Și ami auzitii acolo ţipete, 
plingeri şi tinguiri amară ale celora ce era întru aceale ne. 
povestite și cumplite munci. Şi unii striga: « Vai mie!» iară 
alţii ţipa strigindă « Amară mie! iară (57r0) alţii tînguindu să, 
îşi blestema zioa nașterii sale; ci nu era nimenea cine 
să i fie milă de dinşii. Deaceaja sfinţii îngeri fară m au 
luată şi m ai ridicată de acolo și m au adusi aicea întru 
acesti lăcaşi ali prea cuviosului părintelui nostru, Vasilie, 
pre care lăcaș îlii vezi cu okii tăi, şi m au odihniti 
aicea, zicîndu mi mie: «Să ştii, Theodoro, că acumă prea 
cuviosulu Vasilie face pomenire pentru tine.» Şi atuncea 
ami priceputi ei că după patru zeci de zile dela des- 
părţirea mea de trupi ami venită aicea la acestă lucă de 
odihnă, şi așa iaii arătat lui toată podoaba și frumuseațea 
acelui prea minunati lăcașii, și bogăţiia (57 20) cea duhov- 
nicească adunată prină multe osteneale şi sudori şi munci 
şi răbdarea prea cuviosului Vasilie, şi destătarea şi mărirea 

şi multe tealiuri de pomi cu frunzele în kipulii aurului celui 

curată, cu multe fealiuri de roduri şi de toată veseliia cea 
duhovnicească.» 

Aceastea toate în videniia somnului leau spusit prea cu- 

vioasa Theodora fericitului Grigorie. Şi săvirşindu să vedeniia, 
s aii deșteptatii Grigorie dinii somn și trezvindu să, să mira 

și foarte să minuna de o vedenie ca atasta şi de ceale ceau 

auziti dela Theodora. Și sculîndu să dimineaţă, au mersi la 

prea cuviosulii Vasilie, stareţulii și părintele săii (58 ro), ca să 

să blagoslovească dela dînsulii, după cumi avea obiceaiti. lară 

Ov. Densuşianu, Anuar. q 

1205 

1210 

1216 

1226 

1230 

1235



1240 

1245 

1259 

1265 

98 OV. DENSUŞIANU 

stareţulă 1 aă întrebaţi pre el, zicînd: «Fiiule Grigorie, unde 

ai fostii întru acastă noapte ?» Iară elii, ca cumi n ar fi ştiutii 

nimică, au zisti: «Ami odihnită, părinte, pre patulă mieu.» Iară 

bătrînulă au zisă lui: «Ştiu ei, liiule, că cu, trupul pre pati ai 

dormiti, iară cu duhulii aiurea ai fosti. Au doară ai uitati 

cîte ţeau descoperită ţie Dumnezeu întru a&astă noapte în 
videniia somnului? lată ai dobiîndită, fiiule, dorirea ta: 

pre 'Theouora o ai văzutii şi ceale pentru' dînsa dela ja 
însăşi ai auziti şi întru ali mieu lăcaşii ai fostă, şi ceale 

ce cu [58 2%) darului lui Hristosii sîntii gătite mie de Dum- 
nezeu, pentru a mea puţină osteneală toate leai văzutu.» 

Iară Grigorie auzind aasta dela prea cuviosulii Vasilie 

ai cunoscutii că acelii visii şi vedenie nu nălucire, ci kiarii 

a lui Dumnezeu descoperire iai fostii lui, printi rugile 

prea cuviosului părintelui săi Vasilie. Iară stareţulă iaii po- 

runciti lui, zicindii: «Mergi, fiule, la kiliia ta şi şezindi 

scrie atastă prea minunată şi folositoare vedenie pre carea 

ţeai descoperitii şi ţeaui arătată ţie Dumnezeu, toate pre rindu 

ceale ce ţeau spusii ţie 'Pheodora, pentru că multe suflete au 

asă folosi de aăasta, că pentru folosul a multe (59 7%) suflete 

ţeau arătatii ție Dumnezeu atasta. lară dacă o vei scri să o 

aduci la mine ca să o văzii şi eu.» Iară Grigorie au zisă: «Cu 

neputinţă îmii iaste mie a le ţinea în mintea mea şi a le seri 

toate pre r[ijndulii cîte mi ai spusii mie Theodora, de nu va fi 

osebitii darului lui Dumnezeu și rugăciunele tale,ajutorindu mi 

mie întru aducerea a minte.» Zis au lui sfăntulu bătrîni: 

