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SAMUIL MICU: O MĂRTURISIRE ÎN TEXTE 
 

mul cu cea mai amplă operă dintre scriitorii români ai secolului al XVIII-lea, 
Samuil Micu, s-a născut în localiatea Sadu din sudul Transilvaniei, în septembrie 
1745, ca fiu al protopopului unit Stoia şi al Anei. A murit la Pesta, în ziua de 13 

martie 1806. Originar dintr-o familie cu pretenţii nobiliare neomologate, tipice zonei de 
„boieri” de la nordul imediat al Carpaţilor Meridionali, Maniu Micu alias Stoia, după 
numele laic de botez, va cocheta cu nobleţea reală a vremii sale graţie titlului de „liber 
baron”, pe care episcopul unit Inochentie Micu-Klein l-a primit, în această calitate, de la 
împăratul Carol VI, în 1729, odată cu referentul antroponimic oficial „de Sad”. Inochentie 
era unchi de văr al lui Samuil Micu, iar titlul aristocratic al unchiului, rarisim între românii 
ardeleni ai vremii, s-a răsfrânt asupra psihologiei Miculeştilor din Sadu, care şi-au 
resuscitat vechea calitate de nobili gentilici români din vremuri atemporale, unii reuşind 
chiar să-şi oficializeze mărunta nobleţe rurală, sub numele de Klein ori de Muntiul. În 
acest fel a ajuns viitorul corifeu iluminist să-şi indice în toate scrierile sale numele drept 
„Klein de Sad”, în vreme ce actele oficiale de orice natură îl numesc, fără excepţie, doar 
Samuil Klein. Din 1760 a fost elev la Blaj, unde a intrat totodată călugăr ucenic, la dorinţa 
unchiului său Inochentie, exprimată într-o scrisoare din exilul de la Roma, ducând, în 
paralel cu studiile, parcurse exemplar, o viaţă dură de monah din cinul oriental al Sfântului 
Vasile cel Mare. După regula ordinului, îşi pierde numele lumesc de Maniu, primindu-l pe 
acela de Samuil, căci, zice, „nici-mi place orice beutură beţivă”, iar „Samoil prorocul încă 
n-au beut beutură beţivă”. I-a avut ca profesori pe primii călugări blăjeni cu studii în mari 
centre universitare catolice, între care viitorii episcopi Atanasie Rednic şi Grigore Maior, 
apoi Silvestru Caliani, Gherontie Cotorea, Filotei Laslo şi alţii. În cei şase ani de seminar 
teologic, pe lângă serioasele studii de tip liceal, din exigenţa cărora episcopul Petru Pavel 
Aron făcuse un titlu de mândrie al păstoriei sale, face cunoştinţă cu Hronicul lui Dimitrie 
Cantemir, al cărui manuscris fusese adus la Blaj de la Viena de unchiul său Inochentie, în 
1730, achiziţionat de la un anticar din Sankt Petersburg. Rămas în stare pasivă aproape 30 
de ani, din cauza grafiei chirilice greoaie, inaccesibilă ardelenilor, lucrarea de istorie 
naţională a principelui moldav va anima viaţa intelectuală a Blajului după 1756, când 
dascălul Constantin Dimitrievici, nativ din Ţara Românească, dar pripăşit între uniţii de la 
Blaj, realizează o copie foarte lizibilă a manuscrisului, înzestrând-o în plus cu ilustraţii 
artistice bogate. Într-un climat avid de noutate, textul lui Cantemir le oferea blăjenilor nu 
doar exemplul captivant al istoriei critice, dar şi viziunea unitară asupra trecutului 
românesc, istoria văzută în totalitatea ei, fără deosebiri provinciale. Astfel, la Blaj, se 
întâlnesc în mod fortunat o mare operă a unui moldovean, copistul muntean al acesteia, 
profesorii şi şcolarii ardeleni cărora le este destinată copia. Fără a fi, atunci, singurul 
cunoscător blăjean al Hronicului, tânărului seminarist Samuil Micu îi aparţine meritul de a 
fi descoperit în textul cantemirian un izvor de la care se putea începe reconstituirea istoriei 
tuturor românilor, în spiritul de emulaţie naţională trezit de Inochentie Micu-Klein cu două 
decenii în amonte. Cu această zestre preţioasă a plecat, lăsând în urmă un Blaj unde se 
încropeau primele scrieri identitare ale naţiunii române moderne, la Universitatea din 
Viena, pentru a-şi desăvârşi studiile de filosofie şi teologie. Cei şapte ani rodnici petrecuţi 
în capitala imperiului continental (1766–1772) au coincis cu amurgul primatului didactic 
al iezuiţilor, sub asaltul reformelor Mariei Tereza, în numele directivei iluministe care 
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guverna mentalitatea politică a Curţii imperiale. Profesori de o factură nouă, ca Pietro 
Maria Gazzaniga, Agostino Gervasio sau Giuseppe Bertieri, din alte ordine monahale 
decât Compania lui Isus, deschid calea alterităţii în gândirea teologică, făcând loc unor 
idei pe care regenţa Contrareformei, condusă de iezuiţi, le respinsese anterior ca disidente, 
revoluţionare, în mod aparte jansenismul şi galicanismul. În peisajul luptei acerbe dintre 
vechi şi nou în teologia şcolară, care zguduia universitatea vieneză, Samuil Micu îşi 
croieşte un drum propriu, ataşat bogosloviei orientale, cu rădăcini puternice în 
Transilvania chiar după Unirea cu Roma de la 1700. Este atras de scrierile părinţilor 
bisericii creştine, a căror lectură se întâlnea cu înclinaţia sa spre naraţiunea pilduitoare, 
care îl va caracteriza toată viaţa. Patristica orientală era gustată şi promovată şi în 
Occident, datorită frumuseţii ei aparte, Micu întâlnindu-se la Viena, între altele, cu opera 
patrologului flamand Balthasar Cordier (1592–1650), autorul unor ediţii de răsunet din 
scrierile părinţilor Bisericii Orientale. Una dintre acestea, S. Dorothei archimandritae 
institutiones asceticae, tipărită la Antwerpen în 1646, este sursa primei opere cunoscute a 
lui Micu, A celui întru sfinţi părintelui nostru Ava Dorotheiu învăţături de multe fealiuri 
cătră ucenicii săi, datând din 1769. Tot aici a cunoscut Micu uriaşa lucrare a disidentului 
galican Claude Fleury, Histoire ecclésiastique, care s-a tipărit în traducere latină la 
Augsburg şi Insbruck, între 1758 şi 1781, în 66 de volume, sub titlul Claudii Fleurii 
abbatis Historia ecclesiastica. Pe baza ediţiei latine, va traduce în deceniile următoare o 
bună parte din opera abatelui francez, a cărei transpunere în limba română l-a preocupat 
toată viaţa.  

Întors de la studii în 1772, devine unul dintre colaboratorii de încredere ai 
episcopului Grigore Maior, care l-a luat cu sine, în ciuda tinereţii, la importanta conferinţă 
de la Viena a tuturor episcopilor uniţi de rit oriental din Imperiu, convocată din ordinul 
Mariei Tereza, în februarie 1773. Condiţiile de acasă îl abat de la preocupările teologice 
spre istorie, când, la cerinţa episcopului, scrie prima dintre lucrările sale istorice, De ortu 
progressu conversione Valachorum episcopis item archiepiscopis et metropolitis eorum, o 
lucrare cu scop justificativ, în sprijinul acţiunilor naţionale ale lui Grigore Maior. Încă de 
la Viena, se arătase preocupat de istoria generală a românilor, influenţat de manuscrisul 
Hronicului de la Blaj al lui Dimitrie Cantemir, dar căutând şi alte izvoare de acest fel. În 
1770 copiază aşa-zisa Cronică bălăcenească, de fapt cronica lui Radu Popescu, Istoria 
domnilor Ţării Româneşti, pusă la dispoziţie de o descendentă a agăi Constantin 
Bălăceanu, ginerele lui Şerban Cantacuzino. Nu este, desigur, unica sursă consultată de 
Micu, ci una dintre multele, fapt trădat de surprinzătoarea încercare de sinteză a istoriei 
românilor, scrisă în limba latină între 1773 şi 1778, Brevis historica notitia originis et 
progressus nationis Daco-Romanae, seu, ut quidem barbaro vocabulo appelant 
Valachorum, ab initio usque ad seculum XVIII. Cu această lucrare, influenţată masiv de 
Hronicul cantemirian, polihistorul în devenire Samuil Micu îşi arată cea de a doua latură a 
personalităţii sale erudite: aceea de istoric. După Cantemir şi urmând concepţia acestuia, 
este românul care acreditează o teorie autohtonă reducţionistă a etnogenezei românilor, 
axată pe puritatea romană a sângelui şi pe latinitatea accentuată a limbii, deschizând 
drumul şcolii latiniste din Transilvania. În acest sens, un al doilea răstimp petrecut la 
Viena, 1777–1783, are o importanţă capitală în definirea profilului său erudit. A fost trimis 
aici de influentul episcop Grigore Maior, ca duhovnic şi prefect de studii (vicerector) al 
Colegiului „Sfânta Barbara” din Viena, înfiinţat de Curtea vieneză în 1775, pentru a 
realiza un demers unitar al greco-catolicilor de diferite naţiuni din Imperiu, în sprijinul 
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reformelor iluministe profesate de stăpânirea austriacă. Printre studenţii ardeleni 
supravegheaţi la „Sfânta Barbara” de Samuil Micu se afla şi viitorul poet al Şcolii 
Ardelene, Ioan Budai-Deleanu, alături de mai mulţi tineri greco-catolici din Episcopia 
Făgăraşului: Mihai Timariu, Ioan Para, Demetriu Căian, Ştefan Szabo, Gavril Perenosi, 
Vasile Nemeş, Petru Ungur, Iosif Katonai, Ioan Nemeş, Chiril Patai, Ioan Halmaghi şi 
alţii. S-a încropit ad-hoc un „cenaclu” de viaţă culturală românească în capitala Imperiului, 
Samuil Micu având poziţia omului cu prestigiul consolidat. În iarna anilor 1779–1780, la 
Viena s-au aflat împreună, printr-un capriciu al sorţii, toţi cei patru viitori corifei ai Şcolii 
Ardelene: Samuil Micu şi Ioan Budai-Deleanu, ambii de la „Sfânta Barbara”, vicerector 
primul şi student al doilea, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, întorşi de la Roma şi aflaţi 
într-un stagiu de pregătire postuniversitară, după anii petrecuţi la De Propaganda Fide. 
Tinerii ardeleni au intrat în legătură cu mai multe personalităţi din viaţa politică şi 
culturală românească, din Imperiu sau din afara acestuia: funcţionarul de cancelarie aulică 
Iosif Meheşi, viitor coautor la Supplex Libellus Valachorum, Ienăchiţă Văcărescu, Anton 
Predetici, boierul francmason bucovinean Vasile Balş sau marele serdar Gheorghe Saul 
din Moldova, fost ambasador al principelui Grigore Ghica la Viena, unde a rămas după 
decapitarea domnului său de către turci. În această atmosferă favorabilă, Samuil Micu îşi 
evidenţiază a treia dimensiune a erudiţiei sale, aceea de filolog. Drept consecinţă a 
convingerilor despre obârşia latină a românilor şi a graiului lor, el îşi tipăreşte în 1779 
prima carte din cultura noastră scrisă cu „literele romanilor cele vechi”, adică în alfabet 
latin şi cu ortografie etimologică. Carte de rugăciuni pentru evlavia omului creştin este 
manifestul primar al războiului ardelenilor cu literele chirilice, kilometrul zero al 
latinismului Şcolii Ardelene. Un an mai târziu, în 1780, iese de sub tipar prima gramatică 
sistematică a limbii române, concepută în acelaşi spirit militant, Elementa linguae 
Daco-Romanae sive Valachicae, scrisă în întregime de Samuil Micu, dar avându-l coautor 
indicat şi pe Gheorghe Şincai, căruia îi aparţine doar cuvântul introductiv. Răstimpul de la 
„Sfânta Barbara” a fost forja unde s-au călit conştiinţe tinere, pentru o generaţie care va 
accelera puternic construcţia culturii româneşti moderne. Pentru Samuil Micu, a fost cel 
mai liniştit răgaz de acumulare, creaţie şi valorificare de care a avut parte vreodată. În 
următorii doi ani, 1781 şi 1782, şi-a tipărit două „disertaţii” originale, Dissertatio 
canonica de matrimonio şi Dissertatio de jejuniis, în care clarifică, din unghiul Bisericii 
Orientale, două probleme teologice de mare impact social: căsătoria creştină şi posturile 
consacrate de biserică. L-a făcut faimos mai ales cea de a doua scriere, rămasă până astăzi 
de referinţă în literatura noastră teologică. Uriaşa putere de muncă a ardeleanului îşi spune 
cuvântul din plin. Din 1780 datează trei lucrări rămase în manuscris: o prelucrare cu titlul 
Îndreptarea păcătosului, după cartea italianului Paolo Segneri, Instructio poenitentis, 
tipărită în traducere latină la Augsburg şi Dillingen, în 1719, şi două traduceri din Sfântul 
Vasile cel Mare, între care regula primară a ordinului monahal oriental, sub forma unor 
sfaturi adresate „celor ce pustniceaşte sau sânguri, sau împreună de obşte petrec”. Istoria 
rămâne o preocupare metamorfozată în mod pilduitor. Incercarea latinească de sinteză, 
Brevis historica notitia..., îi pusese în mod serios problema izvoarelor istorice interne, a 
căror lipsă este călcâiul lui Ahile al ambiţioasei întreprinderi, neajuns conştientizat ca 
atare de istoric, care nici n-a intenţionat vreodată să o tipărească. Intelectual de factură 
autohtonă, el caută cu înfrigurare textele vechilor noştri cronicari, a căror existenţă îi era 
cunoscută din ştiri situate uneori la graniţa dintre realitate şi legendă. Trecutul Moldovei 
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era în mod aparte deficitar. În 1781 îşi face o copie după cronica lui Nicolae Costin, 
Istoria şi hronica Ţării Moldovei (titlu la Micu), pe care o crede a fi a lui Miron Costin, al 
cărui nume real nu l-a ştiut niciodată, numindu-l fie „Constantin Miron”, fie, după sursele 
străine, „Constans Miron”. Samuil Micu era convins că a copiat scrierea acelui „Constans 
Miron”, atât de căutat de el şi de generaţia sa. În aceeaşi perioadă a cunoscut o sursă 
pitorească pentru istoria Moldovei, cartea din 1683 a lui Dosoftei, Parimiile preste an, 
precedată de o poemă cronologică despre domnii ţării, cu indicarea marginală a anilor de 
domnie. Îi era cunoscută de asemenea Însemnarea de domnii Moldaviei, pe care Amfilohie 
Hotiniul o include în capitolul Gheografie moldovenească din celebra sa traducere după 
Claude Buffier, De obşte gheografie, tipărită la Iaşi în 1795. Căutarea programatică a 
surselor primare sau consacrate despre istoria românilor, în care va excela Gheorghe 
Şincai, a declanşat-o Samuil Micu, aşa cum a fost cap de serie în toate domeniile de 
manifestare matură a Şcolii Ardelene. 

Întors la Blaj în 1783, el începe imediat lucrul la cea mai importantă operă a sa, una 
dintre capodoperele culturii româneşti din toate timpurile, traducerea Bibliei după 
Septuaginta orientală. „M-am îndemnat să mă apuc de atâta lucru”, îşi motivează el 
curajul de a porni singur o asemenea acţiune, pentru ca „stilul şi aşezarea graiului întru 
aceaeaşi Biblie să nu fie osibit”, ci „toată Bibliia de unul cu aseamenea stil şi aşezare a 
graiului să se tălmăcească”. Tipărită la Blaj în 1795, Biblia lui Samuil Micu, numită de 
unii autori Biblia de la Blaj, s-a dovedit atât de bine armonizată cu substanţa intimă a 
limbii române, cu esenţa orientală a mentalului religios românesc, cu aşteptările culturale 
ale acestui neam, încât a devenit în scurt timp textul ne varietur al Bibliei noastre 
naţionale, temelia sociologică a limbii române literare, aşa cum opera lui Mihai Eminescu 
va deveni temelia estetică a aceleiaşi limbi. Traducerea lui Micu are nu arareori armonii 
poetice neaşteptate pentru vremea sa, neegalate încă în frumuseţea lor atemporală, ca în 
următorul verset din Cântarea Cântărilor, piatră de încercare pentru toţi traducătorii 
Bibliei: „Pune-mă ca o peceate pre inima ta, ca o peceate pre braţul tău, că tare iaste ca 
moartea dragostea, grea ca iadul râvna, aripile ei ca aripile focului, cărbuni înfocaţi 
flacările ei”. Ar fi greşit să se creadă însă că nesăţiosul condeier s-a limitat în aceşti ani la 
munca titanică a traducerii Bibliei, pe un făgaş de limbă desţelenit din graiul medieval al 
vechilor versiuni româneşti, inclusiv Biblia de la Bucureşti din 1688. Samuil Micu este 
descris de Petru Maior ca un personaj clerical de mare prestigiu, privit de contemporani cu 
admiraţie aproape mistică, singurul căruia cinicul ierarh Ioan Bob îi dădea atenţia cuvenită 
şi îi permitea să predice din amvonul catedralei episcopale de la Blaj. Omiliile sale 
îmbinau fără sforţare graiul popular cu filonul de erudiţie al trimiterilor obligatorii spre 
texte consacrate din Biblie sau părinţii bisericii, cu o finalitate accentuat spirituală, diferită 
de pragmatismul pedagogic iluminist al predicilor scrise în aceeaşi perioadă de un Petru 
Maior, de exemplu. Cu Propovedanie sau învăţături la îngropăciunea oamenilor morţi, 
tipărită la Blaj în 1784, Micu deschide practic literatura omiletică din Transilvania, 
printr-un model pe care posteritatea l-a onorat cu două reeditări. Stăpânind amplu 
omiletica paleocreştină, concinatorul blăjean intercalează între predicile sale originale şi 
unele traduceri adecvate din omiliile funerare ale sfinţilor părinţi, ca de pildă un „cuvânt 
de moarte” al lui Vasile cel Mare şi altul „pentru ieşirea sufletului” al lui Chiril din 
Alexandria. În anii traducerii Bibliei, de altfel, Micu şi-a focalizat activitatea în sfera 
teologiei, preocuparea adiacentă marelui efort la Sfânta Scriptură fiind mai ales tălmăcirea 
îndrăgitelor opere patristice. Traduce din Efrem Sirul (1786), Ioan Gură de Aur (1787), 
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Vasile cel Mare (1788), Anastasie Sinaitul (1791) şi alţii. Din aceeaşi perioadă datează, 
desigur, şi cele două încercări teoretice, neterminate, de exegeză biblică, pe care se poate 
presupune că voia să le pună în fruntea Bibliei de la Blaj: Despre Sfânta Scriptură şi 
Istoria Noului Testament. Biblia sa, avatarurile tipăririi ei şi ecoul exploziv produs de 
noua tălmăcire, care depăşea substanţial calitatea celei din 1688 de la Bucureşti, au făcut 
din Samuil Micu un personaj celebru în rândul românilor, mai cu seamă în lumea ortodoxă 
de dincolo de Carpaţi. Ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea a însemnat răstimpul 
operelor mature în toate domeniile în care condeiul său s-a avântat. În mod firesc, cele mai 
importante contribuţii le are în sfera teologiei, prin sinteze unice pentru vremea sa, ca 
Istoriia besericească pre scurt din 1790, în trei volume manuscrise masive, Theologhia 
moralicească sau bogosloviia, tipărită la Blaj în 1796, Theologhie dogmatică şi 
moralicească despre taine preste tot, în opt volume, lucrare neegalată încă în cultura 
noastră, dar mai ales pitorescul Acathist din 1801, tipărit la Sibiu cu litere latine, care reia 
preocuparea entuziastă din Carte de rugăciuni de la 1779 şi din Elementa linguae 
Daco-Romanae sive Valachicae, aceea de a-i familiariza pe români cu ortografia latină, pe 
urmele convingerii lui Dimitrie Cantemir că astfel au scris strămoşii românilor. În 
Descrierea Moldovei, pe care Micu a putut-o cunoaşte numai în ediţia germană 
Historisch-geographisch und politische Beschreibung der Moldau din 1771, prinţul 
moldav acreditează ideea că, până la Conciliul de la Florenţa din 1439, românii au scris cu 
litere latine, afirmaţie care, prin prestigiul autorului ei, le venea ca o mănuşă providenţială 
primilor latinişti de la Blaj. Eliminarea slovelor chirilice, străine de esenţa istorică a 
românilor, pe care aceştia le-au adoptat doar „stârniţi de schismaticul Marcu din Efes”, 
după părerea lui Cantemir – Micu, era unul din liniamentele principale ale Şcolii 
Ardelene, sugerat încă la 1746 de Gherontie Cotorea, dar devenit regent după anul 1800. 
A doua ediţie, din 1805, a Elementelor de la 1780, scoasă de Gheorghe Şincai numai sub 
numele său, a resuscitat această marotă filologică a Şcolii, în frunte aflându-se acelaşi 
Samuil Micu, acum beneficiarul unui prestigiu uriaş în toate provinciile româneşti, graţie 
traducerii Bibliei. Este momentul – crede de pe acum batrânul monah savant – să pună în 
operă un deziderat naţional mai vechi, tipărirea dicţionarului limbii române, la care, spune 
el într-o scrisoare către canonicul Ioan Corneli de la Oradea, „am forţat eu multă oboseală 
şi nopţi nedormite (…), pentru a-i ajuta pe aceia dintre ai noştri care vor să înveţe alte 
limbi şi pe alţii care vor să înveţe limba noastră, şi astfel să fac onoare întregii naţiuni, ca 
să aibă şi ea un dicţionar”. Latinismul falangei de la Blaj, sporită cu discopoli şi adepţi de 
ambele confesiuni româneşti din Transilvania, este manifest în masivul său Dictionarium 
Valachico-Latinum, la care a lucrat intens până în 1801, urmând ca din acest an, până în 
1805, să-i fie adăugate corespondenţele germane şi maghiare: cuvintele limbii române, 
celulele fundamentale ale rostirii naţionale, sunt grafiate cu litere latine, în sistem 
etimologic. Iată forma latinizantă a câtorva cuvinte din cadrul literelor I şi N, litere care 
cuprind în ele o savoare aparte, organic emanată din coloratura pe care atracţia dintre o 
vocală şi o consonantă o înfăptuiesc: 

Inadít 
Inaditóriu 
Inaditúra 
Ináinte 
Inalbesc 
Inalbíre 

Niciodata 
Nicovola 
Nime 
Nimene 
Nimeresc 
Nimic 
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Inalbít 
Inalbitóriu 
Inált 
Inaltzáre 

Nimica 
Ning 
Nins 
Ninsoare 

 
Deşi a rămas în stare de manuscris inedit până spre mijlocul secolului al XX-lea, 

dicţionarul lui Micu a fost o lucrare cunoscută şi comentată de contemporani. De altfel, în 
1806, anul morţii sale, el a tipărit un anunţ-prospect al lucrării, pe care l-a difuzat însoţit 
de câteva file din dicţionar, cuprinzând cuvintele de la a la acoperit. Importanţa istorică a 
operei o egalează, ca reverberaţie în posteritate, pe aceea a Bibliei de la Blaj. Vreme de un 
sfert de secol, efortul filologic al românilor din Transilvania se va focaliza mai ales în 
jurul construirii dicţionarului limbii române, materialul adunat de Samuil Micu fiind, dacă 
nu suficient pentru o asemenea operă, cel puţin un îndemn puternic pentru continuarea 
acţiunii. I-au completat şi continuat dicţionarul şi au susţinut acţiunea o seamă de 
intelectuali ardeleni ca Vasile Coloşi, Ioan Corneli, Ioan Molnar Piuariu, Petru Maior, 
Ioan Teodorovici, Alexandru Teodori şi alţii. Finalizarea de la 1825, prin Lexiconul de la 
Buda, încheie epoca clasică a lexicografiei Şcolii Ardelene, printr-un îndemn care a 
depăşit ambiţia personală şi sfera provincială. Devenit un deziderat naţional în secolul al 
XIX-lea, dicţionarul este opera fundamentală a lexicografiei româneşti, care, iată, îl are ca 
protopărinte pe „cucernicul ieromonah” Samuil Micu de la Blaj. Acesta a murit în 1806, 
fără a-şi vedea dicţionarul ieşit de sub tipar. 