«Mergi, fiiule, şi înceape a seri precumi îţi zici ei, şi Dum- 

nezeulii miei carele ţeaii descoperiti şi ţeau arătati acealea 

pentru folosulii a multe suflete, acela însuşi cu darul său îţ va 

arăta și îţ va aduce a minte de toate pre rîndi cîte ţeau spusii 
(59 »%) ţie Theodora.» Şi aşa Grigorie înlinîndu să cu smerenie 

sfântului săă stareţi și blagoslovindu să dela dînsulă, ai 

mersi şi aii scrisii pre rîndii de a măruntulă toate ceale 

ce iau spus lui Theodora. Iară dacă o ai scrisi, o ai 

dusii la stareţul săi, precumi iai poruncitii lui. 
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Observaţiuni gramaticale. Vom releva aici cîte-va 
din particularităţile mai interesante pe care le întîm- 
pinăm în textul publicat mai sus. 

Din punct de vedere fonetic, nu vom avea mult de 
remarcat, pentru că acel ce a scris textul nostru între- 
buinţează limba literară Şi nu lasă decît în vre-o cîte-va 
locuri să se cunoască dialectul la care aparţinea. Aşa: 
pleasnitulii 284; videanie 420, videniia 1232, 1245, care 
ne arată că copistul manuscrisului nostru era din Mol- 
dova; hiiară (= fiară) 69, 302, hierile 517. 

Privitor la morfologie, avem de însemnat următoarele 
particularităţi care apar, de altmintrelea, în toate textele 
noastre vechi: pronume, gen. şi dat. sg. dela tem. aceea, 
dceu: aceiiu (= aceleia) 111, 1014, 1054, 1144, aceii 
(= acelei) 1101 (comp. ceii [= celei] 118, cei 231); verb, 
pers. a 3-a pl. dela imperf. fâră î: era 113, 129; minuna 
145; răpștiia 118; şedea 142; siliăa, 55; sta 35; striga 
145; tăvătiia 142 ete. pers. 1 pl. a peri. simplu: ajunsemă 
[== ajunserămii) 617—6178, 758, 858; văzumal 688; for- 
mele perifrastice: cra fiindii (ticălosulii miei sufleti 
era fiind în frică și în cutremuri mare 524—525); 
era stândă (Și era în poarta ceriului stând niște tineri 
cu feaţele lorii în hkipulii soarelui 1163 —116); findă 
șezăndii [.... Samoni, ca o hiiară neâmblânzită, fiind 
iarăşi şezăndii la judecată. 69—10). 

Mai interesante sînţ particulariţăţile sintactice pe care 
le întîlnim în textul nostru. Aşa, în ceea-ce priveşte sub- 
stantivul, găsim forma articulată chiar în cazul cînd un 
substantiv este precedat de un adjectiv articulat: ruga 
adease ori pre sfăntulii starețul săi 413; Spune noao, 
necredincosule bătrînule 38; îlă iubiia pre dânsulăi... .. 
pentru multa înțelepciunea şi marea smereniăa lui 
390—391; amii venită .... ca să ţă văz cinstita faţa . 
la 480—481. In cele două exemple din urmă se poate 
ca forma nearticulată a substantivului să fi rezultat 
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din contopirea lui cu a: smerenie a la; faţă a ta. 

Articolul apare şi cînd un substantiv este precedat 
de un pronume: sofiia lui, a căriia numele ei era 
Elena 180—181; văzuiu mulțime de arapi..... a că- 

vora feaţele era ca funinginea..... ale cărora vedearea 

atăla era de cumplită.... 5ll—515. Articolul îl mai 
găsim şi în cazul cînd un substantiv nu este urmat de 
un atribut: de multe ori pentru rușinea nu mi măr- 
turisiiamii dreplă păcatele meale 126—721, dacă nu 

cum-va este o greșală. In schimb, găsim forme nearti- 

culate acolo unde azi e articolul: puseră masă 181. 