Era, din 1804, redactor şi cenzor al cărţilor româneşti la Tipografia Universităţii din 
Buda. Avea astfel cea mai înaltă funcţie culturală românească din Imperiu. Sfârşitul l-a 
surprins pe când încerca, din această poziţie, să-şi valorifice prin tipar scrierile cu caracter 
naţional, practic imposibil de pus în operă publică, în condiţiile boicotării îndârjite de către 
unguri a oricăror manifestări identitare româneşti. Pe lângă prospectul dicţionarului, în 
acelaşi an 1806, şi-a tipărit o infimă parte din opera istorică, în „Calendarul de la Buda”, 
asupra căruia avea control oficial, datorită funcţiilor ocupate în tipografie. Avea în urmă, 
după cum s-a văzut, o operă istoriografică izvorâtă direct din opera lui Dimitrie Cantemir, 
Brevis historica notitia... din 1778 fiind o semicompilare a unor mari segmente din 
Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Rezultatul nu l-a mulţumit, ambiţia 
blăjeanului fiind să depăşească tot ce se realizase la noi în materie de istorie, inclusiv pe 
Cantemir, printr-o monografie care să privească trecutul tuturor românilor în mod unitar, 
în lumina ideologiei reducţioniste a originii, continuităţii şi unităţii acestora ca popor şi 
naţiune. După o lungă absenţă, dedicată îmbogăţirii documentaţiei mai ales cu izvoare 
interne, revine la această ispititoare vioară a tinereţii sale spre sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. În răstimpuri, a căror datare se dovedeşte hazardată, a elaborat această sinteză 
în trei variante, corespunzând viziunii sale asupra rolului istoriei ca magistra vitae, sau, în 
graiul său, „dascalul tuturor lucrurilor”. După anul 1791, când românii ardeleni şi-au 
exprimat identitatea naţională şi revendicările pertinente de o naţiune modernă, prin graiul 
temerarului Supplex Libellus Valachorum, aruncarea în lupta naţionlă a istoriei era o 
necesitate vitală. Micu a fost unul dintre coautorii memoriului, pe care s-a simţit dator să-l 
apere apoi de condeiele otrăvite ale adversarilor, cărora trezirea românilor ardeleni nu le 
era la inimă. Îi scrie lui Ignatie Darabant în 30 octombrie 1791: „Supplex Libellus 
Valachorum s-a tipărit, împreună cu comentarii înfruntătoare, la Cluj. Eu m-am însărcinat 
să răspund şi voi răsturna argumentele contrarii ale înfruntătorului, arătând falsitatea lor”. 
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Cel mai potrivit mod de a „răsturna argumentele contrarii” era scrierea istoriei naţionale, 
Supplexul din 1791 având ca axă de forţă tocmai primatul istoric al românilor de popor 
autohton în Transilvania. Această istorie însă nu era sistematizată în scrieri adecvate, 
moderne, lucru resimţit în mod acut de corifeii Şcolii Ardelene. Înfruntând precaritatea 
documentaţiei, care putea afecta detaliile, dar nu miezul problemei, Samuil Micu concepe 
primul tratat de istorie generală a românilor, pe o structură metodologică admirată ulterior 
de Nicolae Iorga pentru frumuseţea planului. Impulsul istoricului nostru a fost atât de 
intens, încât a gândit această sinteză în redacţii diferite, al căror mesaj să pătrundă până la 
cel mai adânc nivel al societăţii românesti. Între 1791 şi data morţii, 1806, fără a se putea 
stabili o cronologie certă a genezei fiecăreia în parte, Micu a scris trei variante de istorie a 
românilor. Una se adresa publicului mediu ştiutor de carte, anume Scurtă cunoştinţă a 
istoriii românilor, unde naraţiunea succintă este însoţită de note nu arareori ample, care 
justifică afirmaţiile textului. Istoria românilor începe şi aici, ca în Hronicul lui Cantemir 
sau în propria sa scriere latinească Brevis historica notitia… din 1778, cu istoria 
întemeierii Romei. Diferită este recuperarea istoriei principatelor extracarpatine, acum 
îmbogăţită cu informaţiile cronicilor interne cunoscute pe parcurs. Grija aranjării 
materialului în manuscris şi acurateţea stilului pot conduce la ideea că Micu şi-a dorit 
tipărită această lucrare. De altfel, o mică parte de la începutul Scurtei cunoştinţe s-a şi 
tipărit în 1806, în anexa „Calendarului de la Buda” pe acel an. O a doua variantă a istoriei 
sale trebuia să se adreseze publicului neînvăţat, care putea fi format din învăţăceii şcolilor 
sau din locuitorii satelor. Caracterul didactic este implicit, inclusiv forma cu întrebări şi 
răspunsuri, frecventă în epocă, presupunând un dascăl şi un discipol sau elev care 
răspunde. Istoria catehetică a lui Samuil Micu, păstrată doar fragmentar, este scrierea sa 
cea mai apropiată de imperativul iluminist al instilării cunoştinţelor la nivele populare cât 
mai adânci. Autorului nu-i reuşeşte un discurs cu adevărat plebeian în Istoria catehetică – 
intitulată de noi astfel, în lipsa titlului –, pentru că îngreunează textul cu inserţiuni savante 
şi note latineşti, nepotrivite într-o lectură de acest fel. Dar ideea punerii istoriei românilor 
în formă catehetică este remarcabilă, unică în cadrul Şcolii Ardelene, trădând vocaţia de 
mentor iluminist a lui Samuil Micu: 

„– Dară când au început românii slujbele besericeşti în limba românească a le 
sluji? 

– Românii, pre la a. 1670, au început slujbele besericeşti a le face în limba sa care 
acum o au, că aflăm că Sava, arhiepiscopul Belgradului din Ardeal, la a. 1675, au făcut în 
săborul său rânduială şi au poruncit ca preoţii să lase limba slovenească în slujbele 
besericeşti şi să se nevoiască în limba românească a le face”. 

Varianta finală a sintezei sale istorice se adresează publicului savant. Este masiva 
operă Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, la care a lucrat până la sfârşitul vieţii, 
fără a reuşi să o finalizeze. Aici îşi etalează Micu amploarea cunoştinţelor sale istorice, şi 
tot aici se poate constata pe viu saltul documentar, mai ales privind istoria Ţării Româneşti 
şi a Moldovei, de la Brevis historica notitia... şi până la Istoria şi lucrurile..., ca rezultat al 
căutării şi descoperirii cronicilor interne. Este concepută în patru tomuri masive, primele 
trei dedicate câte uneia din ţările româneşti medievale: Transilvania, Ţara Românească, 
Moldova, iar a patra istoriei bisericeşti a românilor din Transilvania. Arhitectura scrierii, 
dincolo de intenţia autorului de a cuprinde sintetic întreaga istorie a românilor, trădează 
dificultăţile ontologice ale pasului de la cronica medievală la istoria modernă. Întreaga 
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lucrare este un mixaj de compilaţii din cronicile anterioare, inserţiuni masive de 
documente istorice reproduse integral şi de naraţiune originală inspirată. Tomul al 
patrulea, de exemplu, intitulat Istoria bisericească a episcopiei româneşti din Ardeal, 
povesteşte, în cea mai mare parte, lucruri şi evenimente contemporane autorului. 
Naraţiunea lui Micu din istoria trăită de el este însă mai apropiată de istoria orală decât de 
cronică, prin implicarea la persoana întâi singular a povestitorului. Evocarea 
experimentului pustnicesc al lui Petru Pavel Aron din Mănăstirea Buna Vestire de la Blaj 
este exemplară în acest sens. De-a lungul întregii opere, el urmăreşte, cu rezultate 
variabile, să fixeze cronologia evenimentelor povestite, veridicitatea documentelor şi a 
informaţiilor reproduse şi să stabilească jaloane de macroperiodizare istorică, aşa cum se 
întâmplă în cazul întemeierii statului feudal Ţara Românească. Prin aceste gesturi de 
voinţă personală, Micu marchează criza finală a tratării cronicăreşti şi anunţă zorii 
istoriografiei moderne, de inspiraţie occidentală. Ca punct de hotar între cele două ere de 
cultură istorică la români, el este precursor şi inspirator atât al pozitivismului cultivat de 
Gheorghe Şincai prin metoda analelor, cât şi al criticismului polemic în care îşi cantonează 
lucrările istorice Petru Maior şi Ioan Budai-Deleanu. 

Nu i-a lipsit acestui spirit enciclopedic nici impulsul spre literatura frumoasă. Ampla 
operă lăsată în urma sa, în cea mai mare parte inedită încă, ne dezvăluie în Samuil Micu 
un spirit atras de naraţiune şi cultivator al acesteia. Traducerea Bibliei i-a pus la încercare 
talentul de narator, Septuaginta sa devenind cea mai citită „naraţiune” în limba română din 
toate timpurile, prin calitatea ei de Biblie naţională, cu textul neschimbat până astăzi. 
Tentaţia beletristicii nu i-a fost străină, dovadă încercările de poezie religioasă pe care le-a 
lăsat în urma sa. Ignorată până de curând, poema În sfânta şi Marea Sâmbătă este primul 
experiment de rimă albă din literatura română, unde ritmul interior al exprimării suplineşte 
lipsa sunetului din coadă al versurilor. Inovaţia lui Micu constă în convertirea catismelor 
liturgice în versuri, caz în care forţarea rimei ar fi alterat precizia consacrată a formulării: 

„Ca grăunţul de grâu, 
Într-a pământului 
Sinuri întrând, crescuşi, 
Spic de multă roadă, 
Sculând pe cei din Adam. 

Supt pământ Te-ai ascuns 
Acum ca soarele, 
Şi cu noaptea morţii 
Fiind acoperit, 
Doamne, ieşi mai luminat!”. 

Nu l-a intimidat însă nici ideea rimei, cum a procedat în cazul versificării din Cântare 
jealnică cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea, traducerea poemei Stabat Mater a 
lui Jacopo da Todi, scriitor mistic italian din secolul al XIII-lea. Atmosfera de durere din 
momentul crucificării are un sunet românesc adecvat în versiunea ardeleanului nostru:  

„Maică, izvor de iubire, 
Fă-mă să simţ chinuire, 

Să plâng şi eu cu Tine. 
Fă să arză sufletul mieu, 
Iubind pre Hristos Dumnezeu, 

Ca să-i placă întru mine”. 
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Dar inspiraţia religioasă nu a pus hotar gustului pentru polul laic al inspirţiei literare. 
Într-o epocă a importului de literatură prin traduceri, el îşi revendică, după 1800, trei 
scrieri în proză: traducerea romanului Belizarie al lui Marmontel şi prelucrarea sau 
compilarea naraţiunilor populare Varlaam şi Ioasaf şi „Viaţa şi fabulele lui Isop” (titlu dat 
de Micu Esopiei). Istoricii literari le consideră pierdute sau cel puţin nedescoperite până la 
această dată. S-a păstrat însă o altă traducere certă a sa, şocantă prin saltul la antipozi: 
povestirea Istoria adevărată a lui Lucian din Samosata, precursorul absolut al prozei 
fantastice moderne. Distanţa cosmică dintre rigoarea morală a discursului din proza sau 
poezia teologică practicată de călugărul de la Blaj şi dezlănţuirea şugubeaţă a grecului din 
secolul al II-lea, pe care acelaşi monah îl tălmăceşte pentru prima dată în literatura noastră, 
permite forarea unui substrat ezoteric şi refulat al literaţilor Şcolii Ardelene, unde 
exemplul etalon rămâne piesa de teatru Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice 
expressa, al cărei autor n-a putut fi identificat cu certitudine până acum. Istoria adevărată 
a lui Lucian conţine pasaje licenţioase atât de tari, încât o încercare de editare a versiunii 
lui Micu la Blaj, în 1942, a fost amputată fără milă de paznicii greco-catolici ai moralei. 
Iată unul dintre pasajele tăiate, în pofida hazului enorm şi a umorului de cea mai bună 
calitate pe care le conţine: „Iaste un fealiu de oameni la ei, carii să cheamă dendrite, adecă 
de arbori, carii aşea să nasc: taie coiul cel drept al omului şi-l îngroapă în pământ, apoi din 
coiul acela răsare arbore (copaciu) de carne, mare, ca un sul, şi are şi ramuri şi frunze, 
rodul lui e ghinde de un cot de lungă. Ghindea aceasta, după ce să coace, o culeg şi o bat 
cu ciocanul de o fac om. Mădulariu de ruşine îşi fac apoi ei sau îl cumpără, unii au de pil 
[fildeş – n.n.], alţii, carii sânt mai săraci, de lemn, şi cu acela să împreună cu soţiia sa”. 
Traducerea este cea mai evoluată desfăşurare din secolul al XVIII-lea a unei bucăţi de 
proză în limba română, superioară chiar tălmăcirii mult mai târzii a romanului lui Fenelon, 
Întămplările lui Telemah, fiiul lui Ulise, de către Petru Maior. 

La un nivel caracteristic vremii sale, Samuil Micu a avut conştiinţa identităţii 
domeniului literar, ca manifestare de breaslă distinctă. Este şi de data aceasta un precursor 
absolut, dându-ne prima schiţă de istorie literară din cultura românească. În două variante, 
cu completări şi revizuiri de la una la alta, el schiţează, la 1778 şi după 1800, tabloul 
succint al literaturii de până la el, cu sensul de totalitate a scrierilor de orice fel ieşite din 
condei românesc. Aceste „istorii literare” incipiente sunt cuprinse în două sinteze istorice 
ale sale: Brevis historica notitia... şi Scurtă cunoştinţă a istoriii românilor, sub forma unor 
foarte sucinte biografii ale scriitorilor, începând din antichitate, în capitole explicite. Dacă 
în Viri litterati ex natione Valachica, din istoria în limba latină, cunoaşte 38 de autori, în 
Scriitorii cei din români, capitol al istoriei româneşti abreviate, numărul acestora 
depăşeşte 50. Aceste scurte înşiruiri de nume şi opere, tipărite sau manuscrise, nu reflectă, 
desigur, realitatea scrisului românesc de până la Samuil Micu, mult mai bogat, ci gradul de 
cunoaştere de către autor a acestei realităţi. Dar ideea înmănuncherii sub acelaşi generic a 
literaţilor din toate provinciile româneşti este protomodelul unei preocupări care se va 
adânci în generaţia ardeleană posterioară Şcolii Ardelene clasice, la un Timotei Cipariu, de 
exemplu, din bio-bibliografismul primar născându-se ulterior disciplina istoriei lierare. 

Pentru a întregi, parcă, imaginea unui polihistor român din epoca luminilor, Samuil 
Micu a cochetat şi cu arta lui Calliope, ca muză a filosofiei. Este poate cea mai accesată 
parte a oerei sale în ultima jumătate de secol, din preocupările sale filosofice 
speculându-se concluzii forţate de ideologie politică. Lui Micu nu-i era străin domeniul, 
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numeroasele lucrări ale părinţilor bisericii pe care le-a tălmăcit conţinând aserţiuni 
copioase de filosofie practică. Cu atât mai prezente sunt acestea în lucrarea sa originală 
Theologhia moralicească sau bogosloviia din 1796, tratat complet de filosofie morală 
creştină, cu aplicaţie practică. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea Micu îşi aminteşte de 
cursurile filosofice de la Universiatea din Viena, unde filosofia raţionalistă a lui Christian 
Wolff era materie obligatorie pentru studenţii vienezi ai vremii, prin popularul tratat de 
metafizică prelucrat de Friedrich Christian Baumeister (1709–1785), Institutiones 
philosophiae rationalis methodo Wolfii conscriptae. Această amplă lucrare a intenţionat 
cărturarul blăjean să o transpună în limba română, ceea ce a reuşit doar parţial. În 1799 a 
tipărit la Buda Loghica adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei, iar în 1800, la Sibiu, 
Legile firei, ithica şi politica sau filosofiia cea lucrătoare. Capitole masive din versiunea 
românească dată de Micu s-au tipărit postum. Traducerea este şi de data aceasta vehiculul 
de indigenizare a mesajului celei mai agreate concepţii filosofice din contextul 
Afklärung-ului austriac. Prin aceste transpuneri în aria naţională, tălmăcitorul român îşi 
manifestă încă o dată ataşamentul la raţionalismul iluminist care domina viaţa publică a 
imperiului continental, continuat de cezarul Francisc II, pe urmele a doi monarhi luminaţi: 
Maria Tereza şi Iosif II. Pentru Samuil Micu, transpunerea în limba română a unui discurs 
filosofic modern are un înţeles deosebit de restul traducerilor sale, multe şi variate. Nu este 
vorba doar de răspândirea unui conţinut de idei, ci de însuşirea unui temei teoretic şi 
metodologic în cercetarea istorică şi filologică, parţial şi în cea teologică. Dar meritul 
esenţial al acestor indigenări textuale este efortul său, reuşit în cea mai mare parte, de a 
crea un limbaj filosofic românesc modern, pe un teren unde cunoştinţele filosofice 
fuseseră transmise înaintea lui fie în limba latină, fie într-un limbaj medieval revolut, 
funciar insuficient, nepractic, pentru filosofia adiacentă Iluminismului. Aici, ca de altfel în 
toate traducerile, care formează marea majoritate a operei sale, Samuil Micu a anticipat 
ceea ce Hegel va sublinia în prima jumătate a secolul al XIX-lea: „O ştiinţă aparţine unui 
popor numai atunci când acesta o posedă în limba sa proprie”.  