Forma ale în loc de a, pe lîngă un substantiv femenin 

la singular, se întilneşte, în afară de exemplul de mai 
sus (ale cărora vedearea), şi în pasajul următor: vă- 

zuiu doi îngeri... în kipulii a tineri.... ale cărora 
frumuseaţe nu iuste cu putință a o spune 535—538. 
Ale în loc de a este datorit aici unei atracţiuni a lui 

cărora. De relevat aici este şi pasajul următor, dacă 

cum-va «lei nu este o greşală: .... era țărmurile acelea 
la ali 7? pânză de zidiu ali Ţarigradului 159—160. 
In loc de dativ găsim forma de nominativ: Zoli cre- 

știnulii dela sfăntulu botez îi să dă lui dela Dum- 

nezeu îngerii păzitoriu 959—961 (cf. mai jos la pronume). 

La adjectiv găsim odată neacordarea lui cu substan- 
tivul următor: Şi au veniti. glasi dela mărirea mare 
cuviinței sale 1185. Se pare că mare cuviinţei a fost 

luat aică ea un cuvînt compus. In ceea-ce se atinge de 

pronume, constatăm mai întîi, în cîte-va cazuri, lipsa 

pronumelui personal la acuzativ, pe lîngă un substan- 
tiv sati un alt pronume la care se raportă: cd i apucă 
pre aceia aceaste duhuri întunecate ..... pogorîndi 
pre ei (= pogorându-i pre ei) de aicea în prăpăstiile 
iadului 851—853; scrie acastă .... vedenie pre care 
eat descoperiti şi țeai arătatii ţie Dumnezeu 1255-— 
1256; au pusă oare ce dinti faptele meale ceale bune  
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pre care făcusemii 109—1711. Vedem, pe de altă parte 
însă, lor întrebuințat. alături de Ze acolo unde astăzi 
nu-l întîlnim: sc pi gătești doi lei cumpliți cărora 
să nu le dai loră hrana cea rinduită 135—136. For- 
mele de pronume adjectival săi, sa ete. se întrebuin- 
țează foarte des cu funcțiunea lui lor: .... ascundă 
înaintea duhovnicului săi păcatele loră 1033; oariș- 
carii maghistriani..... întoreăndu să ..... cu soliia sa 
10—12; la care vamă să carcă ceia ce dati argintul 
şi banii săi cu camătă 895—896; ... sântă îngropaţi 
în tadiă cu sufletele sale 1000 (cf. 1039, 1123, 1216). Pro- 
numele relativ care primeşte cele mai de multe ori ar- 
ticolul, aşa că avem la masculin sg. carele 180, 192, 220, 
221, 299, 324 etc, tem. sg. carea 342, 394, 441, 448, 451 
ete.; masculin pl. carii 353, 526; pentru femeninul plural 
găsim odată curele 449; pentru neutru carea 667 (comp. 
oare carele 432; oare carea 446, 588, 162; oarișcarii 10). 
Pronumele în cazul acuzativ, în loc de nominativ, îl 
găsim în: unde o voiu vedea pre dânsa, pre carea de 
atâta vreame murise 428—429. Pre carea se explică 
aici prin atracţiunea lui pre dânsa. Mai greii este de 
explicat pre carea în: Vedeniia I pre care s ai arătat 
Dumnezeu fericitului Grigorie, în titlu după 429. Să 
fie o contaminaţiune între forma de pasiv şi cea de 
activ ? Se poate însă să avem de a face cu o simplă 
greşală. Tot, aici avem de citat pasajul următor: ci nu 
era nimenea cine să i fie milă de dinşii 1216— 1217, 
unde cine a fost atras de nimenea. Pronumele relativ 
este acordat une-ori nu cu substantivul de care este 
precedat, ci cu un substantiv Ssubînţeles: Acasta vă- 
zîndă mulțime de norodii carii (adecă «oamenii») să 
adunase la acea priveală 143—144; iară necredincoșii, 
Ellinii, Saraţinii, Agareanii şi alte limbi carii (adecă 
«necredintoşii») sîntii nebotezaţi .... 997—998. Asupra 
pronumelui demonstratțiv avem de observat omiterea  
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lui acelora în: amă văzută feaţele a cărora nici odată 