Om cu adevărat deplin al culturii româneşti, cum nu se va naşte altul până la 
Eminescu, el a pus temelia socială a limbii în care naţiunea română în formare trebuia 
să-şi construiască şi să-şi exprime identitatea culturală. Rămâne un reper luminos în istoria 
spiritualităţii româneşti mai ales prin valenţa de constructor al limbii noastre moderne, 
impuls care străbate scrierile sale din toate domeniile care i-au trezit interesul. 
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Graecae Orientalis Ecclesiae. Conscripta ab Samuele Klein de Szád, Dioecesis Fogarasiensis in 
Transilvania. Viennae. Typis Josephi nob. De Kurzbeck. MDCCLXXXII. 5. Propovedanie sau învăţături la 
îngropăciunea oamenilor morţi. Acum de preotul Samoil Clain de Sad făcute. Cu bunăvoinţa celor mai 
mari. Tipăritu-s-au în Blaj, cu tipariul seminariului 1784. 6. Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii 
Vechi şi a Legii Noao, toate care s-au tălmăcit de pre limba elinească pre înţălesul limbei româneşti. Acum 
întâiu s-au tipărit româneaşte supt stăpânirea preaînălţatului împărat al Romanilor, Francisc al doilea, 
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craiului apostolicesc, mare principe al Ardealului şi cealealalte. Cu blagosloveniia Măriei Sale 
praluminatului şi preasfinţitului domnului domn Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului, în Blaj la Mitropolie. 
Anul de la naşterea lui Hristos 1795. 7. Theologhia moralicească sau bogosloviia, carea cuprinde 
învăţătura năravurilor celor bune şi a vieţii creştineşti, din S. Scriptură şi din sfinţii părinţi culeasă şi 
într-acest chip aşezată după rânduiala S. Besearicii Răsăritului. Supt stăpânirea preaînălţatului împărat al 
Romanilor, Franţişc al doilea, cu blagosloveniia Măriii Sale, prealuminatului şi preasfinţitului domnului 
domn Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului, acum întâiu tipărită în Blaj, anii de la Hristos 1796, în două 
tomuri, al doilea purtând titlul: Cartea a doao a theologhiei moraliceşti, carea cuprinde învăţătura despre 
contracturi şi osibite detorii a fieştecărui stat şi despre darul lui Dumnezeu şi tainele sfintei besearici şi 
cealealalte. Tipărită în Blaj, 1796. 8. Loghica adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei. În Buda. S-au 
tipărit în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii. 1799. 9. Legile firei, ithica şi politica 
sau filosofiia cea lucrătoare, în patru părţi împărţită şi întru acest chip aşezată pre limba românească. 
Partea întâia. Sibii, în tipografia lui Petru Bart, 1800, cu titlul la al doile volum: Filosofiia cea lucrătoare a 
rănduialelor dreptului firei. Partea a dooa. Cu slobozeniia Înălţatului Crăiescului Guberniu. Sibii, în 
Tipografia lui Petru Bart. 1800. 10. Acathist sáu cárte cu múlte rugatsúni pentru evláviea fiesteqvarui 
crestin. Acum intr’acest chip ashezata de la parintele Sámuil Kláin de lá Szád, jeromonch din Monastirea 
SSS. Tróitze din Bláju. Sibii, cu tipariul luĭ Martin Hochmeister, typographul chaes. craiesco-dicast. 1801. 
11. Theologhie dogmatică şi moralicească despre taine preste tot, după învăţătura bunilor credincioşi 
dascali întocmită, cu mărturii din Sfânta Scriptură, ss. părinţi şi din trădaniia bisearicii întărită, spre 
învăţătura clerului celui tânăr românesc aşezată şi tipărită. Supt stăpânirea praînălţatului împărat al 
Romanilor Franţişc al doilea, craiului apostolicesc, mare prinţip al Ardealului şi cealealalte. Cu 
blagosloveniia Măriii Sale, prealuminatului şi preaosfinţitului domnului domn Ioann Bobb, vlădicul 
Făgăraşului. În Blaj la Mitropolie, anul 1801. Cu tipariul seminariului (în opt volume, primul general, iar 
celelalte, câte unul, despre fiecare taină; ultimul, Taina Euharitiei, a apărut în 1802). 12. Istoria, lucrurile şi 
întâmplările românilor, pre scurt aşezată şi din mulţi vechi şi noi scriitori culeasă şi scrisă de părintele 
Samuil Clain de la Sad, ieromonahul din Mănăstirea Sfintei Troiţă de la Blaj, iară acum în Buda, în 
Crăiasca Tipografie a Universităţii din Peşta, ţenzor şi revizor cărţilor româneşti. La Buda, în Crăiasca 
Tipografie a Universităţii din Peştiu. 1806 (un fragment de la început, ca adaos la „Calendarul de la Buda” 
pe anii 1806-1807). 2. Postume: 1. Cuvăntare despre posturile besearicii greceşti a Răsăritului. Mai întăi 
pre limba grecească scrisă, iară acuma scoasă pre limba românească. Cu blagosloveniia purtătoriului 
pravoslaviei, preasfinţitului mitropolit al Uggrovlahiei Anastasie, tipărită. Betrachtungen über die Fasten. 
La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii din Peşta, în anul de la Hristos 1828. 2. Istorie scurtă a 
românilor de la Alm, povăţuitoriul ungurilor, încoace, scrisă din un fragment de a părintelui Klein şi cu 
însemnări însemnată. De Gavril Laslo sau Pop, profesorul de hronologia, gheografia şi istoria universală în 
liceul episcopale blajian şi esortatorul aceluiaş liceu şi al scoalelor umanioare din Blaj. Sibiiu, 1848. În 
privil<egiata> tipografiă a lui Gheorghie de Clozius. 3. De ortu progressu conversione Valachorum 
episcopis item archiepiscopis et metropolitis eorum, la Timotei Cipariu, Acte şi fragmente latine româneşti 
pentru istoria beserecei române, mai ales unite, Blaj, MDCCCLV, p. 1-20. 4. Din istoria părintelui Samuel 
Clain (fragmente dintr-o variantă acum pierdută a sintezei Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor), 
ibidem, p. 79-144. 5. Historia Daco-Romanorum sive Valachorum (fragment din sinteza istorică în limba 
latină al cărei original olograf nu se cunoaşte, iar copia unică este intitulată Brevis historica notitia originis 
et progressus nationis Daco-Romanae seu, ut quidam barbaro vocabulo appellant, Valachorum ab initio 
usque ad saeculum XVIII. Authore Samuele Klein de Szád. Anno Domini MDCCLXXVIII), în „Instrucţiunea 
publică”, numărul pe martie şi aprilie, 1861, p. 67-118, apoi, în 1862, în „Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură”, nr. 11, p. 81-85; nr. 12, p. 89-93; nr. 13, p. 97-99; nr. 14, p. 108-111; nr. 15, p. 113-115; nr. 16, p. 
121-124; nr. 17, p. 129-132; nr. 18, p. 137-138; nr. 19, p. 145-148; nr. 20, p. 153-156; nr. 21. p. 161-163; nr. 
22, p. 169-171; nr. 23, p. 177-180; nr. 24, p. 185-188; nr. 25, p. 193-195; nr. 26, p. 201-204; nr. 29, p. 
225-227; nr. 30, p. 235-236. 6. Fragment istoric besericesc (Decopiat din manuscrise de ale lui Samuil 
Clain), în „Sionul românesc”, III, 1867, nr. 10, p. 113-115; nr. 11, p. 126-128. 7. Îndreptarea păcătosului 
(traducere după Paolo Segneri), ediţie îngrijită de Iacob Radu, Oradea, f.a. (ante 1932). 8. Istoria adevărată 
a lui Lucian din Samosata (ediţie cenzurată), publicată de Nicolae Lascu în „Cultura creştină”, XXII, 1942, 
nr. 1-3, p. 39-46; nr. 4-6, p. 256-277 şi în volum, Blaj, 1942. 9. Samuelis Klein Dictionarium 
Valachico-Latinum, publicat de László Gáldi, Budapesta, 1944. 10. Scurtă cunoştinţă a istoriii românilor, 
ediţie de Cornel Câmpeanu, Bucureşti, 1963. 11. Scrieri filozofice (după manuscrise inedite), ediţie îngrijită 
de Pompiliu Teodor şi Dumitru Ghişe, Bucureşti, 1966. 12. Cuvânt la îngropăciunea domnului Dimitrie 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 16 

Vidrai, birăului celui mare de la Bălgrad, de Samuil Clain zis în anul 1795, luna lui iunie, zile 8, publicat de 
Vasile Corodi, în „Manuscriptum”, XVI, 1985, nr. 3, p. 116-123. 13. Cuvânt către păstorii sufleteşti 
(fragmente dintr-un volum de predici), publicat de Vasile Corodi, în „Manuscriptum”, XIX, 1988, nr. 3, p. 
29-32. 14. Istoria bisericească, transcriere de pe manuscrisul original paleografic, studiu introductiv, note şi 
glosar de Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa, 1993. 15. Istoria românilor (editare sub acest titlu a sintezei 
istorice Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor), ediţie princeps după manuscris inedit de Ioan 
Chindriş, I-II, Bucureşti, 1995. 16. Samuil Micu, Poezii şi scrieri religioase, antologie şi prefaţă de Ion 
Buzaşi, Galaxia Gutenberg, 2007. 3. Reeditări: 1. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, de 
preotul Samoil Clain de Sad izvodite. Cu binecuvântarea episcopului neuniţilor din Ardeal, Vasilie Moga, 
acum a doao oară, cu cheltuiala lui chir Bucur Bucureanci tipărită. Sibiiu, 1842. În tipografia răposatului 
Ioan Bart, moştenitoriului său, Gheorghie de Clozius, rămasă. 2. Cântare jalnică cătră Preasfânta de 
Dumnezeu Născătoarea, în „Archivu pentru filologie şi istorie”, 1870, nr. XXXIX, p. 764-765. 3. 
Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, de preotul Samoil Clain de Sad izvodite. Editate acum 
pentru întâia oară cu litere latine după ediţia din Sibiu, anul 1842, de Ioan Nicorescu, paroh ort<odox> 
român în Curtici, fost profesor de rituale la Seminarul din Arad. Cu binecuvântarea P.S.S. domnului Ioan I. 
Papp, episcopul ort<odox> român al Aradului. Arad, 1907. Tiparul tipografiei dicezane ort<odoxe> 
române a Aradului. 4. Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae, studiu introductiv, traducerea 
textelor şi note de Mircea Zdrenghea, Cluj-Napoca, 1980. 5. Biblia de la Blaj 1795, ediţie jubiliară 
coordonată de Ioan Chindriş, Roma, 2000. 4. Manuscrise (inedite şi edite): 1. Manuscrisele Bibliei de la 
Blaj, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca (în continuare citată B.A.Cj.), în ordinea cărţilor 
biblice: a) Maculatoare: Cartea Facerii. Scoasă pre românie şi scrisă după izvodul cel grecesc al celor 
şeaptezăci de dascali. Secundum exemplar Vaticanum Romae editum. Samoil Clain. 1783; Ieşirea adecă a 
doao carte a lui Moisiiu, scoasă pre limba românească de pre izvodul cel grecesc, 1784, de Samoil Clain. 
Juxta exemplar Vaticanum, cota ms. rom. 70; Preoţiia sau cartea leviţilor, acum de pre elinie scoasă pre 
românie de Samuil Clain de la Sad, 1784; Cartea Numerilor, acum dupre cea elinească scrisă în limba 
românească de Samoil Clain de la Sad, 1784; A Doao Leage, acum dupre cea elinească a celor şeaptezeci 
de dascali scrisă pre limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, 1784, die 1 Decembris, 
cota ms. rom. 71; Cartea întâia a Împăraţilor, de pre cea elinească tălmăcită pre limba românească. De 
ieromonahul Samuil Clain de la Sad, în Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, 1785, martie, cota ms. rom. 64; 
un manuscris coligat fără titlu, cuprinzând, printre altele, Faptele apostolilor, cota ms. rom. 92. b) Redacţie 
definitivă: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, cota ms. rom. 111; Ieremia, Plângerea lui 
Ieremia, Iezechil, Daniil, Ozeea, Ioil, Amos, Obadia, Iona, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, 
Zaharia, Malahia, Tobit, Iudit, Baruh, Ieremia, Cântarea celor trei tineri, Ezdra, Înţelepciunea lui Solomon, 
Isus Sirah, Susana, Bel şi balaurul, 1 Macabei, 2 Macabei, 3 Macabei, „Cartea lui Iosip”, Însemnarea 
apostolilor şi evangheliilor, erata, foaia de titlu, Cătră cetitoriu, Cuvânt-înainte la S. Scriptură, 
Cuvânt-înainte în ceale cinci cărţi ale lui Moisi, cota ms. rom. 115; manuscris cu: Faptele apostolilor, 
Cuvânt-înainte în cărţile S. Pavel Apostol, Romani, 1 Corinteni, Introduceri la 2 Corinteni, Galateni, 
Efeseni, Coloseni; 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, 
Tit, Filimon, Evrei, Iacob, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda, cota ms. rom. 63; manuscris cu: 
Evangheliile Matei, Marcu, Luca şi Ioan şi Apacalipsul, cota ms. rom. 112. 2. A celui întru sfinţi părintelui 
nostru Ava Dorotheiu învăţături de multe fealiuri cătră ucenicii săi, redactat în 1769, la B.A.Cj., ms. rom. 
516. 3. Îndreptarea păcătosului. Acum scrisă şi culeasă şi întru acest chip aşezată şi rânduită pentru folosul 
creştinilor, cum să cade să-şi mărturisească preotului păcatele. Cu nevoinţa şi osteneala părintelui 
ieromonah Samoil Clain de la Sad. Scrisă în Beciu, anul de la mântuirea lumii 1780, la B.A.Cj., cota ms. 
rom. 411. 4. A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadochiei. 
Tomul II. De Samuil Clain de la Sad întors pe românie şi scris 1780, la B.A.Cj., cota ms. rom. 15. 5. A celui 
întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadochiei. Rânduialile celor ce 
pustniceaşte sau sânguri sau împreună de obşte petrec. De Samuil Clain de la Sad întoarse pe românie şi 
scrise 1780, la B.A.Cj., ms. rom. 410. 6. Theologhie sau cuvântare de Dumnezeu. Acum întâiu aşezată şi 
scrisă în limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, din Mânăstirea Sfintei Troiţă din 
Blajiu. În Viena. 1781. De descoperirea dumnezăiască. Tomul I, la B.A.Cj., ms. rom. 65. 7. A celui întru 
sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Ţarigradului, omilii sau cuvinte în Evangheliia 
Sfântului Ioan, întoarse pre limba românească de Samoil Clain de la Sad, ieromonah din Mânăstirea Sfintei 
Troiţă de la Blajiu, în anul de la Hristos 1787, la B.A.Cj., cota ms. rom. 432. 8. A celui întru sfinţi 
părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Ţarigradului, cuvinte în Evangheliia Sfântului Ioan, 
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tălmăcite pre limba românească şi scrise de Samuil Clain de la Sad, 1791, în Blajiu, în Mânăstirea Sfintei 
Troiţă, la B.A.Cj., cota ms. rom. 433. 9. Manuscris fără titlu, de fapt al treilea volum din omiliile lui Ioan 
Gură de Aur de la cele două poziţii precedente, la B.A.Cj., cota ms. rom. 434. 10. A celui întru sfinţi 
părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul de la Chesariia din Capadochia, cuvinte. Acum întâiu 
tălmăcite pre românie de Samoil cel Mic de la Sad. În anul 1788, în zioa dintâiu a lui noiemvrie, s-au 
început a să scrie în Bălgrad în mânăstire de mai sus-numitul Samoil Clain de la Sad, ieromonah, la 
B.A.Cj., cota ms. rom. 502. 11. Coligat: a) A celui întru sfinţi părintelui nostru Grigorie Teolog cuvânt 17. 
De iubirea săracilor; b) A celui întru sfinţi Grigorie, grăitoriul de Dumnezeu, cuvânt la Paşti (1792, 14 
august); c) A celui întru sfinţi părintelui nostru Grigorie Bogoslov cuvânt în dumineca cea noao (1792, 
august 18); d) A celui întru sfinţi părintelui nostru Anastasie Sinaitul cuvânt despre sfânta liturghie şi de a 
nu judeca pre altul şi de neaducerea aminte de strâmbătăţi (1791, ianuarie 27); e) A celui întru sfinţi 
părintelui nostru Theodor Studit carte cătră arhimandritul Gothiei; f) A celui întru sfinţi părintelui nostru 
Epifanie pre scurt şi adevărat cuvânt de credinţa catholiceşti şi apostloliceştii besearici; g) A celui întru 
sfinţi părintelui nostru Andreiu Criteanul cuvânt de ramurile stâlpărilor; h) A celui întru sfinţi părintelui 
nostru Ioan Damaschin preotul cuvânt de sfânta şi Marea Vineri şi de sfânta cruce (1791, septemvrie 17); i) 
A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur cuvânt de cuvintele acealea ale apostolului: „Iar 
pentru curvie fieştecarele să aibă muiarea sa”; j) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur de 
cuvintele aceastea: „Muiarea legată iaste legii pănă va trăi bărbatul ei, iar de va adormi, slobodă iaste cui 
va vrea să se se mărite, numai în Domnul; iară mai fericită iaste de va rămânea aşea.” (1792, 10 august); k) 
A celui întru sfinţi Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Ţarigradului, lauda lui Maxim şi cei ce să însoară ce 
fealiu de muieri să-şi ia (1792, august 7), la B.A.Cj., cota ms. rom. 431. 12. A celui întru sfinţi părintelui 
nostru Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului, Catihises sau învăţături cătră cei ce vin la botez, tălmăcite acum 
întâiu pre limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, în anul 1788, la B.A.Cj., cota ms. 
rom. 429. 13. Cuvânt la îngropăciunea domnului Dimitrie Vidrai, birăului celui mare de la Bălgrad, de 
Samuil Clain zis în anul 1795, în luna lui iunie, zile 8, ms. rom. 179. 14. Canoanele săboarelor a toată 
lumea şi a celor nameasnice şi ale sfinţilor părinţi, ceale primite în Besearica Răsăritului. Acum întâiu 
tălmăcite şi a doao oară întru acest chip scrise de ieromonahul Samuil Clain de la Sad, în Mânăstirea 
Sfintei Troiţă din Blajiu, la anul Domnului 1798, la B.A.Cj., cota ms. rom. 427. 15. A celui întru sfinţi 
părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadochiei, rânduiale cătră cei ce împreună 
sau pustniceaşte vieţuiesc, la B.A.Cj., cota ms. rom. 535. 16. A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel 
Mare, arhiepiscopul Chesariei din Capadochia, cuvinte cătră norod zise, la B.A.Cj., cota ms. rom. 534. 17. 
A celor întru sfinţi cuviioşilor părinţilor noştri Pahomie, Efrem Sirul, Ioan de la Scară, Ava Isaie, Ava 
Amon, Theodor Studitul şi Ava Maxim, Învăţături aschiticeşti şi altele. Acum întâiu tălmăcite pre limba 
românească de părintele Samuil Clain de la Sad, ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, la 
B.A.Cj., cota ms. rom. 426. 18. Manuscris fragmentar despre căsătorie, la B.A.Cj., cota ms. rom. 413. 19. A 
Thomei de la Chempis de urmarea lui Hristos cărţi 4, foarte de mare folos sufletului cucearnic. Acum întâiu 
tălmăcite pre limba românească de Samuil Clain de la Sad, ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din 
Blajiu, la B.A.Cj., cota ms. rom. 430. 20. Carte despre descoperirea dumnezăiască, la B.A.Cj., ms. rom. 
428. 21. Coligat: a) La Dumineca Florilor; b) Nu fura!; la B.A.Cj., ms. rom. 537. 22. Coligat: a) A celui 
întru sfinţi părintelui nostru Grigorie Teolog cuvânt cu care răspunde şi spune pricina pentru care au fugit 
în Pont după ce s-au hirotonit preot şi iapoi iarăşi s-au întors la Nazianz, întru care învaţă detoriia 
preotului şi cum să cade fie episcopul; b) A celui întru sfinţi părintelui nostru Athanasie Sinaitul cuvânt 
despre sfânta liturghie şi de a nu judeca pre altul şi de neaducerea aminte de strâmbătăţi; c) A celui întru 
sfinţi părintelui nostru Andrei Criteanul cuvânt de ramurile stâlpărilor; d) A fericitului şi preacuviosului 
părintelui nostru şi a toată lumea dascal Efrem Sirul cuvânt de preafrumosul Iosif; e) A celui întru sfinţi 
părintelui nostru Ioan Damaschin, monahul şi preotul besearicii cei sfinte a Învierii lui Hristos 
Dumnezeului nostru, cuvânt de smochinul cel uscat şi pilda viei, care să ceteaşte în sfânta şi Marea Luni; f) 
A celui întru sfinţi părintelui nostru Epifanie, episcopul Chiprului, pre scurt şi adevărată spunere a 
credinţăi catholiceştii şi apostoliceştii besearici, ms. rom. 539. 23. Coligat (cuprinde şi scrieri ale altor 
autori; sunt date doar cele ale lui Samuil Micu): a) Faptele apostolilor; b) A Thomii de la Chempis. Cartea 
întâiu. Îndemnuri folositoare spre viaţa duhovnicească. Cartea a doao. A Thomii de la Chempis: de 
urmarea lui Hristos, de mângăiarea cea dinlăuntru. Cartea a treia. A Thomii de la Chempis: de urmarea lui 
Hristos cartea a patra. De taina cumenecăturii; c) Sentenţiile preafericitului şi sfinţitului părintelui mucenic 
Nil. d) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Climacs, adecă cel ce au scris Scara. Cuvânt cătră 
păstoriu. e) Cartea Sf. Theodor Studit cătră egumenul Grigorie. f) A celui întru sfinţi părintelui nostru 
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Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariii Capadochii, cuvânt cum că făr’ de putearea şi darul lui Dumnezeu 
nimene nu poate să stea împotriva satanii nici poate să între în pământul făgăduinţii şi în Ierusalimul cel 
ceresc, de nu va lăsa Eghipetul. g) Din cartea părinţilor multe fealuri de pilde. De Sfântul Carion, la 
B.A.Cj., cota ms. rom. 92. 24. A celui întru sfinţi părintelui nostru Grigorie Teologul, cuvânt cu care 
răspunde şi spune pricina pentru care au fugit în Pont după ce s-au hirotonit preot şi apoi iarăşi s-au întors 
la Nazians, întru care învaţă detoriia preotului şi cum să cade să fie episcopul, la B.A.Cj., cota ms. rom. 
501. 25. Coligat: a) Învăţătură la dumineca lăsatului de brânză. b) Predică la înmormântarea lui Ioachim 
Pop, la B.A.Cj., cota ms. rom. 180. 26. A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul 
Chesariei Capadochiei, învăţături ashiticeşti. ms. rom. 533. 27. A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie 
cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadochiei, hotărâri scurte cu întrebări şi răspunsuri, la B.A.Cj., cota 
ms. rom. 536. 28. Prolegomene la Sfânta Scriptură, la B.A.Cj., cota ms. rom. 510. 29. Coligat: a) Hotărâri 
lungi; b) Epitimia sau pedepse asupra călugărilor; c) Epistole, la B.A.Cj., cota ms. rom. 512. 30. Puneri din 
prolegomenele Sfintei Scripturi de descoperirea cea dumnezăiască, la B.A.Cj., cota ms. rom. 476. 31. Ce 
iaste S. Scriptură, la B.A.Cj., cota ms. rom. 497. 32. De detoriile cinurilor călugăreşti, la B.A.Cj., ms. rom. 
477. 33. Cuvânt cătră păstorii sufleteşti, la B.A.Cj, cota ms. rom. 435. 34. Coligat care cuprinde: a) prefeţele 
(„cuvânt-înainte”) scrierilor Sfântului Chiril din Alexandria despre profeţi (Ioil, Amos, Abadia, Iona, 
Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia); b) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de 
Aur, arhiepiscopul Ţarigradului; c) A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul 
Chesariei Capadochiei; d) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul 
Ţarigradului, învăţăturile lui Pavel; e) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, în cartea 
întâia cătră corintheani; f) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Damaschin, în cartea cătără galateani; 
g) A celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul împărăteştii cetăţi, în cartea cătră 
efeseani etc., la B.A.Cj., cota ms. rom. 415. 35. Coligat: a) Viaţa cuviosului părintelui nostru Pavel Thiveul, 
carele au fost întâiu pustnic. Scrisă de cel întru sfinţi cuviosul părintele nostru Ieronim; b) Din cartea 
părinţilor multe fealiuri de pilde, de Sfântul Carion; c) Cartea cătră fratele care s-au rugat să-i trimţă 
cuvintele ceale aflate ale Sfântului Dorothei; d) Viaţa Sfântului Dosithei; e) A celui întru sfinţi părintelui 
nostru Avva Dorothei învăţături de multe fealiuri cătră ucenicii săi, după ce s-au deschilinit de ucenicii lui 
Avva Serid şi cu ajutoriul lui Dumnezeu, după moartea lui Avva Ioan prorocului, şi-au aşăzat mânăstirea sa 
după tăcearea cea de săvârşit a lui Avva Varsanufie, la B.A.Cj., cota ms. rom. 478. 36. A celui întru sfinţi 
părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Ţarigradului, de preoţie cărţi şease, la B.A.Cj., cota ms. 
rom. 514. 37. Coligat: a) A fericitului şi preacuviosului părintelui nostru şi a toată lumea dascal, Efrem 
Sirul, cuvânt de preafrumosul Iosif; b) Reguli despre post în limba latină; c) Filosofia. Ethica sau morale, la 
B.A.Cj., cota ms. rom. 66. 38. Dictionarium Valachico-Latinum, la B.A.Cj., cota ms. rom. 460. 39. 
Cunoştinţă pre scurt a istoriei besericeşti. Acum întâiu aşezată şi scrisă pre limba românească de Samoil 
Clain ieromonahul, în anul 1789, la B.A.Cj., cota ms. rom. 119. 40. Istoria împărecherii întră Besearica 
Răsăritului şi a Apusului, carea s-au făcut pe vreamea lui Mihail Cheluralie, patriiarhul Ţarigradului, şi a 
săborului de la Florenţiia. Acum întâiu româneaşte făcută şi scrisă de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, 
din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, la B.A.Cj., cota ms. rom. 448. 41. Manuscrise conţinând traducerea 
Istoriei bisericeşti a lui Claude Fleury: a) redacţia primă, lacunar, la B.A.Cj., cota ms. rom. 116-118; b) 
redacţia pregătită pentru tipar, la B.A.Cj., cota ms. rom. 443-447. 42. Istoriia besericească pre scurt pentru 
folosul iubitorilor de învăţătură. Acum întâiu aşea tocmită de ieromonahul Samuil Clain de la Sad, din 
Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu. (1790), vol. I-III, la B.A.Cj., cota ms. rom. 440-442. 43. Istoria Noului 
Testament (fragmentar); titlu de intrare în materie: Cap. II. Cine au fost începătoriu a Legii Noao, întâiu 
arhiereu, la B.A.Cj., cota ms. rom. 498. 44. Brevis historica notitia originis et progressus nationis 
Daco-Romanae, seu, ut quidem barbaro vocabulo appelant Valachorum, ab initio usque ad seculum XVIII, 
lucrare manuscrisă, la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Sibiu, Colecţia Friedenfels, cota F. F. 3. 45. 
Scurtă cunoştinţă a istoriii românilor, cota ms. rom. 67. 46. Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor. 
Acum într-acest chip aşezată şi din mulţi vechi şi noi scriitori culeasă şi scrisă de p<ărintele> Samuil Clain 
de Sad, ieromonahul din Mânăstirea SSS Troiţă din Blajiu. Tomul I. În Blajiu, 1801, la B.A.Cj., cota ms. 
rom. 436; Istoriia domnilor Ţerii Româneşti. Din mulţi vechi şi noi scriitori culeasă şi scrisă de p<ărintele> 
Samuil Clain de Sad, ieromonahul din mânăstirea SSS Troiţă din Blajiu. Tomul II, la B.A.Cj., cota ms. rom. 
437; Istoriia domnilor Ţării Moldovei. Din vechi şi noi scriitori culeasă şi scrisă de p<ărintele> Samuil 
Clain de la Sad, ieromonah din mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu. Tomul III, la B.A.Cj., cota ms. rom. 
438; Istoriia besericească a episcopiei româneşti din Ardeal. Acum întâiu culeasă şi scrisă de p<ărintele> 
Samuil Clain din Sad, ieromonahul din mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu. Tomul IV, la B.A.Cj., cota ms. 
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rom. 439. 47. Chronologia Turcica. Hronologhia împăraţilor turceşti, carii după împăraţii greceşti au 
urmat la Ţarigrad, puindu-i aici, pentru mai mare luminare am socotit bine a fi ca de la începutul eresului 
mahometanicesc, care-l ţin turcii, să punem pre scurt stăpânirea lor cum au crescut la B.A.Cj., cota ms. 
rom. 332. 48. A lui Luchian Samosateanul a istoriei ceii adevărate, la B.A.Cj., cota ms. rom. 424/a. 49. În 
sfânta şi Marea Sâmbătă, la B.A.Cj., cota ms. rom. 423 şi 481. 50. Coligat: a) Loghică. Acum întâiu pre 
limba românească prefăcută de Samoil Clain, ieromonah de la Blajiu, anul Domnului 1781. Scrise în Viena 
Austriei; b) Dreptul firei şi ethica. Acum întâiu pre limba românească făcută de Samoil Clain de Sad, 
călugăr din Blajiu, Ord. S. Basil. monachus. În Vienna Austriei, anul încărnării Domnului 1781, la B.A.Cj., 
cota ms. rom. 113. 51. Logica Valachica. Loghica adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei. Făcută şi 
scrisă pre limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, 1786. Văzută şi îndreptată, 1787, la 
B.A.Cj., cota ms. rom. 114. 52. Dreptul firii sau legile fireşti, ithica şi politica, în patru părţi împărţită şi 
întâiu făcută, şi întru acest chip aşezată pre limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad. 
Scrisă în Blajiu, 1787, în Mânăstirea Sfintei Troiţă (vol. I), A filosofiei cei lucrătoare partea 3 şi 4, adecă 
ithica şi politica, acum întâiu făcută româneaşte de ieromonahul Samoil Clain de la Sad. Scrisă în Blajiu, în 
Mânăstirea Sfintei Troiţă, 1787 (vol. II), la B.A.Cj., cota ms. rom. 90. 53. Învăţătura metafizicii 
(neîncheiat), la B.A.Cj., cota ms. rom. 538. 54. Tractat despre moral preste tot şi despre moralul creştinesc 
îndeosebi, la B.A.Cj., cota ms. rom. 475. 55. Statuta sau aşezământurile legilor săseşti din Ardeal (la 
sfârşitul ms., un titlu dezvoltat, trădând intenţia de tipărire: Statuta sau legile scaonelor săseşti din Ardeal, 
care în toate judecăţile şi rânduialele politiceşti să ţin în scaonele săseşti. Acum pe românie pentru mai 
mare folosul de obşte şi al românilor din scăunimi tălmăcită şi tipărită. În Sibiiu la Ioan Bart. 1802), la 
B.A.Cj., ms. rom. 515. b) Referinţe (selectiv): I. Olteanu, O scurtă biografie a părintelui Klein scrisă de G. 
Şincai, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatută”, XXI, 1858, nr. 22, p. 126-128; Timotei Cipariu, 
Gramatişti şi ortografişti români. I. Samuele Micu şi G. Şincai, în „Archivu pentru filologie şi istorie”, 
1869, nr. XXIX, p. 561-570; nr. XXX, p. 587-594; 1870, nr. XXXI, p. 602-609; XXXIX, p. 761-765; Ioan 
Micu Moldovan, Documente pentru biografia lui S. Klain, în „Archivu pentru filologie şi istorie”, 1870, nr. 
XXXIV, p. 675-679; nr. XXXV, p. 700; nr.XXXIV, p. 715-720; nr.XXXVII, 736-739; Ioan C. Bianu, 
Maniu Samuil Micul alias Clain de Sad, Bucureşti, 1876; Aron Densuşianu, Causele perseuţiunilor lui S. 
Micul, G. Şincai şi Petru Maior, în „Revista critică literară”, II, 1894, nr. 4, p. 145-161; Ioan Modrigan, 
Cum a apărut Biblia lui Clain? Pe bază de documente inedite, în „Cultura creştină”, VIII, 1919, nr. 5-6, p. 
96-100; Zenovie Pâclişanu, Din istoriea Dicţionarului de Buda, în „Transilvania”, LII, 1921, nr. 4, p. 
260-269; Gheorghe Ciuhandu, Note fugare în legătură cu opera lui Samuil Klein, în „Revista teologică”, 
1939, nr. 7-8; Emilian Micu, Calendarul lui Samuil Clain, 1806, în „Arhiva”, XVII, 1906, nr. 6, p. 252-256; 
Ioan Bălan, Limba cărţilor bisericeşti, Blaj, 1914, p. 167-187; Zenovie Pâclişanu, Samuil Klein concurent la 
episcopia unită a Orăzii Mari, în „Cultura creştină”, VIII, 1919, nr. 9-10, p. 194-199; Iacob Radu, 
Manuscrisptele bibliotecii Episcopiei Greco-Catolice Române din Oradea-Mare. Studiu bibliografic, 
Bucureşti, 1923, passim; Iacob Radu, Doi luceferi rătăcitori: Gheorghe Şincai şi Samoil Micu Clain, 
Bucureşti, 1924, passim; Giorge Pascu, Istoriea literaturii române din secolul XVIII. III. Epoca lui Clain, 
Şincai şi Maior, Iaşi, 1927, p. 105-145; Petre V. Haneş, Studii şi cercetări, Bucureşti, 1928, p. 175-179; 
Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, ediţie îngrijită de Barbu Theodorescu, II, 
Bucureşti, 1969, p. 138-162; Zenovie Pâclişanu, Un vechi proces literar. (Relaţiile lui I. Bob cu S. Klein, 
Gh. Şincai şi P. Maior), Bucureşti, 1935; Nicolae Laslo, Samuil Micu, traducător din Lucian, în „Gând 
românesc”, V, 1937, nr. 5-7, p. 337-345; D. Popovici, Studii literare, I, Cluj, 1972, p. 197-209; Dan 
Simonescu, Proiecte de dicţionare române. Samuil Micu şi Vasile Koloşi, în „Ethos”, II, 1945, nr. 3-4; Ion 
Lungu, Meritele lui Samuil Micu în problema terminologiei filozofice româneşti, în ***Cercetări filozofice, 
III, 1955, nr. 4, p. 301-310; Ion Lungu, Gândirea social-politică şi filozofică a lui Samoil Micu, în ***Din 
istoria filozofiei în România, II, 1955, 111-156; J. Byck, Samuil Micu Klein – 150 de ani de la moartea 
învăţatului ardelean, în „Gazeta literară”, III, 1956, nr. 20; I. Muşlea, Samuil Micu-Clain şi folclorul. Cu 
prilejul aniversării a 150 de ani de la moartea lui, în „Revista de folclor”, I, 1956, nr. 1-2; I. Verbină (i.e. 
Iosif Pervain), 150 de ani de la moartea lui Samuil Micu (Clain), în „Steaua”, VII, 1956, nr. 6, p. 94-98; Ion 
Roman, Un cărturar luminat – Samuil Micu-Klein, în „Contemporanul”, X, 1956, nr. 19, [p. 5]; N. Mladin, 
I. Vlad şi Al. Moisin, Samuil Micu Clain teologul. Viaţa, opera şi concepţia lui teologică, Sibiu, 1957; Ion 
Lupaş, Două manuscrise cu conţinut juridic din activitatea lui Samuil Micu-Clain, în „Studii şi cercetări de 
istorie literară şi folclor”, VI, 1957, 3-4, p. 667-674; Corneliu Câmpeanu, O lucrare necunoscută a lui 
Samuil Micu: „Hronologhia împăraţilor turceşti”, în „Studii şi cercetări de istorie”, VIII, 1957, nr. 1-4; D. 
Macrea, Samuil Micu, în vol. Lingvişti şi filologi români, Bucureşti, 1959, p. 17-33; I. Verbină (i.e. Iosif 
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Pervain), Paternitatea unui text atribuit lui Samuil Micu Clain, în „Steaua”, XI, 1960, nr. 3, p. 79-80; 
Pompiliu Teodor, Despre „Istoria românilor cu întrebări şi răspunsuri” a lui Samuil Micu Clain, în 
„Studii”, XIII, 1960, nr. 2, p. 197-205; Pompiliu Teodor, Izvoarele lucrărilor de filozofie traduse şi 
prelucrate de Samuil Micu, în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, Filologie, XI, 1960, nr. 2, p. 236-244; Corneliu 
Câmpeanu, Consideraţii bibliografice asupra operelor lui Samuil Clain privitoare la istoria românilor, în 
„Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, IV, 1961, p. 75-109; Pompiliu Teodor, O copie din 1794 a 
manuscrisului lui Samuil Micu Clain: „Statuta sau legile scaunelor săseşti din Ardeal”, în „Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj”, IV, 1961, p.267-674; Romulus Munteanu, Contribuţia Şcolii ardelene la 
culturalizarea maselor, Bucureşti, 1962, passim; Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în 
secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1966, p. 128-170 şi passim; Iosif Pervain, Date pentru o monografie despre 
Samuil Micu, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Philologia, XII, 1967, fasc. 2, p. 9-24; Nicolae Albu, 
Completări la biografia lui Samuil Micu Clain, în „Familia”, IV, 1968, nr. 6, p. 17; Istoria literaturii 
române, II, Bucureşti, 1968, p. 37-46; George Ivaşcu, Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1969, p. 
308-310; Ion Muşlea, Cercetări etnografice şi de folclor, ediţie îngrijită de Ion Taloş, I, Bucureşti, 1971, p. 
3-18; Iosif Pervain, Date pentru o monografie Samuil Micu, în vol. Studii de literatură română, Cluj, 1971, 
p. 71-72; Aurel Nicolescu, Şcoala ardeleană şi limba română, Bucureşti, 1971, passim; N. A. Ursu, Modelul 
gramaticii lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, în „Limba română”, XX, 1971, nr. 3, p. 257-272; Nicolae 
Albu, Contribuţii la opera filozofică a lui Samuil Micu, în „Steaua”, XXIII, 1972, nr. 7, p. 28-29; Ion Lungu, 
„Loghica” lui Samuil Micu în actualitate, în „Tribuna”, XVIII, 1974, nr. 32; Ion Lungu, Şcoala ardeleană, 
Bucureşti, 1978, p. 117-122, 246 şi passim; Mioara Avram, 200 de ani de la prima gramatică tipărită a 
limbii române: Samuil Micu-Klein şi Gheorghe Şincai, Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae, 
Viena, 1780, în „Limba română”, XXIX, 1980, nr. 6, p. 573-584; Mircea Zdrenghea, Elementa linguae 
Daco-Romanae sive Valachicae la 200 de ani, în „Cercetări de lingvistică”, XXVI, 1981, nr. 1, p. 11-15; 
Serafim Duicu, Pe urmele lui Samuil Micu-Clain, Bucureşti, 1986; Alexandru Andriescu, Elemente de stil 
oral în Noul Testament de la Bălgrad (1648) şi în Biblia de la Bucureşti (1688), în comparaţie cu Biblia lui 
Micu (1795) şi Noul Testament de la Viena (1875), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din 
Iaşi”, Secţiunea III. Lingvistică, XXII, 1986; Alexandru Andriescu, Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia 
de la Blaj (1795), în „Dacoromania”, München, 1988, nr. 7; Vasile Corodi, Samuil Micu, valoarea 
cuvântului (scris şi rostit), în „Manuscriptum”, XX, 1989, nr. 3, p. 45-49; Ioan Oprea, Terminologia 
filozofică românească modernă, Bucureşti, 1996, p. 67-71; Niculina Iacob, 200 de ani de la a doua 
traducere integrală a Bibliei în limba română, Blaj, 1795, în „Limba Română”, VI, 1996, nr.1 (25), 
Chişinău; Ioan Chindriş, Secolele Bibliei de la Blaj, în vol. Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene, 
Cluj-Napoca, 2001, p. 225-351; Niculina Iacob, Limbajul biblic românesc (1640–1800), I-II, Suceava, 2001; 
Niculina Iacob, Samuil Micu – autorul celei de a doua traduceri integrale a Bibliei în limba română, în vol. 
Biblija i kultura, III, Cernăuţi, 2001, p. 289-292; Ioan Chindriş, Crearea Bibliei naţionale la români 1550–
1795, în vol. Transilvanica, Cluj-Napoca, 2003, p. 847-853; Niculina Iacob, Biblia de la Blaj – moment de 
referinţă în cultura românească, Bucureşti, 2004; Niculina Iacob, Adaptarea verbelor neologice de origine 
latină în Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, de Samuil Micu, în „Analele Universităţii Ştefan cel 
Mare Suceava”. Filologie. A. Lingvistică, XIV, 2008, nr. 1, p. 133-146; Niculina Iacob, Aspecte ale lexicului 
în Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, de Samuil Micu, în „Analele Universităţii Ştefan cel Mare 
Suceava”. Filologie. A. Lingvistică, XIV, 2008, nr. 2, p. 19-44; Ioan Chindriş, The setting up of the national 
Bible for Romanians (1550–1795), în ***Rolul bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi 
Slovaciei în contextul Europei centrale. The role of church and religious life in the history of Romania and 
Slovakia in the context of Central and Soud-Eastern Europe, Cluj-Napoca, 2008, p. 35-47. 
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI 
 

Metodologia ediţiei. Samuil Micu este autorul unei opere vaste, ale cărei dimensiuni nu 
se cunosc cu exactitate nici până astăzi. Învăţatul călugăr de la Blaj s-a manifestat în toate 
domeniile umaniste din vremea sa: teologie, filologie, istorie, filosofie, beletristică, lăsând 

posterităţii un număr impresionant de manuscrise, în marea lor majoritate încă inedite, alături de 
cărţile tipărite în timpul vieţii, cele mai multe ca număr, realizate de vreunul dintre reprezentanţii 
Şcolii Ardelene. Nimeni nu a încercat până acum să realizeze o ediţie integrală a acestei opere, 
apariţiile postume de până acum vizând părţi ale domeniilor în care s-a afirmat ca scriitor, 
reflectate în unul sau altul dintre manuscrisele rămase de la el. Caracterul aleatoriu al acestei 
valorificări se poate urmări în bibliografia cu care se încheie studiul introductiv la ediţia de faţă, 
secţiunea 2. Postume. Postulând şi pentru viitor ritmul editărilor de până acum, este greu de 
imaginat o ediţie completă a scrierilor lui Micu în viitorul previzibil. Până atunci, imaginea 
acestui mare precursor al literaturii române riscă să rămână în ceaţa de până acum, când exegeza 
este vizibil derutată în definirea la modul profesionist a operei sale. Ediţia de faţă este alcătuită 
cu scopul de a ameliora, pe cât posibil, perceperea deficitară a activităţii scriitoriceşti a lui 
Samuil Micu, expediată până acum mai mult în aprecieri enunţiative decât în analize pertinente 
şi la obiect, susţinute pe textul concret. Ideea de bază a ediţiei este tocmai regenţa textului, care 
este la rândul lui însuşi mesajul celui care l-a scris. Un Samuil Micu prin sine însuşi, în texte 
alese cu responsabilitate, poate constitui o carte de vizită eficientă, în aşteptarea doritei ediţii 
integrale a operei sale. 

Întocmirea unei antologii succinte dintr-o operă vastă constituie un exerciţiu dificil. 
Elementul subiectiv este de neînlăturat, depinzând de motivaţiile care îl animă pe cel care face 
selecţia textelor. În efortul de a diminua la maximum posibil o eventuală impresie de 
subiectivitate, s-a optat, ca prim criteriu metodologic, pentru o ierarhizare valorică a domeniilor 
în care Samuil Micu şi-a exersat condeiul. Este un demers în premieră, bazat pe cântărirea atentă 
a operei corifeului, cu măsura socio-culturală a epocii sale şi a cerinţelor acesteia, coroborată cu 
observarea înclinaţiei subiective a scriitorului spre un domeniu de creaţie sau spre altul. Din 
această hermeneutică pregătitoare reiese cu claritate faptul că blăjeanul nostru a fost în primul 
rând un teolog şi un redutabil autor de scrieri teologice. Opera sa teologică a culminat cu 
traducerea Bibliei după Septuaginta orientală, a doua tălmăcire integrală a Scripturii în limba 
română, după Biblia de la Bucureşti din 1688. Uriaşa muncă de cizelare a limbii pe măsura 
exigenţei celui mai important text din istoria lumii i-a solicitat talentul literar la maximum, l-a 
apropiat de erudiţia filologică, domeniu în care, de altfel, se manifestase ca filolog încă din 
tinereţe. În lumina scrierilor rezultate, pe care ediţia le pune în lumină, al doilea domeniu ca 
importanţă în activitatea lui Samuil Micu este filologia. Ca personalitate angajată în întregul 
zbucium de idei care anima generaţia sa, el nu putea ocoli lupta pentru cristalizarea unei limbi 
literare moderne, în consens cu lupta pentru edificarea naţiunii române moderne. Acestei din 
urmă năzuinţe i-a dedicat Micu scrierile sale istorice, importante în conţinutul lor, dar poate şi 
mai importante ca deschizătoare de drumuri în istoriografia românească. Opera istorică a lui 
Micu separă apele de uscat, încheie evul cronicilor medievale şi deschide drumul cercetării 
istorice moderne. „Ultimul cronicar şi primul istoriograf”, cum îl definesc unii cercetători, este 
mai mult decât un joc de cuvinte. Vizibil mai puţin pasionat decât de teologie şi de filologie, 
Samuil Micu şi-a marcat prezenţa şi în scrisul istoric, ochiul lucid al analistului de astăzi 
trebuind să-i remarce iniţiativa în premieră de a alcătui un corpus de documente pozitive pentru 

1 
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scrierea istoriei românilor, iniţiativă continuată apoi cu strălucire de Gheorghe Şincai şi de Petru 
Maior şi preluată de întreaga clasă intelectuală din ţările româneşti, pe tot parcursul secolului al 
XIX-lea. Epoca lui Samuil Micu, secolul al XVIII-lea, a mai avut o muză dominantă, alături de 
cea a lui Clio, care l-a îndreptăţit pe Pierre Chaunu să afirme că acest secol şi-a jucat destinul pe 
istorie. Filosofia nu a fost mai puţin importantă ca motor al mersului lumii, ca una care a 
germinat marile revoluţii spirituale petrecute şi care a determinat numele acestui secol ca fiind 
„al luminilor”. Apropiindu-se şi de acest domeniu fără trecut semnificativ în cultura noastră, 
Samuil Micu a accesat o linie de avangardă a filosofiei europene, raţionalismul germanului 
Christian Wolff, popularizat de discipolul acestuia, Friedrich Christian Baumeister, ale cărui 
lucrări de bază le traduce în bună parte în româneşte. Şi ca filosof, Micu este o revelaţie în 
cultura noastră. În acest domeniu, interpretul nostru este un precursor absolut, prin 
împământenirea unei terminologii filosofice româneşti, pe un teren cvasipustiu, fapt recunoscut 
de toţi cercetătorii operei sale. Acestui personaj cu alură de înaltă erudiţie nu i-a fost străin – spre 
plăcuta surpriză a cititorului – „jocul secund” al inspiraţiei literare libere, numită astăzi 
beletristică. Este surprinzătoare preferinţa lui pentru Istoria adevărată a lui Lucian din 
Samosata, proză din Antichitatea greacă, în care se regăsesc rădăcinile prozei fantastice de 
astăzi. În clipele de răgaz intelectual, ca scriitor, Micu s-a delectat cu o astfel de literatură 
îndrăzneaţă, a tradus şi a compus poezii, a fost un epistolier în ale cărui corespondenţe cu 
contemporanii săi găsim pagini antologice, marcând peste tot un drum luminos de erudiţie, 
raţiune, pasiune şi inspiraţie înaltă. Această scară de reprezentativitate o urmăreşte ediţia noastră, 
considerând că ea redă cel mai fidel „fotografia” internă a operei marelui nostru iluminist. 

Metodologia ediţiei de faţă prezintă câteva aspecte demne de luat în seamă. 
I. Toate textele sunt reproduse după surse primare: manuscrise sau ediţii princeps, de 

regulă antume. Face excepţie un singur caz, acela al Istoriei catehetice, nepublicată în timpul 
vieţii autorului şi al cărei manuscris s-a pierdut în secolul al XIX-lea. Fragmentele rămase din 
această lucrare se reproduc după ediţia din acelaşi secol, realizată în două reprize şi în două 
sisteme ortografice diferite, care au pus probleme mari de interpretare. Transcrierea, 
colaţionarea, verificarea şi armonizarea tuturor textelor s-a făcut după originalele de la 
Biblioteca din Cluj-Napoca a Academiei Române, unde se păstrează fondul de manuscrise şi 
cărţi al Şcolii Ardelene. A se vedea în acest sens bibliografia de la sfârşitul studiului introductiv. 