nau leama văzulii 487— 488. Pronumele nedefinit cine-va 

are înţelesul de plural în pasajul: și li înkidă pre elu 

„... pănă cîndiă, sufletulii acela .. . . pentru mălosteniile 

ce voră face cineva pentru dînsuli va lua răscămpă- 

pare 983—987. Sintaxa verbului se deosebeşte în cîte-va 

cazuri de cea din limba de azi. Aşa, verbul a se apro- 

pia este construit cu prepoziţiunea cdtra: apropiindu 

să eătră dânsuli, ati zisă lui 120—121. A dori este legat 

de substantiv prin prepoziţiunea de: ari carele doreşte 

de mărirea cea veacnică... 90—91. De asemenea « 

se pricepe: iarti ei ne pricepîndu mă de acastu.... 415. 

In loc de din găsim dela după a pogori: Samoni ai 
poruncitii să li pogoare pre eli dela grinzi 124. Asu- 

pra prepoziţiunilor avem de observat întrebuinţarea 

lui de acolo unde astăzi găsim din: întru una de 
zile 234. 

Ne rămîne să spunem cite-va cuvinte asupra stilului 

în care este scrisă Vieafa sfântului Vasile. In general, 

limba este puţin îngrijită şi întîlnim la fie-care pas.re- 

petăsi care ne arată că traducătorul textului nostru nu 
se prea gîndia la cuvintele pe care le întrebuința. O par- 

ticularitate care merită să fie relevată este alăturarea 

de două cuvinte sinonime care sînt legate une-ori prin 
aliteraţiune: s aă betejitii și s ai bolnăviti, 398—399 ; 
mă miramă şi mă minunamil 421, foarte să mira şi 
să minuna 199—200, 375, să mira și foarte să minuna 

1234—1235, să mira toți şi să minuna 198—129; de 

multe ori şi adease 416. 

e 
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GLOSAR (1) 

Acoperire, perf. comp. pers. 
a 3-a s.au acoperiti 887, 
941; part. pr. acoperindu 
937—938 ; part. tr. acope- 
rită 1167; a apăra, a în- 
griji, a proleja. 

Acoperirea 1167, apărarea, 

Cercare, ind. pr. pers. a 3-a s. 
cearcă 869, carcă 715,872, 
910, 912, 917, 1007, 1135, 
pers. a B-a pl. 675, 859, 
861, 865, 895, 903, 925, 
938, 995, 1010, 1078, 1082, 

| „1103, 1147; imperf. pers. 

| 
| 

i 
| 

protecțiunea. u 3-a pl. cerea 899, 
Agareanii, adj. 28; Agarea- | 919, 1113; part. tr. cer- 

nii 997; nume ce se dedea | cată 875, cercaţi 1030; în. 
în evul medii Saracenilor. ! cerca 938; a căuta, a cer- 

Ajutorire, cu dat. purt. pr. _! ceta. 
ajutorindu 1263, a ajuta. ;  Cercare 1001, 1139, cercări 

Ascultătoare 441, supusă, si. _: 1038; cercetare. 
nOnim cu servitoare.  Cercători 898,  cercătorii 

1125, 4181, 1143; cerce- 
Betejire, ref, perf. comp. | tători. 

pes. a 3-a s. sai betejitu |, Ci 148, 196, 271, 552, 827, 
398—399; a se îmbolnăvi. 887, 912, 934, 1011, 1017, 

Bolire, per comp. pers. a 3-as. | 1019, 1069, 1112, 1198, 
au boliti 131; a suferi. 1216, da. 

Burdujelu 653—654, 661, | Kilioara 430, chilie mică. 
burduf mic. Clătire, refl., conj. pr. pers. 1 s. 

să mă clătescii 585; a 

niîşca ; perf. comp. pers. 1 s. 

m ami clătitii cu mintea 

154, mi-am eşit din minte. 

Coviţuire, part. pr. coviţu- 

indii 518, a striga ca porcii. 

Casti, multi: —664, mul? timp. 
Căci, — că 508, 909, căci; 

cf. Pentru. 

Căutare, part. pr. căutîndi 
98, a se uila. 

  

(1) Nu dăm aici decit cuvintele mai interesante care ai dispărut 
astăzi, saii se deosebesc în întrebuințare de formele corespunzătoare 
moderne. Sub litera C am înregistrat și pe & și pe k&. Din s şi î nam 
făcut două secţiuni deosebite. De asemenea la s și ș. 
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Curăţie 1067, 1150, cură- 

ţiia 1083; castitate, nevino- 

văție;, curăţiia 371, cură- 

țenia. 

Datornica, adj. 926, care se 

cuvine, se datorește. 

Deaciia 284, 314, 332, 584, 

deaceia 1217, deacie 576, 

581, 902; după aceea. 
Deosebi, adv. 341, separat. 

Depărtarea 1136, refuzul. 

Deşi, 2. Măcari. 

Dorire 219, dorirea 1245; 

dorință. 

Dosadă 632, înjurătură. 
Dosădire, nf. dosădi 265, 

a insulta. 

Fire, preste — 1104, nena- 
tural. 

Folosi, a lua — 361, a folosi. 

Giuri 450, găuri. 

Grabu, de — 318, de grabă. 

Hitriia 925, viclenia. 

Hrăpire 1081, răpire cu de-a 

sila. 

lar 149, totuşi, 113, expletiv. 

Inghimpoase 255—256, cu 
ghimpă. 

Ingreuiare 514, greutate. 

Intunearece, — de osîndiri 

748, mulfime de osîndiri. 

OV. DENSUŞIANU 

Izbăvire, perf. comp. pers. « 

3-a s. au izbăvitii 198. 

pers. a 3-a pl. au izbăviti 

1204—1205 ; a scăpa. 
Izvoade 683, însemnări. 

Laudă, a da — 206, a lăuda. 

Limbi 997, popoare. 

Luerătoare, —  păcatelorii 

508—509, făcătoare de pă- 
cate. 

Măcari, — deși 935, cu 

toate că. 

Măestrii 58, unelte. 

Mărirea 228, situațiune înaltă. 

Matea 1130, cuprinsul. 

Meşterşugurile 971-— 972, 

meşteşuguri. 

Mireasmă sufletească 669. 

Necurăţie 1066, vicață co- 
ruptă. 

Necuvioasă 272, necuvioase 

497; necuviincios. 

Negrăite : 1180, mespuse, ne 
maă auzite, 

Neîndoită, ad. 415, fără 

îndoială. 

Neplinirea 717, neîndepli- 
nirea. 

Nimic 492, de loc; nimica 

lucru ascunsi 214, nâci 

un lucru ascuns. 

Niscare '795, oare care. 
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Oare, — aii 268, oare. 
Orînduire, perf. comp. pers. 

a 3-a s. ati orînduitit 341; 
a rîndui. a alege, 

Osehită 393, osebite 1196; 
deosebit; osebită, ady. 1193, 
1194, 1195, deosebit; 1263, 
cu deosebire. , 

Osirdie 346, osărdie 412, 
616, 629; zel, sîrguință. 

Parakimonariu 47, paraki- 
monariului 27; funcțiune 
sub imperiul bizantin, gr. 
2Iparopueyos (e praefectus 
sacri cubiculi,» Du Cange). 

Părăsire, refl., fut. pers.a2 as. 
te vei părăsi 273—274,; 
a se lăsa. 

Parte, ţie nu iaste — 239, tu 
nai parte. 

Patrikie, 47, 193, 201, 223, 
227, demnitate în împe- 
riul bizantin, înființată de 
Constantin cel Mare, şi cea 
mai înaltă după împărat ;v. 
Du Cange, s. v. Patricius). 

Patrikie, patrikiei 242, fune- 

fiunea de patrikie. 
Pentru,— căci 491, pentru că, 
Plăcutulii 665,816—817, plă- 

cutului 1132; favorit. 
Plecatii 1121, înclinată. 
Plinire, perf. comp. pers. a 

3-a pl. aă plinită 711; cond. 

| 
| 

| 
| 

tr. pers. a 3-a s. ar fi fosti 
plinitii 876; a împlini; perf. 
Comp. pers. a 5-a s. ami 
plinită 428; a îndeplini. 

Pohtă 1053, poftă. 
Polată 452—453, palat. 
Polunoștniță 866, servicii re- 

ligios de miezul nopței. 
Prăznuire, part. pr. prăz- 

nuindii 1202; a sărbători. 
Precumi 1099, pe cât. 
Priveală 138, 144, spectacol. 
Purcedere, perf. simplu pers. 

a 3-a pl. purăaseră 675. 
Puţinică 218, puţintică. 