II. În antologia propriu-zisă, toate textele sunt date în limba română. Scriitorii români ai 
epocii au folosit însă şi alte limbi, mai ales latina, dar şi maghiara şi germana. În cazul lui Micu, 
avem de-a face numai cu limba latină. În ediţie se reproduce integral importanta sa scriere 
Dissertatio de jejuniis Graecae Orientalis Ecclesiae, tipărită la Viena în 1782. Ea a fost tipărită 
în limba română după moartea autorului, în 1828, sub titlul Cuvăntare despre posturile 
besearicii greceşti a Răsăritului, de către mitropolitul Anastasie al Ţării Româneşti. Traducerea 
nu-i aparţine lui Micu, dar întregul conţinut corespunde în oglindă cu cu cel din versiunea 
primară, latinească. Am dat, aşadar, ca text de linie, această traducere, iar în note este reprodus în 
întregime textul latinesc de la 1782. Se consideră această dublare ca o obligaţie etică şi ştiinţifică 
de neocolit, pentru credibilitatea întregii munci a editorului, care este obligat să pună la 
îndemâna cititorului sau cercetătorului instrumentul prin care să poată fi controlat dacă a lucrat 
după rigorile profesiei sau nu. În cazul faimoasei lucrări Elementa linguae Daco-Romanae sive 
Valachicae sau al scrisorilor, traducerile în româneşte sunt actuale, din ediţii realizate recent sau 
făcute de noi cu ocazia acestei ediţii. Maniera rămâne aceeaşi: textul românesc este obiectul 
ediţiei, iar originalul latin este consultabil în întregime în note. 
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III. O ediţie Samuil Micu par lui-même a pus editorului o mare problemă morală: pe care 
dintre texte şi le-ar fi selecţionat autorul, dacă ar fi fost pus în situaţia să se autoprezinte în ceea 
ce are el mai bun, mai aproape de suflet, mai profetic ca mesaj pentru viitorime, din uriaşa sa 
operă? Credem că selecţia noastră este aproape de acest deziderat. Am ales textele în funcţie de 
un nisus formativus, năzuinţă de devenire, identificat în fiecare dintre categoriile de texte, sub 
forma unor exprimări memorabile ale acestui autor, care au fost reţinute şi puse în fruntea 
textelor dintr-un domeniu dat, sub forma unor motto-uri sui-generis. Aceste exprimări succinte 
sunt tot atâtea chemări adresate cititorului, căruia i se prezintă nu doar sinoptic, ci şi promiţător, 
o întâlnire cu ceea ce voieşte admirabilul erudit ardelean de dincolo de veac să-i transmită 
acestui cititor ca învăţătură fără de moarte, care să-l ajute în judecarea corectă a prezentului şi în 
construirea inteligentă a viitorului. Tehnic, aceste motto-uri au rostul de a indica începutul 
marilor capitole din antologie. 

IV. Scopul fundamental al acestei ediţii este îndemnul la lectură. Operele vechilor scriitori 
sunt antichităţile noastre de suflet, iar rememorarea lor poate fi o oază spirituală folositoare 
omului zilelor noastre. Ca erudit de marcă al vremii sale, scriitor situat la limita dintre baroc şi 
iluminism, Samuil Micu a uzat din plin, asemenea contemporanilor săi, de aparatul textelor 
justificative şi al notelor însoţitoare. Peferinţa sa a fost inserarea documentelor însoţitoare în 
cadrul propriei sale compoziţii, iar a notelor, imediat după încheierea unui capitol. Cazul clasic 
este cel al scrierii Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, unde erudiţia merge până la a 
reproduce lungi documente istorice străine, atât în original, cât şi în traducere românească. 
Pentru atingerea scopului urmărit, acela de a-l cunoaşte pe scriitorul Samuil Micu, şi nu noianul 
de documente şi acte reproduse de el, s-a recurs la ignorarea în ediţie a acestor inserţiuni străine 
de pana lui. Eliberat astfel de povara textului străin, scrisul ardelenului devine facil la lectură, 
punte spre înţelegerea a ceea ce constituie bogăţia lăsământului acestui mare precursor. Acolo 
unde însă Micu a considerat notele ca pe nişte indicii vitale pentru înţelegerea textului său şi le-a 
aşezat la subsolul paginii, ca în cazul Istoriei catehetice, ediţia le-a păstrat ca atare şi le-a 
explicat semnificaţia în notele de editor. 

V. Notele de editor sunt plasate la sfârşitul antologiei. Aparatul acestor note urmează în 
oglindă structura capitolelor din ediţie, marcate de motto-uri şi de indicarea domeniului ori 
categoriei de text care urmează. Aceste note sunt numerotate independent de la 1, în cadrul 
fiecărui text antologat, cu scopul de a facilita consultarea aparatului critic al ediţiei. 

2. Transcrierea textelor. O astfel de ediţie pune probleme diverse şi complexe de 
transcriere a textelor, deoarece ele sunt eterogene şi din acest punct de vedere: textele redactate 
în limba română sunt scrise fie cu slove chirilice, cele mai multe, fie cu litere latine şi cu 
ortografie etimologică. La cele două situaţii se adaugă cazul particular al unui manuscris olograf, 
astăzi considerat pierdut, al cărui text se păstrează editat postum: o parte a apărut la Sibiu (1848), 
într-o broşură, cu alfabet de tranziţie, cealaltă, în revista „Sionul românesc” din Viena, la 1867, 
cu litere latine şi cu ortografie etimologică, ambele cu imixtiuni evidente din partea editorului 
din secolul al XIX-lea (este vorba despre textul Istoriei catehetice, numit de noi astfel, în absenţa 
intitulării lui de către Samuil Micu). Se adaugă la acestea şi problemele pe care le pun editorilor 
textele redactate în limba latină. Pentru fluiditatea lecturii, aşa cum deja s-a precizat, în textul 
propriu-zis s-a dat traducerea lor românească, iar în note, redacţia latinească iniţială. Excepţie fac 
Formele de vorbit despre lucrurile cele ce mai adeseori vin în cuvântare / Modi loquendi de iis 
rebus, quae saepius veniunt in sermonem, din Elementa liguae Daco-Romanae sive Valachicae, 
concepute de autor ca un ghid de conversaţie, cu textul românesc pe coloana din stânga paginii 
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şi cu echivalarea latinească în coloana din dreapta, şi notele lui Samuil Micu la Istoria 
catehetică, a căror traducere a fost dată în notele finale. 

Aşa stând lucrurile, pe aceste paliere vor fi evidenţiate în continuare câteva dintre 
principiile de transcriere aplicate de autorii ediţiei, scopul urmărit fiind obţinerea unui text 
pertinent pentru o lectură coerentă şi atrăgătoare, fără a renunţa la menţinerea unui necesar 
raport de fidelitate faţă de documentul vechi valorificat, manuscris sau de ediţie princeps. 

I. Transcrierea textelor scrise cu litere chirilice. În scrisul lui Samuil Micu, ierul mic (0) 
nu se notează, iar ¨ postconsonantic se notează de regulă atunci când acoperă o realitate fonetică 
certă, de exemplu, în cazul formelor verbale de gerunziu, după care urmează forme pronominale 
clitice: socotinduo = socotindu-o, al\tur7nduo = alăturându-o, gr\indule = grăindu-le etc. 

6 se notează consecvent: în cuvintele formate cu sufixele -tor, -ar, -er ori care prezintă un 
fonetism asemănător cu acestea: scrïitor6 = scriitoriu, pov\]uitor6 = povăţuitoriu, ajutor6 = 
ajutoriu, ker6 = ceriu; în cuvintele termiante în consoană africată: t\lmak6 = tălmaciu, copak6 
= copaciu, hotnoþ6 = hotnogiu sau în consoană palatală: vec6 = vechiu, oc6 = ochiu; în cuvinte 
terminate în şuierătoarea [ş]: Drago[6 = Dragoşiu, vr\jma[6 = vrăjmaşiu, ora[6 = oraşiu; în 
cuvinte terminate în [i] semivocalic: dint76 = dintâiu, t76 = întâiu, r\zbo6 = războiu. 

 a fost transcris: îm (înainte de p, b), dacă nu se notează în cuvânt şi n: p\ratul = 
împăratul, p1deke = împeadece, s\ pinþ1 = să împingea, vei b\rb\ta = vei îmbărbăta; în 
(înainte de alte consoane şi de vocale): fr7t\ = înfrântă, s\ se no'sc\ = să se înnoiască; î 
(atunci când este urmat de n, în cuvinte al căror radical nu începe cu n): nalt\ = înaltă, 
nainte = înainte. 

Cu puţine excepţii, 1 (iati) a fost transcris prin ea: ardel1nïü = ardeleanii, munt1nïü = 
munteanii, nu s\ pomen1çe = nu să pomeneaşte, obik16rile = obiceaiurile, bes1ric\ = 
besearică. 

În forma de masculin pl. a pronumelui demonstrativ de apropiere, scrisă întotdeauna de 
Samuil Micu akest1 = aceştea, am transcris prin ea slova 1, iar grupul st l-am transcris prin şt, 
rezolvând astfel omografia intolerabilă cu forma de feminin plural, scrisă de Micu şi akest1, dar 
majoritar ak1st1. 

Prin ia, în fonetică sintactică, am transcris slova 1 în forme de tipul: [1u = şi-au, m1u = 
mi-au; m 1r = mi-ar. Urmaşul lat. clarus este notat de Micu cel mai adesea cï'r = chiiar. 

Iusul mic (') a fost notat prin ia: ake' = aceia, bo'rü = boiari, au t\'t = au tăiat. Dacă ' 
este precedat de ï, atunci s-a notat fonetic iia: domnï' = domniia, cï'm\ = chiiamă – cuvântul din 
urmă este scris însă cel mai adesea cu 1: c1m\ = cheamă –, prï'tinilor = priiatinilor, prï'tin 
= priiatin, prï'tinuluü = priiatinului. 

' a fost transcris ea numai atunci când urmează după 1, în forma de feminin a 
pronumelui/adjectivului pronominal demonstrativ de depărtare şi de identitate: ak1' = aceaea, 
ak1'[ü = aceaeaşi. 

2 a fost transcris prin ia: 2ste = iaste, s\ 2= să ia, s\ 2s\ = să iasă. 
2 a fost transcris ea atunci când notează formele pentru feminin, sg. şi pl., ale pronumelui 

personal: 2= ea, 2le = eale. 
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În scrisul lui Micu slovele \ (ierul mare sau ior) şi 7 (iusul mare) sunt folosite în mod 
consecvent pentru a nota fonemele consacrate prin tradiţie, rezultatul fiind acela că nu se ajunge 
aici la forme pe care logica evoluţiei limbii să le respingă. Prin urmare, \ a fost transcris 
totdeauna prin ă: p\n\ = pănă, p\n = păn, sau m\nï't = s-au măniiat, m\nï' = măniia, 
m\nïos = mănios, iar 7 a fost redat invariabil prin â/î: p7n\ = până, p7ne = pâne. 

Formele de indicativ prezent ale verbului a fi, I sg., I–III pl., s-au transcris: sânt, sântem, 
sânteţi. La fel au fost transcrise formele sint, sintem (Carte de rugăciuni pentru evlavia omului 
creştin) şi sent, sentem (Forme de vorbit despre lucrurile cele ce mai adeseori vin în cuvântare) 
din textele scrise cu litere latine şi cu ortografie etimologică. 

Slova e a fost transcrisă prin e sau prin ie după următoarele reguli: 
- e, la început de cuvânt, în formele verbului a fi (era), în formele pronominale (eu, el), în 

cuvinte din domeniul religios (egumen, episcop, episcopie etc.) şi în nume proprii străine: 
Efraøul = Efrathul; 

- e, la început de silabă, după i: domnïeü = domniei;  
- ie, la început de cuvânt, în afara cazurilor de mai sus: au e[it = au ieşit; erü = ieri, şi în 

nume proprii din toponimia sau din antroponimia românească Eremïe vod\= Ieremie-Vodă;  
- ie la început de silabă, după altă vocală decât i: cr\esc = crăiesc, s\ supue = să supuie, 

b\ñae = bătaie, Grigorïe Maer = Grigorie Maier; 
- e, după labiale: au perit = au perit; perir1 = perirea, au perdut = au perdut, mercurü 

= mercuri şi după dentale: prete[ug = preteşug. 
ø a fost transcris th: Doroøeü = Dorothei, Efraøul = Efrathul.  
u s-a redat prin v: Europa = Evropa, augusñ = avgust. 
π s-a redat prin digraful ps: Šaltir1 = Psaltirea; šalmuluü = psalmului. 
Un interes aparte prezintă ceea ce numim grafii etimologizante în scrierea chirilică. Am 

intervenit peste tot în formele pentru masculin pl. ale pronumelui/adjectivului demonstrativ: 
akesti = aceşti; akest1 = aceştea şi, de asemenea, în formele pronumelui/adjectivului posesiv: 
nostri = noştri, vostri = voştri. Formele de feminin, la genitiv-dativ sg., sunt în textul lui Micu 
tot cele vechi etimologice şi vor fi transcrise cu şt: aceştiia, aceştii. În schimb, am lăsat ca atare 
cuvântul Stefan, scris exclusiv astfel, precum şi unele grafii sporadice precum: pedestri, pedestrii 
ş.a. 

Scrierea cuvintelor cu -i, cu -ii sau cu -iii s-a făcut ţinând seama de normele actuale, fără a 
mai semnala de fiecare dată intervenţia editorului, mai cu seamă că apar destul de frecvent 
neconcordanţe din cauza caracterului silabic sau nesilabic al lui i final. 

Cuvintele abreviate prin suprascriere sau contragere, consacrate prin tradiţie, s-au întregit 
în mod tacit: ïsª xsª = Iisus Hristos; xsª = Hristos; dmªneze¨ = Dumnezeu. În cazul prescurtărilor de 
tipul: P., S., SSS etc. s-a recurs la întregire cu croşete numai în măsura în care s-a considerat că 
prescurtarea ar putea crea probleme cititorului: P. = p<ărintele>; k. = ci<nstitul>, kin. = 
cin<stitul>. Literele suprascrise au fost coborâte în rând fără semnalarea intervenţiei. 

II. Transcrierea textelor scrise cu litere latine şi cu ortografie etimologică. Transcrierea 
acestor texte s-a făcut după normele pe care Samuil Micu însuşi le-a formulat la finalul Cărţii de 
rogacioni pentru evlavia homului chrestin (1779) – vezi secţiunea Rugăciuni – şi, un an mai 
târziu, în Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae – vezi secţiunea Gramatică. Pentru 
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a aduce cititorul cât mai aproape de imaginea textului în varianta lui originală, în note, au fost 
redate fragmente în ortografia etimologică a autorului (vezi notele la secţiunea Rugăciuni). 

În cazul Dicţionarului român-latin (vezi secţiunea Lexicografie), cuvintele-titlu au fost 
redate în ortografia etimologică a autorului. Opţiunea pentru această soluţie este motivată de 
două aspecte: în primul rând, transcrierea ar fi impus reorganizarea materialului lexicografic 
reunit sub cele două litere prin care am exemplificat această componentă a scrisului cărturarului 
de la Blaj; în al doilea rând, recunoaşterea cuvântului sub învelişul etimologic nu este un 
exerciţiu dificil pentru cititor: icoána = icoană; ieromonách = ieromonah; imála = imală; inghímp, 
are, at = înghimp, are, at; inghináre = înghinare (i.e. îmbinare, cu palatalizarea labialei); nascatoare = 
născătoare; nevastutza = nevăstuţă etc. 

III. Transcrierea Istoriei catehetice a necesitat o armonizare a celor două fragmente editate 
în secolul al XIX-lea de Gavril Pop, posibilă numai în cunoştinţa stilului ortografic al lui Samuil 
Micu şi a particularităţilor lingvistice ale textelor sale, în special fonetice şi morfologice, scopul 
fiind acela de a apropia cât mai mult textul de forma lui primară (pentru modificările operate de 
editori, vezi nota 1 la secţiunea Catehism istoric). Două mostre selectate din fragmentele 
tipărite în secolul al XIX-lea vorbesc de la sine despre necesitatea acestei operaţiuni de 
armonizare: 

 
Fragment din textul editat cu alfabet de tranziţie în 1848 Fragment din textul editat cu alfabet latin în 

„Sionul românesc” (1867) 
С. Сteфan¨ a¨ aшezat¨, кa Ardéл¨л cъce 

oкŒрm¨iacкъ прin Boeвozĭ, кapiĭ ce aлeþea deлa tpeĭ 
лimbĭ, adeкъ deлa Cък¨ĭ ¨nг¨рĭ, deлa PomŒnĭ, шi deлa 
Cacĭ, ce п¨nea de Кpaiĭ църiĭ ¨nг¨рewĭ, n¨maĭ к¨ atŒta 
п¨tepe cъ фie aчeĭ Boeвozĭ, кŒtъ вa вoi aлe da Кpaiĭ 
¨nг¨рewĭ, шi ntp¨ tóte cъ фie к¨ tot¨ Apdéл¨л, c¨п¨шĭ 
църiĭ ¨nг¨рewĭ. 

„Porurea şi totdéun’a Romanii din Daci’a, 
dupa-ce odata au cuprinsu credinti’a lui Christosu, 
statornici au fostu in credintia, cumu se vede din 
sabórele, cari dupa aceea au fostu, ale besericei. Cà 
in sut’a a cinci’a in saborulu de la Efesu alu treile a 
tóta lumea, cumu din iscalitur’a loru se vede, din 
Daci’a a fostu episcopulu Iulianu”. 

 
IV. Textele şi fragmentele de text redactate în limba latină s-au transcris urmând cu 

fidelitate manuscrisul sau textul tipărit, fiind îndreptate tacit erorile apărute în graba condeiului 
sau erorile de tipar. 

Punctuaţia a fost stabilită după logica textului şi în conformitate cu normele actuale ale 
Academiei Române. 

3. Semnele întrebuinţate în ediţie: 
- cifra între paranteze rotunde, caracter drept bold, la umărul literei – (1) –, reprezintă notele 

editorilor; 
- cifra între paranteze rotunde – (1) – reprezintă notele autorului. 
- cifra la umărul literei, caracter drept bold – 1 –, reprezintă notele de subsol, aparţinând 

autorului; 
- […] marchează text lipsă (eliminat de autorii ediţiei); 
- (...) marchează text lipsă (eliminat de Samuil Micu); 
- parantezele unghiulare (croşete) – <> – semnalează întregirile operate de editori în text.  
- textul între paranteze rotunde – (nnn) – aparţine autorului; 
- textele care au originalul în limba latină sunt marcate cu asterisc, iar în note se dă textul 

în redacţia originală; secvenţele de dimensiuni mai mici, traduse din latină, sunt scrise cu 
caractere italice, iar în notele finale se dă textul şi în limba latină. 
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„Această a noastră osteneală” – BIBLIA 
 

CĂTRĂ CETITORIU,(1) 

 
criptura Sfântă, carea cu cuvânt elinesc şi Bibliia să zice, de pre limba elinească, din 
izvodul celor şeaptezeci de dascali, româneaşte tălmăcită, la anul 1688, în Bucureşti 
s-au fost tipărit, dar cu foarte întunecată şi încurcată aşezare şi întocmire a graiului 

românesc şi mult osibit de vorba cea de acum obicinuită, şi mai ales de graiul şi de stilul cel 
din cărţile besericeşti, care în toate besearicile româneşti să cetesc, şi pentru aceaea 
pretutindinea tuturor şi de toţi iaste cunoscut şi înţeles, cât acea tălmăcire aceii Biblii mai 
pre multe locuri neplăcută urechilor auzitorilor iaste, şi foarte cu anevoie de înţeles, ba pre 
altele locuri tocmai fără de înţeles iaste, care lucru cu mare pagubă sufletească era neamului 
şi besearicii românilor. Afară de aceasta, aceale vechi Biblii atâta s-au împuţinat, cât foarte 
rar, să nu zic bun credincios creştin, ci preot iaste la carele să află, şi nici cu foarte mare preţ, 
făr’ de mare trapăd şi osteneală nu să află, ca să-şi poată neştine cumpăra. Această pricină au 
fost îndemnat şi pre prealuminatul şi preasfinţitul domn Petru Pavel Aaron, arhiereul 
Făgăraşului şi vlădica a tot Ardealul şi a părţilor Ţării Ungureşti, cât toată S. Scriptură pre 
limba românească însuşi o au tălmăcit, ci, încă mai lipsindu-i mâna şi îndreptarea cea mai de 
pre urmă, Tatăl ceresc bine au voit a-l chiema la veacinica odihnă, şi, aşea, acea tălmăcire 
numai pre nişte hârtii scrisă, nesăvârşită şi nedată la lumină au rămas, dintră care hârtii, după 
aceaea, pentru multele mutări din loc în loc, unele s-au pierdut. Deci ca stilul şi aşezarea 
graiului întru aceaeaşi Biblie să nu fie osibit, puindu-se unele dintru acea tălmăcire, altele 
dintru a altuia, s-au socotit ca toată Bibliia de unul, cu aseamenea stil şi aşezare a graiului, să 
se tălmăcească. Deci, având eu îndeletnicire, m-am îndemnat să mă apuc de atâta lucru şi să 
îndreptez graiul Bibliei ceii mai dinainte româneaşte tipărită; iară, mai vârtos, întru adevăr 
pociu să zic că mai ales Testamântul cel Vechiu, mai mult de Nou, de pre cel elinesc a celor 
şeaptezeci de dascali l-am tălmăcit, care lucru al mieu Măria Sa, prealuminatul şi 
preasfinţitul domn Ioann Bobb, vlădica a toată Ţara Ardealului şi al părţilor Ţării Ungureşti 
şi al Făgăraşului episcop, iară al mieu preabun părinte, nu numai l-au ajutat şi l-au ocrotit, ci 
bine au voit şi la sine a-l lua, şi ca un bun păstoriu, pururea priveghitoriu împregiurul turmei, 
şi cu de-adinsul străduitoriu şi grijitoriu de mântuirea sufletelor celor de la marele şi întâiul 
arhiereu, Hristos Dumnezeu, lui încredinţate, bine ştiind că cea mai mare şi mai întâie 
detorie a păstoriului sufletesc iaste propoveduirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru aceaea şi 
Măria Sa, preasfinţitul arhiereu, ca celui ce nimică mai iubit şi mai dorit nu iaste decât 
înmulţirea cunoştinţăi dumnezeieşti şi mântuirea sufletelor, şi binele cel de obşte al 
besearicii, şi folosul neamului şi al patriei, a căruia temeiul şi creaşterea iaste adevărata 
cunoştinţă a lui Dumnezeu, carea în Sfânta Scriptură se cuprinde şi de acolo să învaţă. Deci, 
vrând ca mai fierbinte şi mai desăvârşit să-şi plinească această mare detorie a chiemării sale, 
bine au voit ca să dea la lumină această Sfântă Scriptură, ca aşea la toţi şi pretutindinea să se 
vestească şi să se propoveduiască cuvântul şi cunoştinţa lui Dumnezeu. Însă mai înainte, cu 
multă a sa luare de samă şi osteneală, şi singur bine socotindu-o, şi şi cu bărbaţi învăţaţi, cu 
amăruntul, şi, cum să zice, din fir în păr cercându-o şi cernându-o şi cu cea elinească a celor 
şeaptezeci de dascali şi cu cea veachie românească alăturându-o, unde au trebuit, o au 
îndreptat, ca întru toate să fie aseamenea şi întocma izvodului elinesc a celor şeaptezeci de 
dascali. Încă, pentru mai bun înţeles, o au luminat pre unele locuri şi cu note şi însemnări 

S 
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dedesupt puse şi pre de laturi cu paraleale sau însemnarea locurilor, unde în S. Scriptură 
despre acel lucru să mai află scris, precum şi la începutul fieştecărui cap, cu tâlc, care pre 
scurt spune ce să cuprinde întru acelaşi cap, şi la fieştece carte, cu cuvânt-înainte, care arată 
pre scriitoriu şi vreamea, şi scoposul, şi pricina cărţii, şi ceale împrotivă le împrăştie. Afară 
de aceastea, şi la începutul Bibliei, mai înainte, cu frumoase prolegomena o au înzăstrat şi o 
au îmbogăţit, care toate mare lumină şi învăţătură dau cetitoriului. Întru acest chip isprăvită, 
în tipografia Seminariului Dieţezan al Episcopiei sale, pentru folosul besearicii a tot neamul 
românesc a să tipări au poruncit. 

Iară, o, iubite, cucearnice cetitoriu, am voit a-ţi aduce aminte că doară şi acum întru 
unele locuri ţi să va părea întunecat graiul, ci, pentru aceaea, să nu te sminteşti, nici să te 
pripeşti a vinovăţi şi a defăima lucrul, că întunecarea aceasta şi dintru aceasta vine, că noi 
nici pentru mai luminat înţeles nu am vrut de la noi nici măcar un cuvânt cât de mic să 
băgăm în S. Scriptură, ci ne-au fost voia ca întru toate să rămâie întru curăţeniia sa şi întru 
tot adevărul său, după cum iaste în cea elinească. Aceasta iaste pricina întunecării întru 
unele locuri, că foarte anevoie iaste luminat şi cu chiiar înţeles de pre o limbă a tălmăci pre 
altă limbă, nici un cuvânt adăogând, şi ţiind idiotismii limbii ceii dintâiu, că fieştecare limbă 
are osibiţi ai săi idiotismi. Ci tu, cucearnice cetitoriule, toate le ia în parte bună şi te 
foloseaşte cu această a noastră osteneală spre mai mare laudă a lui Dumnezeu şi a sfintei 
besearici creaştere, şi a sufletului tău mântuire, că acesta iaste scopul ostenealii meale, carele 
sânt al tău cătră Dumnezeu rugătoriu, smeritul întră ieromonaşi, 

Samuil Clain, 
din Mănăstirea Sfintei Troiţă de la Blaj. 
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CARTEA RUTH(2) 

 
Cuvânt-înainte 

 
Această carte iaste ca un adaos la Cărţile Judecătorilor, că faptele ceale ce să 

pomenesc într-însa pre vremile judecătorilor s-au întâmplat, dar pre vreamea cărui 
judecătoriu nu să ştie, precum nu să ştie şi cine au scris această carte. Foarte mulţi vreau 
cum că Samuil o ar fi scris, carele, după cum mai adevărat să veade, şi Cartea Judecătorilor, 
şi cea întâiu a Împăraţilor o au scris. Şi aseamenea adevărului să veade cum că Samuil o au 
scris, ca să areate neamul şi sămânţa lui David. Încă şi ce zice Theodoret să veade a fi 
adevărat, adecă, cum că această carte de la Duhul S<fânt> iaste însuflată, pentru întruparea 
Domnului Hristos, carele după trup din Ruth să trage. 

Pre ce vreame s-au întâmplat aceastea anevoie iaste a zice, pentru că de la împreunarea 
lui Salmon cu Raav până la împăratul David puţine neamuri sânt. 
 

Cap 1 
 

Elimeleh Vifleaemiteanul, cu muiarea sa, Noemin, şi cu doi feciori, pentru foamete să duce 
în pământul lui Moav; carele împreună cu feciorii murind, şi Noemin, înturnându-să cu 

noru-sa Ruth în Vithleem, nu vrea a să chiema Noemin, ci Mara. 
 

1. Şi au fost în zilele întru care judeca judecătorii, s-au făcut foamete pre pământ, şi au mers 
un om din Vithleemul lui Iuda ca să lăcuiască în ţarina lui Moav, el şi muiarea lui, şi doi 
fii a lui. 

2. Şi numele bărbatului, Elimeleh, şi numele muierii lui, Noemin, şi numele celor doi feciori 
ai lui, Maalon şi Heleon, efratheani din Vithleemul lui Iuda, şi au venit în ţarina lui Moav 
şi era acolo. 

3. Şi au murit Elimeleh, bărbatul Noeminii, şi au rămas ea şi cei doi feciori ai ei. 
4. Şi şi-au luat ei şie muieri moaviteance, numele uniia, Orfa, şi numele ceiialalte, Ruth, şi 

au lăcuit acolo vro zeace ani. 
5. Şi au murit amândoi, Maalon şi Heleon, şi au rămas muiarea de bărbatul său şi de 

amândoi feciorii săi. 
6. Şi s-au sculat ea şi amândoao nurorile ei, şi s-au întors din ţarina lui Moav, că au fost 

auzit în ţarina lui Moav cum că Domnul au cercetat pre norodul său cu dare de pâine. 
7. Şi au ieşit din locul unde era acolo, şi amândoao nurorile ei împreună cu ea, şi mergea pre 

cale ca să se întoarcă în pământul lui Iuda. 
8. Şi au zis Noemin cătră amândoao nurorile sale: „Meargeţi şi vă întoarceţi fieştecarea la 

casa sa cea părintească, să facă Domnul cu voi milă, cum aţi făcut şi voi cu cei morţi şi cu 
mine. 

9. Dea Domnul voao să aflaţi odihnă fieştecarea în casa bărbatului său”. Şi le-au sărutat pre 
eale, şi eale, înălţindu-şi glasul său, au plâns. 

10. Şi au zis ei: „Cu tine ne vom întoarce la norodul tău”. 
11. Iară Noemin le-au zis lor: „Întoarceţi-vă, fiicele meale, pentru ce să meargeţi cu mine? 

Au doară mai sânt încă fii în pântecele mieu, carii să vă fie voao bărbaţi? 
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12. Întoarceţi-vă, dară, fiicele meale, că eu am îmbătrânit, cât mai mult nu sânt de bărbat. Că 
de aş putea zice că am vârstă să mă mărit şi să nasc fii, 

13. Au doară veţi aştepta pănă vor creaşte mari? Au lor vă veţi ţinea, ca să nu vă măritaţi 
după alt bărbat? Nu, fiicele meale, că m-am amărât foarte pentru voi, că mâna Domnului 
au ieşit asupra mea”. 

14. Iară eale, râdicând glasul său, iarăşi au plâns. Şi au sărutat Orfa pre soacră-sa şi s-au 
întors la norodul său, iară Ruth s-au dus cu dânsa. 

15. Şi au zis Noemin cătră Ruth: „Iată, cumnată-ta s-au întors la norodul său şi la dumnezăii 
săi, întoarce-te, dară, şi tu după cumnată-ta”. 

16. Iară Ruth au zis: „Să nu mă întimpine pre mine ca să te las pre tine sau să mă întorc 
îndărăpt de la tine, că, unde vei mearge tu, şi eu voiu mearge, şi, unde te vei sălăşlui tu, şi 
eu mă voiu sălăşlui; norodul tău, norodul mieu, şi Dumnezeul tău, Dumnezeul mieu. 

17. Şi, unde vei muri tu, voiu muri şi eu, şi acolo mă voiu îngropa. Aceastea să-mi facă mie 
Domnul şi aceastea să-mi adaogă, că moartea mă va despărţi pre mine de la tine”. 

18. Deci, văzind Noemin că să întăreaşte ea ca să meargă cu sine, au încetat a mai grăi cătră 
ea. 

19. Şi au mers amândoao până au sosit în Vithleem. Şi au fost, după ce au venit eale în 
Vithleem, s-au auzit în toată cetatea de eale, şi au zis: „Oare aceasta iaste Noemin?” 

20. Iară ea au zis cătră eale: „Nu mă chiemaţi pre mine Noemin, ci mă chiemaţi Amărâtă, că 
m-au amărât pre mine Cel Atotputearnic (a)1 foarte. 

21. Eu plină m-am dus, şi deşeartă m-au întors Domnul. Şi pentru ce mă chiemaţi Noemin? 
Şi Domnul m-au smerit pre mine, şi Cel Atotputearnic m-au năcăjit”. 

22. Şi s-au întors Noemin şi Ruth moaviteana, nora ei, cu ea din ţarina lui Moav, şi au sosit 
eale în Vithleem la începutul seacerii orzului. 

 
Cap 2 

 
Ruth, adunând spice în ţarina lui Vooz, cumnatului său, au aflat har înaintea lui şi s-au 

întors veasălă seara la soacră-sa, aducând mult din grâu şi din rămăşiţele bucatelor. 
 

1. Şi Noemin avea un om rudenie bărbatului ei, şi omul acela era putearnic cu avuţie, din 
neamul lui Elimeleh, şi numele lui Vooz. 

2. Şi au zis Ruth moaviteana cătră Noemin: „Mă duc în ţarină şi voiu aduna spicele care 
rămân pre urmă aceluia, întru a cui ochi voiu afla har”. Şi au zis cătră ea: „Du-te, fiica 
mea”. 

3. Şi s-au dus, şi, mergând, aduna în ţarină pre urma săcerătorilor, şi s-au întâmplat de au 
nemerit la ţarina lui Vooz, carele era din rudeniia lui Elimeleh. 

4. Şi venind Vooz din Vithleem, au zis săcerătorilor: „Domnul cu voi”. Iară ei au răspuns 
lui: „Domnul să te blagoslovească”. 

5. Şi au zis Vooz pruncului său, celui ce era ispravnic preste săcerători: „Cine iaste tinereaoa 
aceasta?” 

6. Şi au răspuns pruncul, cel ce era ispravnic preste săcerători, şi au zis: „Iaste prunca 
moaviteana, carea s-au întors cu Noemin din ţarina lui Moav. 

                                                 
1 (a) Cea veachie are: Pentru că s-au amărât întru mine Cel Destul foarte. 
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7. Şi au zis: «Să adun, şi să culeg după săcerători în znopi». Şi de când au venit, de 
astă-dimineaţă şi până seara, nu au odihnit în ţarină nimica”. 

8. Şi au zis Vooz cătră Ruth: „Auzi, fiica mea, să nu mergi la altă ţarină să culegi, şi tu să nu 
te duci de aici, ci te împreună cu featele meale. 

9. Şi ia aminte la ţarină, unde vor secera, şi mergi pre urma lor, că, iată, eu am poruncit 
slugilor ca să-ţi dea pace; şi, cându-ţi va fi seate, mergi la vase şi bea, de unde beau şi 
slugile”. 

10. Şi, căzind ea cu faţa sa la pământ, s-au închinat şi au zis cătră el: „De unde am aflat har 
întru ochii tăi, ca să mă cunoşti pre mine? Şi eu sânt străină?” 

11. Şi au răspuns Vooz şi i-au zis: „Am auzit, câte ai făcut cu soacră-ta după ce au murit 
bărbatul tău, şi cum ai lăsat pre tatăl tău şi pre mumă-ta, şi pământul naşterii tale, şi ai 
mers la norodul pre carele mai înainte nu l-ai ştiut. 

12. Domnul să-ţi răsplătească ţie lucrul tău, şi să fie plata ta plină de la Domnul Dumnezeul 
lui Israil, la Carele ai venit să nădăjduieşti supt aripile Lui”. 

13. Iară ea au zis: „Am aflat har întru ochii tăi, doamne, că m-ai mângăiat şi ai grăit după 
inima slujnicii tale, şi, iată, eu nu sânt ca una din slujnicile tale”. 

14. Şi au zis ei Vooz: „Acum iaste ceasul de mâncat, apropie-te aici şi mănâncă din pâinile 
meale, şi întinge pâinea ta în oţăt”. Şi au şezut Ruth de laturea săcerătorilor, şi i-au dat ei 
Vooz pâine, şi au mâncat şi s-au săturat, şi i-au rămas. 

15. Şi s-au sculat să culeagă, şi au poruncit Vooz slugilor sale: „De va aduna şi pintră snopi, 
să nu o ruşinaţi. 

16. Încă şi într-adins aruncaţi-i ei din mănunchiurile voastre, şi o lăsaţi să şi mănânce şi să 
culeagă, şi să nu o înfruntaţi”. 

17. Şi au adunat în ţarină până seara, şi au bătut care le-au adunat, şi au fost ca un ifi de orz. 
18. Şi, luându-l, au întrat în cetate, şi au văzut soacră-sa ceale ce au adunat; şi, aducând 

Ruth, i-au dat ceale ce au rămas din carea s-au săturat ea. 
19. Şi i-au zis ei soacră-sa: „Unde ai adunat astăzi? Şi unde ai lucrat? Fie blagoslovit cel ce 

te-au cunoscut pre tine”. Şi au spus Ruth soacră-sa unde au lucrat şi au zis: „Numele 
omului la carele am lucrat astăzi iaste Vooz”. 

20. Şi au zis Noemin cătră noru-sa: „Blagoslovit iaste acela Domnului, că nu au încetat a 
face mila sa cu cei vii şi cu cei morţi”. Şi au zis Noemin cătră ea: „Aproape de noi iaste 
omul acela, din rudeniile noastre iaste”. 

21. Şi au zis Ruth cătră soacră-sa: „Şi încă mi-au zis mie: «Cu featele meale să te împreuni, 
până vor sfârşi toată seacerea de la mine»”. 

22. Şi au zis Noemin cătră Ruth, noru-sa: „Bine, fiica mea, că ai ieşit cu featele lui, că nu ţi 
se vor împrotivi într-alte ţarini”. 

23. Şi s-au împreunat Ruth cu featele lui Vooz a aduna, până s-au sfârşit seacerea orzului şi 
seacerea grâului. 

 
Cap 3 

 
Ruth ascultă sfatul soacră-sa şi, când durmea Vooz în ariia sa, să culcă la picioarele lui, şi, 

cu smerenie cerând să-şi tinză aripa hainei preste ea, au luat veasăl răspuns şi duce la 
soacră-sa şeasă măsuri de orz. 

 
1. Şi, şezând cu soacră-sa, i-au zis ei Noemin, soacră-sa: „Fiica mea, au nu voiu căuta ţie 

odihnă, ca să fie bine ţie? 
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2. Şi acum Vooz, cu a căruia feate ai fost, ne iaste noao cumnat, iată, el va să vânture orzul 
în arie într-această noapte. 

3. Iară tu te scaldă şi te unge, şi te îmbracă cu hainele tale, şi te suie în arie, să nu te arăţi 
bărbatului până când va sfârşi a mânca şi a bea. 

4. Şi va fi când să va culca el, vei cunoaşte locul unde doarme, şi vei mearge acolo şi vei 
descoperi picioarele lui, şi vei dormi, şi el va spune ţie ce să faci”. 

5. Şi au zis Ruth cătră ea: „Toate câte mi-ai zis voiu face”. 
6. Şi s-au pogorât la arie, şi au făcut toate câte i-au poruncit soacră-sa. 
7. Şi au mâncat Vooz şi au beut, şi s-au vesălit inima lui, şi au mers să doarmă la o parte a 

unui stog, şi au venit şi Ruth pre ascuns, şi au descoperit picioarele lui, şi s-au culcat. 
8. Şi au fost la miezul nopţii, s-au spăimântat omul şi s-au turburat, şi, iată, muiarea dormea 

la picioarele lui. 
9. Şi au zis: „Cine eşti tu?” Iară ea au zis: „Eu sânt Ruth, roaba ta, tinde aripa ta preste roaba 

ta, că rudenie eşti tu”. 
10. Şi au zis Vooz: „Blagoslovită să fii Domnului Dumnezeu tu, fiica mea, pentru că ai 

îmbunătăţit mila ta cea de apoi mai mult decât cea dintâiu, că nu te-ai dus după tinăr, ori 
sărac, ori bogat. 

11. Şi acum, fiica mea, nu te teame, toate câte vei zice voiu face ţie, că ştie tot neamul 
norodului mieu că muiarea puterii eşti tu. 

12. Şi acum, adevărat, rudenie sânt eu, ci iaste încă altul rudenie mai de aproape decât mine. 
13. Rămâi întru această noapte, şi, după ce să va face dimineaţă, de va vrea, pentru că el 

iaste mai de aproape rudenie, bine, să te ţie pre tine, iară, de nu va vrea să te ţie, 
ţinea-te-voiu eu; viu e Domnul, dormi până dimineaţă!” 

14. Şi au dormit la picioarele lui până dimineaţă, şi ea s-au sculat de dimineaţă, când încă nu 
putea cunoaşte omul pre de-aproapele său. Iară Vooz au zis: „Să nu să ştie cum au venit 
muiarea la arie!” 

15. Şi au zis cătră ea: „Ado-ţi rochiia ta de preste tine şi o ţine”. Şi o au ţinut, şi au măsurat 
şease (a)2 de orz, şi le-au pus preste ea, şi apoi au întrat în cetate. 

16. Şi au întrat Ruth la soacră-sa, iară ea i-au zis ei: „Ce iaste, fiica mea?” Şi i-au spus toate 
câte i-au făcut ei omul. 

17. Şi au zis cătră ea: „Aceaste şease de orz mi-au dat mie, că au zis cătră mine: «Să nu 
mergi deşeartă la soacră-ta»”. 

18. Iară ea au zis ei: „Şezi, fiica mea, până vei cunoaşte cum va cădea lucrul, că nu va înceta 
omul până nu va săvârşi lucrul astăzi”. 

 
Cap 4 

 
Vooz înaintea bătrânilor cetăţii ia ţarina lui Elimeleh, şi pre Ruth, nora celui mort, şieşi 
muiare, lăsând cel mai aproape ce i să cuvine lui, din carea naşte pre Ovid, moşul lui 

David. 
 

1. Şi Vooz s-au suit la poartă şi au şezut acolo, şi, iată, rudeniia aceaea, de carea zicea Vooz, 
mergea pre aproape, şi au zis Vooz cătră dânsul: „Abate-te şi şezi aici”. Iară el s-au abătut 
şi au şezut. 

                                                 
2 (a) Adecă: măsuri. 
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2. Şi au luat Vooz zeace oameni din cei mai bătrâni ai cetăţii şi au zis: „Şedeţi aici”. Şi au 
şezut. 

3. Şi au zis Vooz rudeniei: „Partea ţarinii, carea iaste a fratelui nostru Elimeleh, carea va să 
o vânză Noemin, ceaea ce s-au întors din ţarina lui Moav. 

4. Şi eu am zis că te voiu înştiinţa pre tine, şi-ţi voiu spune înaintea celor ce şed şi înaintea 
bătrânilor norodului mieu, de vei să o moşteneşti, pentru că eşti rudenie mai de aproape, 
cumpără-o şi o moşteneaşte; iară de nu vreai, spune-mi, ca să ştiu ce să fac, că afară de 
tine nu iaste rudenie mai aproape, şi eu sânt după tine”. Iară el au zis: „Eu voiu cumpăra 
ţarina”. 

5. Şi au zis Vooz: „De vreame ce vei să iai ţarina din mâna Noeminii, trebuie să iai şi pre 
Ruth moaviteana, muiarea răpăosatului, ca să râdici numele rudeniei tale ceii moarte în 
moştenirea sa”. 

6. Şi au zis rudeniia aceaea: „Nu voiu putea să o iau mie, ca să nu stric moştenirea mea, ia tu 
ce să cuvine mie, că eu nu voiu putea să iau”. 

7. Şi acest obiceaiu mai dinainte era întru Israil la rudenie şi la schimbare, ca să stea tot 
cuvântul, că dezlega omul încălţămintea sa şi o da de-aproapelui său, carele era rudenie cu 
el, şi aceasta era mărturie în Israil. 

8. Şi i-au zis lui Vooz rudeniia: „Ia ţie rudeniia mea”. Şi şi-au dezlegat încălţămintea sa şi o 
au dat lui. 

9. Şi au zis Vooz cătră bătrâni şi cătră tot norodul: „Martori sânteţi voi astăzi cum am 
dobândit toate ale lui Elimeleh, şi toate câte sânt ale lui Heleon şi ale lui Maalon din mâna 
Noeminii. 

10. Şi pre Ruth moaviteana, muiarea lui Maalon, o am luat mie muiare, ca să râdic numele 
celui mort întru moştenirea lui, şi să nu piiară numele celui mort dintră fraţii lui, şi din 
neamul norodului lui, şi din poarta locului, martori sânteţi voi astăzi”. 

11. Şi, răspunzind tot norodul şi martorii cei de la poartă şi bătrânii, au zis: „Dea Domnul ca 
muiarea ta, carea întră în casa ta, să fie ca Rahil şi ca Liia, care amândoao au zidit casa lui 
Israil şi au făcut puteare în Efratha, şi va fi nume în Vifleem. 

12. Şi să se facă casa ta ca casa lui Fares, pre carele l-au născut Thamar lui Iuda, din 
sămânţa ta să dea ţie Domnul din tinăra aceasta feciori”. 

13. Şi au luat Vooz pre Ruth şi au fost lui muiare, şi au întrat la dânsa, şi i-au dat ei Domnul 
rod şi au născut feciori. 

14. Şi au zis muierile cătră Noemin: „Bine e cuvântat Domnul, Cel ce nu au lăsat să se 
stângă astăzi neamul tău, ci ca să se numească numele tău în Israil. 

15. Acesta va fi carele va întoarce la tine sufletul tău şi va hrăni bătrâneaţele tale, că nora ta, 
ceaea ce te-au iubit pre tine, au născut fecior, carea iaste ţie mai bună decât şeapte feciori”. 