Răpştire, imperf. pers. a 3-a 
pl. răpştiia 113; a murmura. 

Rînduită 136, hotărită, fizată. 

Săvirşire, ref, perf. comp. 
pers. a 3-a s. s aii săvirșiţi 
330; a muri, 

Scîrbire, refl, ind. pr. pers. 
1 s. mă scîrbescii 49%; 
part. pr. scîrbindu mă 442; 
part. tr. scîrbitu 445; a să 
supăra, a-și face înimă rea. 

Scumpeate 891, scumpeatei 
886; sgîrcenie. 

Şedere, perf. comp. pers. a 
3-a s. au şezutii; a se așeza. 

Simbrie, simbriei 911—912, 
leafă. 

Sinemi, întru — 427, 443, 
în mâne.  
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Slobozirea 985, voia, permi- 
siunea. 

Solitoare 403, anunțătoure. 

Streină 17, 19, 27, bizar. 

Sudalme 641, înjurături. 

Suduire, part. pr. suduindu 

246; a înjura. 

Tindere, conj. pr. pers. a 3-as. 

să tinză 277; a întinde. 

Tocmire, perf. comp. pers. a 
3-a pl. au tocmită 205; 

a întocmi, a aranja. 

„Trecere, perf. comp. pes. a 
2-a s. al trecuti,— duhu- 

rile 484 — cercătorii 1131, 

uă scăpat de duhurile, de cev- 

căloriă. . . 

Trezvire, refl., part. pr. trez- 

vindu să 1234; ase trezi. 

Uceniţa 399, ucenica. 

| Vădire, ind. pr. pers. a 5-a 

pl. vădescă 958; imperf. 

pers. a 3-a s. vădea 691, 

pers. a 3-u pl. vădea 102, 

vădiia 1060; perf. (pasiv; 

pers, 1 s. fuiu vădită 723, 

ami fostii vădită 1085; 

pari. tr. vădită 805; a da 

pe față. 

Vedenie 317, 319, 321, ve- 

denii 387; aparițiune. 

Vedere 44%, apariţiune. 

Vrăjmăşuire, cu dat. imperf. 

pers. a 8-a s vrăjmăşuia, 

631; a duşmnăni. 

Vreame, de—că 303, 402— 

403, 964-—965, de — ce că 

221; de oare ce. 

Zămbire, efl., part. pr. zăm- 

bindu să 422; a 2îmbi. 
/apisele 1060, însemnările.   
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246; a înjura. 

Tindere, conj. pr. pers. a 3-a s. 

să tinză 277; a întinde. 

Tocmire, perf. comp. pers. a 

3-a pl. au tocmită 205; 

a întocmi, a aranju. 

Trecere, perf. comp. pers. a 

2-a s. ai trecuti,— duhu- 

rile 484, — cercătorii 1131, 

că scăpat de duhurile, de cer. 

cătoriă. . , 

Trezvire, refl., part. pr. trez- 

vindu să 1234; ase trezi. 

Uceniţa 399, ucenica. i 

Vădire, ind. pr. pers. a I-a 
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ami fostii vădită 1085; 
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pe față. 

Vedenie 317, 319, 321, ve- 

denii 381; aparițiune. 

Vedere 447, aparițiune. 

Vrăjmășuire, cu dat. imperf. 

pers. a 3-a s vrăjmăşuia 

631; a duşmăni. 

Vreame, de—că 303, 402— 

403, 964-—965, de — ce că 

221; de oare ce. 

Zămbivre, refl., part. pr. zăm- 

bindu să 422; a 2îmbi. 
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ERRATA 

Ceteşte: p. 16, |. 12 (de sus) să (în loc de: că); p. 30,1. 2 (de jos) 
nu aputii; p. 45, ]. 12 (de sus) trecerea; p. 48, 1. 10 (de sus) eaud 

(în loc de aeuă); p. 69, 1. 258 întimpini; p. 75, |. 471 întimpinareă; 
p. 76, 1. 496 întimpinat; p. 78, 1. 554, să se pună semnele citaţiunei 

după: acesta; p. 80, 1. 63 cuiva, 638 cineva; p. 8,1. 91? carcă. 
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