16. Şi, luând Noemin pruncul, l-au pus în sinul său şi i-au fost lui ca o doică. 
17. Şi au chiemat vecinele numele lui, zicând: „Născutu-s-au fiiu lui Noemin”. Şi au 

chiemat numele lui Ovid, acesta iaste tatăl lui Iese, tatălui lui David. 
18. Şi aceastea sânt naşterile lui Fares: Fares au născut pre Esrom. 
19. Esrom au născut pre Aram, şi Aram au născut pre Aminadav. 
20. Şi Aminadav au născut pre Nason, şi Nason au născut pre Salmon. 
21. Şi Salmon au născut pre Vooz, şi Vooz au născut pre Ovid. 
22. Şi Ovid au născut pre Iese, şi Iese au născut pre David. 
 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 34 

LA CARTEA PILDELOR(3) 

 
Cuvânt-înainte 

 
Trei cărţi ale lui Solomon cu acest rând să pun, ca cartea cea dintâiu să fie Pildele, 

după aceastea, Eclisiiastul, şi, mai pre urmă, Cântarea Cântărilor. 
Despre scriitoriul Cărţii Pildelor nu putem să avem îndoială, de vreame ce Solomon la 

începutul cărţii să mărturiseaşte pre sine scriitoriu, unde aşea zice: „Pildele lui Solomon, 
fiiului lui David, împăratul lui Israil”, care lucru şi din începutul capului 25, unde aşea să 
ceteaşte: „Aceastea sânt Pildele lui Solomon, care le-au scris priiatinii lui Iezechie, 
împăratului Iudei”. Şi aceaste cuvinte să cetesc nu numai la cei 70 de dascali, ci şi în Bibliia 
cea jidovească, din care cuvinte luminat să culeage cum că pildele ceale mai din sus, adecă 
ceale până la capul 25, sânt mai de demult decât Iezechiia, şi de Solomon săvârşite; dară 
ceale ce urmează până la capul 30 de slujitorii lui Iezechie adunate şi scrise.  

Drept aceaea, foarte părut lucru iaste cum că adunarea şi punerea la un loc în osăbite 
vremi s-au făcut. Că înainte de robiia Vavilonului, trei mii de pilde a lui Solomon să ţinea în 
schevofilachiia besearicii, din care scriitorii cei osârduitori multe dintru acealea spre folosul 
său au scris. După aprinderea besearicii, Esdra câteva părticeale dintr-însele au cules. Cum 
că lucrul acesta iaste cum am zis ne arată rândul lucrurilor; de vei scoate numai stihurile 
ceale de pre urmă ale capului 24, care, fiind mişcate din scaonul său, multe mutări au. Drept 
aceaea, capetele ceale dintâiu, până la stihul 22 a capului 24, aşa să văd a fi cum de Solomon 
s-au scris; cealealalte sânt culease de Esdra sau de sinagoga cea mare, sau mai vârtos şi de 
Esdra şi de sinagoga, din toate pildele lui Solomon, care lucru din însuflarea şi din rânduiala 
Duhului Sfânt s-au făcut. 

Capetele ceale dintâiu, până la al zeacelea, mai cu samă sânt îndemnătoare, şi întru 
acealea Solomon ne îndeamnă pre noi spre nevoinţa înţelepciunii ceii cereşti, folosul şi 
marea cuviinţa ei foarte lăudând, precum în capul dintâiu, stih 5: „Aceastea auzindu-le, 
înţăleptul mai înţelept va fi”. Căci când omul aude pre Dumnezeu în scripturi şi pre 
besearică întru învăţătura cea dată ei de la Dumnezeu, atunci dobândeaşte înţeleagerea de 
carea scrie S. Augustin, Cuvânt 6, în Ioan: „Credinţa te curăţă pre tine, ca înţelesul să te 
umplă pre tine”. 

Şi cu adevărat, de vom ceti această carte cu luoare-aminte, precum să cuvine, mai 
nimica întru toată filosofiia şi învăţătura obiceaiurilor vom afla, carea întru această carte să 
nu să afle, ori de vom socoti viiaţa cea deosebi a fieştecui, nevoinţa spre faptele ceale bune, 
fuga de păcate, ori isprăvniciia şi ocârmuirea căsii, ori ocârmuirea şi îndreptarea cea 
politicească. 

Iară aceaste porunci ale înţelepciunii ceii de mântuire, cu graiu lezne de înţeles, cu 
minunată osăbire şi cu frumoase asemănări, aşa le pune înainte, cât nimica altă să nu poată 
aduce, carea mai mult şi mai bine să încredinţeaze sau să îndeamne şi să mişte pre om. Şi 
aceaea iaste decât toate mai mare, că aceasta înţelepciunei ceii adevărate temeiuri neclătite 
pune, slujba cea curată a lui Dumnezeu, frica Lui, cucerniciia şi smereniia. 
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Cap 1 
 

Folosul pildelor. Ascultarea şi îndemnul spre înţelepciune. Să dojeneaşte fiiul, să nu 
urmeaze după îmblănzirile păcătoşilor. Înţelepciunea îndeamnă spre a sa îmbrăţişeare, şi 

celor ce o urăsc le vesteaşte perirea. 
 
1. Pildele lui Solomon, fiiului lui David, carele au împărăţit în Israil: 
2. A cunoaşte înţelepciunea, învăţătura, a înţeleage cuvintele măiestriei, 
3. A priceape învăluialele vorbelor şi dezlegarea cuvintelor celor întunecoase, şi a socoti 

dreptatea şi adevărul şi judecată a face, 
4. A da celor fără de răutate isteţie, şi pruncului tinăr simţire şi înţeleagere. 
5. Aceastea auzindu-le înţeleptul, mai înţelept va fi, şi cel înţelegătoriu ocârmuire va 

dobândi.  
6. Şi va cunoaşte pilda şi cuvântul întunecos şi vorbele înţelepţilor şi întrebările ceale 

ascunse. 
7. Înceaperea înţelepciunii e frica Domului şi cunoştinţă bună iaste tuturor celor ce o fac pre 

ea, credinţa întru Dumnezeu iaste înceaperea priceaperii, iară cei necredincioşi (a)3 
defăimează înţelepciunea şi învăţătura. 

8. Ascultă, fiiule, învăţătura tătâne-tău şi nu lepăda legile maicii tale, 
9. Că cununa darurilor vei lua pre creaştetul tău şi lanţ de aur împrejurul grumazului tău. 
10. Fiiule, să nu te înşeale pre tine oamenii cei necredincioşi, nici să voieşti lor. 
11. De te vor ruga, zicând: „Vino cu noi, însoţeaşte-te la sânge, şi cu strâmbătate să 

ascundem în pământ pre omul cel drept, 
12. Să-l înghiţim pre el ca iadul, de viu, şi să stingem pomenirea lui de pre pământ, 
13. Agoniseala lui cea de mult preţ să o apucăm şi vom umplea căsile noastre de prăzi, 
14. Pune-ţi soartea ta cu noi, şi o pungă de obşte să avem toţi, şi un sac să fie noao!”, 
15. Să nu mergi în cale cu dânşii, ci să-ţi abaţi piciorul tău de la cărările lor. 
16. Că picioarele lor la răutate aleargă, şi grabnice sânt a vărsa sânge. 
17. Că nu fără de dreptate să întind mrejile paserilor. 
18. Că cei ce să însoţesc sângiurilor îşi agonisesc şie reale, şi sfărâmarea oamenilor celor 

fărădeleage e rea. 
19. Aceastea sânt căile tuturor celor ce fac fărădelegi, că cu necredinţa îşi rănesc sufletul 

său. 
20. Înţelepciunea în răspântie (b)4 să laudă, şi prin uliţe îndrăzneală aduce. 
21. Pre vârvurile zidurilor să vesteaşte, şi la porţile celor putearnici şeade, şi la porţile cetăţii 

cutezind grăiaşte. 
22. Câtă vreame cei nevinovaţi să vor ţânea de dreptate nu să vor ruşina; iară cei nebuni, 

fiind poftitori de batjocură, necredincioşi făcându-să, au urât ştiinţa? 
23. Şi vinovaţi s-au făcut mustrărilor, iată, vă spuiu înainte graiul suflării meale şi voiu 

învăţa pre voi cuvântul mieu. 
24. Că am strigat şi nu m-aţi ascultat, şi am întins cuvinte, şi nu aţi luat aminte, 
25. Ci aţi defăimat sfaturile meale şi nu aţi luat aminte certările meale. 

                                                 
3 (a) Adecă: cei fără evlavie şi necuraţi. 
4 (b) Întru ieşirile căilor să cântă şi în uliţă. 
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26. Pentru aceaea, şi eu voiu râde de perirea voastră şi mă voiu bucura când va veni voao 
piiarderea. 

27. Şi când va năvăli asupra voastră fără de veaste nevoie şi va veni supărare, aseamenea 
viforului, şi când va veni voao năcazuri şi încunjurarea (v)5 cetăţii sau când va veni voao 
perirea, 

28. Că va fi când mă veţi chiema, şi eu nu voiu auzi pre voi, căuta-mă-vor cei răi şi nu mă 
vor afla, 

29. Că au urât înţelepciunea şi cuvântul (g)6 Domnului nu au ales. 
30. Nici au voit să ia aminte sfaturile meale şi au batjocorit mustrările meale. 
31. Pentru aceaea, vor mânca roadele căii sale şi să vor sătura de necurăţiia sa. 
32. Căci că făcea strâmbătate pruncilor să vor omorî, şi cercetarea piiarde pre cei necuraţi. 
33. Iară cel ce mă va asculta pre mine va lăcui spre nădeajde şi să va odihni fără frică de tot 

răul. 
 

Cap 2 
 

Agonisirea înţelepciunii câte bunătăţi aduce şi câte răutăţi depărtează. Cu carea vin 
darurile lui Dumnezeu şi fără de carea în tot locul să greşeaşte. 

 
1. Fiiule, de vei priimi graiurile meale şi de vei ascunde poruncile meale la tine, 
2. Va auzi ureachiia ta înţelepciunea şi vei lipi inma ta de cunoştinţă şi o vei pune fiiului tău 

spre învăţătură. 
3. Că de vei chiema înţelepciunea şi de vei da glasul tău cunoştinţii (a)7, 
4. Şi de o vei căuta pre dânsa ca argintul, şi de o vei cerca ca comorile, 
5. Atunci vei cunoaşte frica Domnului şi cunoştinţa lui Dumnezeu vei afla. 
6. Că Domnul dă înţelepciune, şi de la faţa Lui iase cunoştinţa şi ştiinţa. 
7. Şi adună vistierie celor ce lucrează mântuire, şi apără meargerea lor. 
8. Ca să păzască căile dreptăţilor, şi calea celor ce să tem de Dânsul o va păzi. 
9. Atunci vei cunoaşte dreptatea şi judecata, şi vei face toate căile (b)8 bune. 
10. Că, de va veni înţelepciunea în cugetul tău, şi simţirea sufletului tău bună a fi ţi să va 

părea, 
11. Sfatul bun te va păzi şi cugetul drept te va apăra, 
12. Ca să te izbăvească de calea rea şi de omul ce nu grăiaşte nimica de crezut. 
13. O, cei ce au lăsat căile ceale dreapte şi umblă în căile întunearecului! 
14. Cei ce să veselesc de reale şi să bucură de răzvletirea rea! 
15. Ale cărora cărări sânt întoarte şi strâmbe umbletele lor, 
16. Aceia te vor depărta de la calea dreaptă şi te vor înstrăina de la gândul bun. 
17. Fiiule, să nu te apuce pre tine sfatul rău, carele lasă învăţătura tinereaţelor şi uită leagea 

lui Dumnezeu. 
18. Că ş-au pus lângă moarte casa sa, şi lângă iad cu pământeanii cărările sale. 

                                                 
5 (v) În cea veachie nu iaste: cetăţii sau când va veni voao perirea. 
6 (g) În cea veachie iaste: frica. 
7 (a) În cea veachie iaste: şi de vei căuta măiestriia cu glas mare. 
8 (b) În cea veachie iaste: osiile, prin care să înţăleg căile. 
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19. Toţi cei ce umblă pre dânsa nu să vor întoarce, nice vor ajunge la cărări dreapte, că nu-i 
vor apuca pre ei anii vieţii. 

20. Că de ar fi umblat pre căi bune, ar fi aflat cărările dreptăţii neatede. 
21. Că cei buni vor lăcui pământul, şi cei cuvioşi vor rămânea pre el. 
22. Iară căile celor necredincioşi vor peri de pre pământ, şi cei fărădeleage vor peri de pre 

dânsul. 
 

Cap 3 
 

Înţelepciunea lungeaşte viiaţa. Mila şi adevărul să nu să părăsească. Nădeajdea spre 
Dumnezeu. Teamerea de Dumnezeu. Dumnezeu să Se cinstească. Certarea lui Dumnezeu cu 

veselie a o priimi. Lauda înţelepciunii. Celor ce urmează înţelepciunea toate le sânt 
norocite. 

Degrab a da priiatinului şi a nu-i face rău, nu a să prici. Celor răi a nu urma. Perirea celor 
fărădeleage, ci blagosloveniia cuvioşilor. 

 
1. Fiiule, nu uita legile meale, şi cuvintele meale să le păzască inima ta, 
2. Că lungimea vieţii şi anii zilelor şi pace vor adaoge ţie. 
3. Milosteniia şi credinţa să nu-ţi lipsască, şi le înfăşură pre eale împrejurul grumazilor tăi, şi 

le scrie pre leaspezile inimii tale, şi vei afla har. 
4. Şi să gândeşti bune înaintea Domnului şi a oamenilor. 
5. Fii nădăjduind cu toată inima spre Dumnezeu, iară cu înţelepciunea ta nu te mări. 
6. Întru toate căile tale să o cunoşti pre dânsa, ca să îndrepteaze căile tale. 
7. Nu fi înţelept întru tine singur, ci te teame de Dumnezeu şi te fereaşte de tot răul.  
8. Atunci va fi vindecare trupului tău şi pază oaselor tale. 
9. Cinsteaşte pre Domnul din ostenealele tale ceale dreapte şi-I dă Lui pârgă din toate 

rodurile tale ceale dreapte. 
10. Ca să se umple jitniţile tale de mulţime de grâu, şi să se vearse teascurile tale de vin. 
11. Nu defăima învăţăturile Domnului, nici slăbi fiind certat de la Dânsul, 
12. Că pre carele iubeaşte Domnul îl ceartă şi bate pre tot fiiul pre carele priimeaşte. 
13. Fericit iaste omul carele au aflat înţelepciunea şi muritoriul carele au cunoscut ştiinţa. 
14. Că mai bună iaste neguţătoriia aceştiia decât vistieriile aurului şi ale argintului, 
15. Că mai scumpă iaste decât pietrile ceale de mult preţ. Nu stă ei nimica împrotivă ce iaste 

rău, cunoscută iaste tuturor celor ce o iubesc pre ea, şi tot ce iaste scump nu iaste ei 
vreadnic. 

16. Lungimea zilelor şi anii vieţii sânt în dreapta ei, şi în stânga ei, bogăţie şi mărire, şi din 
gura ei iasă dreptatea, leagea şi mila pre limbă le poartă. 

17. Căile ei sânt căi bune şi toate cărările ei cu pace. 
18. Pom de viiaţă iaste tuturor celor ce să lipesc de dânsa şi celor ce să razimă de ea ca pre 

Domnul întemeiaţi. 
19. Dumnezeu cu înţelepciunea au întemeiat pământul şi au gătit ceriurile cu priceaperea. 
20. Şi întru cunoştinţa Lui adâncurile s-au deşchis şi norii au izvorât apă. 
21. Fiiule, să nu treci, ci păzeaşte sfatul mieu şi gândul, 
22. Ca să fie viu sufletul tău, şi să fie har împrejurul grumazului tău, şi va fi vindecare 

trupului tău şi purtare de grijă de oasăle tale. 
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23. Ca să umbli în pace având nădeajde în toate căile tale şi ca să nu să potignească piciorul 
tău.  

24. Că, de vei şădea, fără de frică vei fi, şi, de vei dormi, dulce vei dormi. 
25. Şi nu te vei teame de frica ce va veni asupră-ţi, nici de năvălirile necredincioşilor ceale 

împresurătoare. 
26. Că Domnul va fi întru toate căile tale şi va întări piciorul tău, ca să nu te clăteşti. 
27. Nu te lăpăda a nu face bine celui lipsit, când poate a ajuta mâna ta. 
28. Nu zice: „Du-te şi să te întorci şi mâne îţi voiu da”, putând tu face bine, că nu ştii ce va 

aduce cea viitoare. 
29. Nu meşteşugi reale asupra priiatinului tău, carele vine de airea şi nădăjduiaşte spre tine. 
30. Nu fi iubitoriu de vrajbă împrotiva omului în zădar, ca să nu-ţi facă ţie ceva rău.  
31. Nu-ţi agonisi ocările oamenilor răi, nici urma căilor lor. 
32. Că necurat iaste înaintea Domnului tot călcătoriul de leage, şi cu cei drepţi nu să 

împreună. 
33. Blăstămul Domnului în casele celor necredincioşi, iară curţile drepţilor bine să cuvântă. 
34. Domnul, mândrilor, stă împrotivă, iară celor smeriţi le dă dar. 
35. Cei înţelepţi vor moşteni mărire, iară cei necredincioşi au înălţat ocară. 

 
Cap 4 

 
Înţeleptul, cu pilda sa, îndeamnă a cerca înţelepciunea, a căriia folosinţe le tâlcuiaşte. A să 

abate de la căile necuraţilor şi a cuprinde a drepţilor.  
Pentru paza inimii, a gurii şi a paşilor. 

 
1. Ascultaţi, fii, învăţătura părintelui şi luaţi aminte să cunoaşteţi ştiinţa, 
2. Că dar bun dăruiesc voao, leagea mea să nu o părăsiţi.  
3. Că şi eu am fost ascultătoriu tătâne-mieu şi iubit înaintea feaţii maicii meale, 
4. Carii mă învăţa şi zicea: „Să se întărească cuvântul nostru în inima ta, păzeaşte poruncile 
şi nu le uita, 

5. Agoniseaşte-ţi înţelepciune, câştigă-ţi ştiinţă, nu uita, nici treace cu vedearea cuvintele 
gurii meale, nici te abate de la graiurile gurii meale. 

6. Nu o părăsi pre dânsa şi te va ţinea pre tine, iubeaşte-o şi te va păzi. 
7. Înceaperea înţelepciunii iaste a câştiga înţelepciune, şi, întru toată agoniseala ta, 

agoniseaşte-ţi ştiinţă. 
8. Priimeaşte-o şi o cuprinde pre ea, şi te va înălţa, cinsteaşte-o ca să te cuprinză. 
9. Ca să dea capului tău cunună de daruri şi să te acopere cununa mângăierii”. 
10. Auzi, fiiule, şi priimeaşte cuvintele meale, şi să vor înmulţi anii vieţii tale, ca să fie multe 

căile vieţii tale. 
11. Că te învăţ căile înţelepciunii şi te îndreptez pre cărări dreapte. 
12. Că, de vei umbla, nu să vor împiedeca paşii tăi, şi, de vei alerga, nu te vei osteni. 
13. Ţine-te de învăţătura mea şi nu o lăsa, ci păzeaşte-o pre ea ţie spre viiaţa ta. 
14. În căile necredincioşilor nu mearge, nici să râvneşti căile celor fărădeleage.  
15. Ori în care loc să adună tabăra, să nu mergi acolo, fugi de la dânşii şi te departă.  
16. Că nu dorm până nu fac rău, şi să ia somnul de la dânşii, şi nu adorm.  
17. Că aceia să hrănesc cu bucatele necurăţiei şi să îmbată cu vinul călcării de leage. 
18. Iară căile drepţilor ca lumina luminează, merg şi luminează până când să plineaşte zioa. 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 39 

19. Iară căile necredincioşilor sânt întunecate, că nu ştiu cum să împiiadecă. 
20. Fiiule, ia aminte graiurile meale şi de cuvintele meale alătură-ţi ureachiia ta. 
21. Ca să nu scază izvoarăle tale, păzeaşte-le în inima ta, 
22. Că viiaţă sânt tuturor celor ce le află pre eale şi vindecare a tot trupul.  
23. Cu toată paza păzeaşte inima ta, că dintru aceastea sânt ieşirile vieţii.  
24. Leapădă de la tine gura cea îndărătnică, şi buzele ceale nedreapte le depărtează de la 

tine.  
25. Ochii tăi drept să caute, şi geanele tale drept să clipească.  
26. Dreapte umblări fă cu picioarele tale şi căile tale le îndreptează.  
27. Să nu te abaţi de-a dreapta, nici de-a stânga, şi-ţi abate piciorul tău de la calea cea rea. 
28. Că căile ceale de-a dreapta le ştie Domnul, iară ceale de-a stânga sânt întoarte. 
29. Şi El dreapte va face umblările tale, şi călătoriile tale în pace le va povăţui. 

 
Cap 5 

 
Porunceaşte a să feri de curvă şi să nu să piiarză ostenealele şi anii. 

Muiarea sa să o iubească, şi de cea străină să fugă. 
 
1. Fiiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi la cuvintele meale pleacă ureachiia ta. 
2. Ca să păzeşti cugetul bun; şi ştiinţa buzelor meale poruncesc ţie. 
3. Nu te uita la muiarea rea, că miiare pică din buzele muierii curve, care până la o vreame 

îndulceaşte grumazul tău, 
4. Iară mai pre urmă mai amară decât fiiarea vei afla şi mai ascuţită decât sabiia cea de 

amândoo părţile ascuţită.  
5. Că picioarele nebunei pogoară pre cei ce să lipesc de dânsa, cu moarte, la iad. 
6. Şi urmele ei nu sânt stătătoare, că pre căile vieţii nu umblă, şi rătăciţi sânt paşii ei, şi nu 

bine cunoscuţi. 
7. Deci, fiiule, ascultă-mă pre mine şi să nu faci netreabnice cuvintele meale! 
8. Depărtează-ţi calea ta de la dânsa şi nu te apropiia de uşile casii ei.  
9. Ca să nu dai altora viiaţa ta şi zilele tale celor nemilostivi.  
10. Ca să nu să sature străinii de putearea ta şi să nu între ostenealele tale în casă străină.  
11. Şi-ţi va părea rău pre urmă, când să va zdrumica carnea trupului tău. 
12. Şi vei zice: „Cum am urât învăţătura şi de la mustrări s-au depărtat inima mea?  
13. Nu am ascultat glasul celui ce mă certa, şi celui ce mă învăţa nu mi-am plecat ureachiia 

mea.  
14. În puţină vreame m-am făcut întru tot răul, în mijlocul adunării şi a săborului”.  
15. Fiiule, bea apă din vasele tale şi din izvorul fântânilor tale.  
16. Să se vearse ţie apele din izvorul tău, şi prin uliţile tale să treacă apele tale.  
17. Să-ţi fie avearea numai ţie sângur, şi nimenea strein să nu să împărtăşască cu tine.  
18. Izvorul apei tale să fie al tău, şi te veseleaşte cu muiarea cea din tinereaţele tale.  
19. Cerbul dragostii şi puiul de cerb al darurilor tale să vorbească cu tine, şi a ta să-ţi 

urmeaze ţie şi să fie cu tine în toată vreamea.  
20. Că, petrecând împreună, întru dragostea ei te vei înmulţi, nu fi mult cu cea străină, nici 

să te cuprinzi cu braţele ceiia ce nu iaste a ta. 
21. Că înaintea ochilor lui Dumnezeu sânt căile omului, şi toate urmele lui le socoteaşte.  
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22. Fărdelegile vânează pre om, şi să strânge fieştecare cu lanţurile păcatelor sale.  
23. Aceasta să sfârşeaşte cu cei neînvăţaţi, şi din mulţimea averii sale s-au lăpădat şi au perit 

pentru nebunie. 
 

Cap 6 
 

A să feri de chizăşie. Pre cel leaneş îl îndeamnă spre lucrare cu pilda furnicii. Însămnează 
pre călcătoriul de leage. Şasă lucruri ureaşte Domnul. Îndeamnă spre paza legii, şi să nu 

pofteşti frumseaţea muierii, ci să te fereşti de împreunarea preacurvei. 
 

1. Fiiule, de vei lua în chizăşie pre priiatinul tău, da-ţi-vei vrăjmaşului mâna ta. 
2. Că cursă tare sânt omului buzele lui, şi să prinde cu cuvintele gurii sale. 
3. Fă, fiiule, ceale ce-ţi poruncesc eu, şi te vei mântui, că vei mearge în mâinile celor răi 

pentru priiatinul tău, nu slăbi, ci lasă să se mânie priiatinul tău, pre carele l-ai luat în 
chizăşie. 

4. Să nu dai somn ochilor tăi, nici să dormitezi cu geanele tale. 
5. Ca să te mântuieşti ca o căprioară din cursă şi ca o pasăre din laţ.  
6. Mergi la furnică, o, leaneşule, şi urmează văzând căile ei, şi fii mai înţelept decât dânsa.  
7. Că aceaea, nefiind lucrătoare de pământ, nici având pre cineva să o îndeamne, nici supt 

stăpân fiind, 
8. Îşi găteaşte vara hrană şi multă strânsoare face în vreamea săcerişului. Sau mergi la albină 
şi vei cunoaşte cât iaste de lucrătoare şi cât de curat lucru face, ale căriia osteneale 
împăraţii şi proştii le aduc spre sânătate, şi de toţi iaste iubită şi mărită, macar de iaste şi 
slabă de puteare, ci, pentru înţelepciune cinstindu-o, o au luat înainte. 

9. Până când, o, leaneşule, zaci? Şi când te vei scula din somn? 
10. Puţin să dormi şi puţin să şezi şi puţin să dormitezi şi puţin să-ţi îmbrăţişezi pieptul cu 

mâinile. 
11. Că apoi îţi va veni ţie, ca un călătoriu rău, sărăciia şi lipsa, ca un bun alergătoriu. 
12. Iară de nu vei fi leaneş, veni-va ca un izvor săcerişul tău, şi sărăciia, ca un călătoriu rău, 

va fugi de la tine. 
13. Omul cel fără de minte şi fărădeleage umblă în căi reale, şi acela face sămn cu ochiul, şi 

bate cu piciorul, şi învaţă amerinţind cu deagetul. 
14. Şi inima îndărăptnică meşteşugeaşte reale în toată vreamea, unul ca acela turburări face 

cetăţii.  
15. Pentru aceaea, fără de veaste va veni la perirea şi tăiarea şi sfărâmarea nevindecată. 
16. Că să bucură de toate ceale ce ureaşte Dumnezeu, şi să va sfărâma pentru necurăţiia 

sufletului.  
17. Ochiul sumeţului, limba nedreaptă, mâinile ceale ce varsă sânge drept.  
18. Şi inima ceaea ce meşteşugeaşte gânduri reale şi picioarele ceale grabnice a face rău să 

vor piiarde. 
19. Aţâţă minciună mărturiia nedreaptă şi scorneaşte judecăţi întră fraţi. 
20. Fiiule, păzeaşte legile tătâne-tău şi nu lepăda învăţăturile maicii tale.  
21. Şi le lipeaşte de sufletul tău pururea, şi le înfăşură împrejurul grumazului tău. 
22. Când umbli, le poartă şi cu tine să fie, ca să te păzască când vei dormi, şi, când te vei 

scula, să vorbească cu tine. 
23. Că porunca legii iaste sfeaşnic şi lumină, şi calea vieţii, şi mustrare, şi învăţătură.  
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24. Ca să te păzască de muiarea cu bărbat şi de pâra limbii străine.  
25. Fiiule, să nu te biruiască pofta frumseaţii, nici să te vânezi cu ochii tăi, nici să te înşeale 

geanele ei. 
26. Că preţul curvii iaste cât şi al unii pâni, şi muiarea vânează sufletele bărbaţilor celor de 

cinste. 
27. Au doară va ascunde cineva foc în sân şi nu-ş va arde hainele? 
28. Au umbla-va cineva pre cărbuni de foc aprinşi şi nu-ş va arde picioarele sale? 
29. Aşea cel ce întră la muiare cu bărbat nu va fi fără de vină, nici tot cel ce să atinge de 

dânsa. 
30. Nu iaste minune de prind pre cineva furând, că fură ca să-şi sature sufletul său cel 

flămând.  
31. Şi, de să va prinde, va plăti de şeapte ori, şi, toate averile sale dându-le, să va răscumpăra 

pre sine. 
32. Iară preacurvariul, pentru lipsa minţii, perire sufletului său câştigă. 
33. Dureri şi ocară pătimeaşte, şi batjocura lui în veac nu să va ştearge.  
34. Că plină e de râvnă mâniia bărbatului ei, şi nu-i va fi milă de el în zioa judecăţii.  
35. Nu va lăsa vrajba nici pentru o plată, nici să va îmblânzi pentru multe daruri. 

 
Cap 7 

 
Îndeamnă pre tinăr spre cuprinderea înţălepciunii şi paza poruncilor, şi să se ferească de 

linguşiturile curvelor, care pre larg le scrie. 
 

1. Fiiule, păzeaşte cuvintele meale şi ascunde la tine poruncile meale. 
2. Fiiule, cinsteaşte pre Domnul şi te vei întâri, şi afară de Dânsul nu te teame de altul.  
3. Păzeaşte poruncile meale şi vei trăi, şi cuvintele meale ca lumina ochilor înfăşură-le la 

deagetele tale şi le scrie pre lăţimea inimii tale. 
4. Zi înţelepciunea a fi sora ta, şi minte înţălegătoare îţi căştigă ţie.  
5. Ca să te păzască de muiarea străină şi vicleană, carea te amăgeaşte cu cuvinte dulci.  
6. Că privind pre fereastră din casa ei la uliţă,  
7. Ori pre carele tinăr dintră feciorii cei neînţălepţi va vedea lipsit de minte, 
8. Trecând pre lângă unghiul casii ei şi grăind, 
9. Seara întru întunearec, când e linişte de noapte şi negură, 
10. Iasă înaintea lui muiarea având chip de curvă, carea face a zbura inima tinerilor. 
11. Şi iaste răsfăţată şi nestâmpărată, şi în casă nu să aşază picioarele ei.  
12. Că în câtăva vreame afară să dezmiiardă, şi câtăva vreame în uliţă prin tot unghiul 

pândeaşte.  
13. După aceaea, să apucă şi-l sărută pre el, şi cu faţă fără de ruşine zice cătră el: 
14. „Jertvă de pace iaste mie, astăzi dau rugăciunile meale. 
15. Pentru aceaea am ieşit înaintea ta, poftind faţa ta, şi te-am aflat.  
16. Cu făşuri am întins patul mieu, cu aşternuturi de ceale din Eghipt am aşternut. 
17. Am stropit aşternutul mieu cu şofran şi casa mea cu scorţişoare.  
18. Vino să ne desfătăm cu iubire până dimineaţă, vino, şi cu dragoste să ne tăvălim.  
19. Că nu iaste bărbatul mieu acasă, s-au dus cale delungată.  
20. Legătură de argint luând în mâinile sale, după multe zile să va întoarce la casa sa”.  
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21. Şi l-au abătut pre el cu multă vorbă, şi cu laţurile buzălor ei l-au tras pre el.  
22. Şi el au mers după ea degrabă, şi ca un bou la junghiiare să aduce, şi ca un câne la 

legătură, 
23. Sau ca un cerb rănit cu săgeata la ficat, şi sârguiaşte ca pasărea la laţ, neştiind că pentru 

suflet aleargă.  
24. Acum, dară, fiiule, ascultă-mă şi ia aminte cuvintele gurii meale.  
25. Să nu să abată la căile ei inima ta şi să nu te rătăceşti în cărările ei, că pre mulţi, 

rănindu-i, i-au pierdut şi nenumăraţi sânt pre carii i-au omorât.  
26. Căile iadului e casa ei, care duc la cămările morţii.  

 
Cap 8 

 
Înţălepciunea îndeamnă spre a sa cuprindere, şi pre sine în multe chipuri să laudă, zicând 

că iaste cu Dumnezeu veacinică, cu Dânsul toate făcându-le. Pre carea cei ce o cearcă 
fericiţi sânt, iară cei ce o urgisesc mişei vor fi. 

 
1. Pentru aceaea tu mărturiseaşte înţelepciunea, ca înţelepciunea să te asculte pre tine.  
2. Că pre vârvurile celor înalte iaste, şi stă în mijlocul cărărilor.  
3. Şi la porţile celor putearnici şeade, şi întru întrări să laudă: 
4. „Pre voi, o, oamenilor, vă rog, şi dau glasul mieu fiilor oamenilor! 
5. Înţeleageţi, cei fără de răotate, măiestriia, şi, cei neînvăţaţi, puneţi la inimă! 
6. Ascultaţi-mă pre mine, că lucruri de cinste voiu grăi şi voiu scoate din buze ceale dreapte.  
7. Că adevărul să va învăţa grumazul mieu, şi urâte sânt înaintea mea buzele mincinoase.  
8. Cu dreptate sânt toate graiurile gurii meale, nimic nu iaste întru dânsele strâmb, nici 

încâlcit.  
9. Toate sânt neatede celor ce cunosc şi dreapte celor ce află ştiinţa.  
10. Luaţi învăţătura, şi nu argint, şi ştiinţa mai vârtos decât aurul lămurit, şi agonisiţi 

cunoştinţa mai mult decât aurul curat.  
11. Că mai bună iaste înţelepciunea decât pietrile ceale de mult preţ, şi tot ce iaste scump nu 

iaste vreadnic ei.  
12. Eu, înţelepciunea, am sălăşluit sfatul, şi cunoştinţa şi gândul eu am chiemat.  
13. Frica Domnului ureaşte nedreptatea, şi sumeţiia, şi mândriia, şi căile vicleanilor, şi gura 

cea necredincioasă (a)9 o am urât eu, şi căile ceale răzvlătite ale celor răi.  
14. Al mieu iaste sfatul şi îndreptarea, a mea iaste înţelepciunea şi a mea iaste tăriia. 
15. Prin mine împăraţii împărăţesc, şi cei putearnici scriu dreptatea.  
16. Prin mine cei mari să măresc, şi stăpânii prin mine stăpânesc pământul.  
17. Eu iubesc pre cei ce mă iubesc pre mine, şi cei ce mă caută vor afla dar.  
18. Bogăţiia şi mărirea a mea iaste, şi agonisala a multora şi dreptatea.  
19. Mai bine iaste a mă înmulţi pre mine, decât aurul şi piiatra cea mult scumpă, şi rodurile 

meale mai bune sânt decât argintul cel ales.  
20. În căile dreptăţii umblu şi în mijlocul cărărilor adevărului petrec, 
21. Ca să împarţ avuţiia celor ce mă iubesc şi să umplu vistieriile lor de bunătăţi; de voiu 

spune voao ceale ce să fac în toate zilele, voiu pomeni ceale din veac să le număr. 
22. Domnul m-au zidit pre mine început căilor Sale, spre lucrurile Sale.  
                                                 
9 (a) În cea veachie nu să află: şi gura cea necredincioasă. 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 43 

23. Mai înainte de veaci m-au întemeiat pre mine, întru început, mai înainte de a face 
pământul;  

24. Şi mai înainte de a facerea adâncurile, mai înainte de a ieşi izvoarăle apelor;  
25. Mai înainte de ce s-au înfipt munţii, mai înainte decât toate dealurile m-au născut pre 

mine.  
26. Domnul au făcut laturile şi pustiile şi marginile lumii supt ceriu.  
27. Când gătea ceriul, cu Dânsul eram, şi când Şi-au osibit scaonul Său preste vânturi, 
28. Şi când au întărit norii cei de sus, şi ca nişte tării au pus izvoarăle ceale de supt ceriu, 
29. Când au pus mării hotar şi apelor, ca să nu treacă ţărmurile sale, şi tari au făcut temeliile 

pâmântului,  
30. Eram la Dânsul tocmind, eu eram de carea Să bucura şi în toate zilele mă veseleam 

înaintea feaţei Lui în toată vreamea, 
31. Când Să veselea lumea săvârşind şi Să veselea întru fiii oamenilor. 
32. Acum, dară, fiiule, ascultă-mă pre mine şi fericiţi sânt carii păzesc căile meale. (b)10 
33. Ascultaţi înţelepciunea şi vă înţelepţiţi şi nu vă depărtaţi de la dânsa.  
34. Fericit iaste bărbatul cel ce mă ascultă, şi omul carele va păzi căile meale şi priveghiiază 

la uşile meale pururea şi păzeaşte pragurile uşilor meale. 
35. Că ieşirile meale sânt ieşiri de viiaţă, şi să găteaşte vrearea de la Domnul.  
36. Iară cei ce greşesc asupra mea fac păgânătate în sufletele sale, şi cei ce mă urăsc pre 

mine iubesc moartea”.  
 

Cap 9 
 

Înţelepciunea, zidindu-şi casă, chiiamă la sine pre toţi, lungeaşte viiaţa, şi de muiarea 
nebună şi făr’ de omenie mântuiaşte. Cel lipsit de minte şi hulitoriu nu va priimi 

învăţătura şi mustrarea, ci cel drept şi înţelept. 
 
1. Înţelepciunea şi-au zidit şie casă şi au întărit şeapte stâlpi. 
2. Junghiiat-au jertvele sale şi au amestecat în clondirile sale vin, şi au gătit masa sa ei.  
3. Trimis-au pre slugile sale să chiiame cu înaltă strigare la clondiriu, grăind: 
4. „Cel ce iaste neînţelept să se abată la mine!” Şi celor lipsiţi de înţelepciune le-au zis: 
5. „Veniţi de mâncaţi pâinea mea şi beaţi vinul carele l-am turnat voao.  
6. Lăsaţi neînţelepciunea, ca în veac să împărăţiţi, şi cercaţi înţelepciunea ca să trăiţi, şi vă 

îndreptaţi mintea întru cunoştinţă”.  
7. Cel ce învaţă pre cei răi ia şie ocară, şi cel ce ceartă pre cel necurat să ocăraşte pre sine, că 

certările la cel necurat sânt rane lui.  
8. Nu mustra pre cei răi, ca să nu te urască, mustră pre cel înţelept şi te va iubi pre tine.  
9. Dă pricină înţeleptului, şi mai înţelept va fi, arată dreptului, şi va adaoge a priimi.  
10. Începutul înţelepciunii iaste frica Domnului, şi sfatul sfinţilor, priceaperea, iară a 

cunoaşte leagea iaste a cugetului bun. 
11. Că întru acesta chip multă vreame vei trăi şi să vor adaoge ţie anii vieţii tale.  
12. Fiiule, de vei fi înţălept, ţie vei fi înţelept şi vecinilor tăi, iară, de vei fi rău, numai tu 

sângur vei lua ceale reale. Fiiul învăţat înţelept va fi, şi pre cel neînvăţat slugă va avea. Cel 

                                                 
10 (b) În cea grecească iaste: Acum, dară, fiiule, ascultă-mă pre mine: fericit bărbatul carele ascultă pre 

mine şi omul carele căile meale păzeaşte. 
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ce să razimă de minciuni, acela paşte vânturile şi goneaşte pasări zburătoare, că şi-au 
părăsit căile viei sale şi au rătăcit din cărările agonisirii sale, şi umblă prin pustie fără de 
apă şi prin pământ desfătat întru seate, şi adună cu mâinile nerodire.  

13. Muiarea nebună şi fără de omenie să va lipsi de pâne, carea nu ştie de ruşine.  
14. Şeade în uşile casii sale pre scaon, afară, în uliţă,  
15. Chiemând pre cei ce trec pre cale şi-şi fac căile sale: „Cel ce iaste întru voi fără de minte 

abată-să la mine!” 
16. Şi celor lipsiţi de minte le porunceaşte, zicând: 
17. „Atingeţi-vă cu dulceaţă de pâine ascunsă şi beaţi apă dulce de furtişeag!” 
18. Şi el nu ştie că pământeanii la dânsa pier şi îi duce în fundul iadului.  
19. Ci fugi, nu te zăbovi la locul ei, nici întoarce ochiul tău spre dânsa, că aşea o vei treace 

ca o apă străină.  
20. Şi treci izvorul străin, şi te depărtează de apa altora, şi nu bea din fântâna străină, ca să 

trăieşti multă vreame, şi să se adaogă ţie anii vieţii. 
 

Cap 10 
 

Schimbă cuvântul despre fiiul înţelept şi nebun, drept şi necredincios, lucrătoriu şi leaneş, 
curat şi necurat. Despre dragoste şi urâre. Despre bunătatea şi răutatea limbii. 

 
1. Fiiul înţelept veseleaşte pre tatăl său, iară fiiul nebun întristează pre mumă-sa.  
2. Nu vor folosi avuţiile celor fărădeleage, iară dreptatea îi va izbăvi din moarte.  
3. Nu va omorî Domnul cu foame sufletul dreptului, iară viiaţa necredincioşilor o va surpa.  
4. Sărăciia smereaşte pre om, iară mâinile celor bărbaţi să îmbogăţesc.  
5. Fiiul certat înţelept va fi, şi pre cel neînvăţat slugă-l va avea.  
6. Scăpat-au de zăduf fiiul înţelept, iară feciorul cel călcătoriu de leage să strică de vânt în 

vreamea săcerişului. 
7. Binecuvântarea Domnului pre capul dreptului, iară gura necredincioşilor o acopere 

plângere fără de vreame.  
8. Pomenirea drepţilor cu laude, iară numele necredincioşilor să stinge.  
9. Cel înţelept cu inima priimeaşte poruncile, iară cel neascultătoriu împiedecându-să cu 

buzele alunecă.  
10. Cel ce umblă drept umblă cu nădeajde, iară cel ce strâmbează căile sale să va cunoaşte.  
11. Cel ce face cu ochiul cu înşălăciune adună întristare oamenilor, iară cel ce mustră cu 

îndrăzneală face pace.  
12. Izvor de viiaţă iaste în mâna dreptului, iară gurile necredincioşilor le va acoperi perirea.  
13. Ura scorneaşte sfadă, iară dragostea acopere pre toţi cei ce nu iubesc sfăzile.  
14. Cel ce scoate din buze înţelepciune bate cu toiag pre omul cel fără de inimă.  
15. Înţelepţii tăinuiesc în sine ştiinţa, iară gura celui făr’ de socoteală să apropie de sfărmare.  
16. Agoniseala bogăţiilor iaste cetate tare, iară sfărâmarea necredincioşilor iaste sărăciia.  
17. Faptele drepţilor viiaţă fac, iară roadele necredincioşilor, păcate.  
18. Căile vieţii le păzeaşte învăţătura, iară învăţătura nemustrată rătăceaşte.  
19. Buzele ceale dreapte acopere vrajba, iară cei ce grăiesc ocări prea fără de minte sânt. 
20. Din vorba multă nu vei scăpa de păcat, iară cel ce-şi ţine buzele înţelept va fi.  
21. Argint lămurit iaste limba dreptului, iară inima necredinciosului să va stinge.  
22. Buzele drepţilor ştiu lucruri înalte, iară cei fără de minte întru lipsă să vor sfârşi.  



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 45 

23. Binecuvântarea Domnului pre capul dreptului, aceasta îl îmbogăţeaşte, şi nu să va 
adaoge lui întristare în inimă.  

24. Cu râs nebunul face reale, iară învăţătura la om naşte înţelepciune. 
25. Cel necredincios cu perirea să poartă, iară pofta dreptului iaste priimită. 
26. Mergând viforul, piiare cel necredincios, iară dreptul, abătându-să, să mântuiaşte în 

veac.  
27. În ce chip e agurida (a)11 la dinţi stricătoare şi fumul la ochi, aşea fărădeleagea celor ce 

să poartă cu ea.  
28. Frica Domnului adaoge zilele, iară anii necredincioşilor să vor împuţina.  
29. Petreace cu drepţii veseliia, iară nădeajdea necredincioşilor va peri.  
30. Întărirea cuviosului iaste frica Domnului, iară celor ce fac reale sfărâmare.  
31. Dreptul în veac nu să va clăti, iară necredincioşii nu vor lăcui pământul.  
32. Gura dreptului pică înţelepciune, iară limba nedreptului va peri.  
33. Buzele oamenilor drepţi pică daruri, iară gura celor necredincioşi să răzvlăteaşte. 

 
Cap 11 

 
Folosurile dreptăţii şi a celoralalte fapte bune, şi nefolosirile vicleşugului şi a deşeartelor 

bogăţii. 
 
1. Cumpenele vicleane urâciune sânt înaintea Domnului, iară cumpăna dreaptă priimită iaste 

Lui.  
2. Oriunde întră sudalma, acolo şi ocara; iară gura smeriţilor cugetă înţelepciune.  
3. Săvârşirea drepţilor va îndrepta pre dânşii, iară împiedecarea călcătorilor de leage îi va 

prăda pre ei.  
4. Nu vor folosi averile în zioa mâniei, iară dreptatea va izbăvi din moarte; murind dreptul, 

lasă grija, iară perirea necredincioşilor iaste urâtă şi de râs. 
5. Dreptatea nevinovatului îndreptează căile, iară necredinţa cade întru nedreptate.  
6. Dreptatea oamenilor drepţi va izbăvi pre ei, iară cei fărădeleage să vânează de păgânătatea 

lor.  
7. Sfârşindu-să omul drept, nu-i piiare nădeajdea; iară lauda necredincio va peri.  
8. Dreptul din cursă va scăpa, şi în locul lui să va da cel necredincios.  
9. În gura celor necredincioşi laţul cetăţeanilor, iară chipzuirea drepţilor, cu bună sporire. 
10. Întru bunătăţile drepţilor să îndreaptă cetatea, şi întru perirea necredincioşilor, bucurie.  
11. Întru binecuvântarea drepţilor să va înălţa cetatea, iară cu gura necredincioşilor să va 

săpa.  
12. Batjocoreaşte pre cetăţeani cel lipsit de minte, iară bărbatul înţălept linişte aduce.  
13. Omul cel cu doao limbi descopere sfaturi întru adunare, iară cel credincios cu duhul 

ascunde lucrurile. 
14. Cei ce nu au ocărmurire cad ca frunzăle, iară mântuirea iaste întru mult sfat.  
15. Cel rău rău face când să împreună cu dreptul, şi ureaşte sunetul adeverinţii.  
16. Muiarea de treabă face bărbatului mărire, iară muiarea care ureaşte ceale dreapte iaste 

scaon de ocară. Cei leaneşi sânt nevreadnici de avuţii.  
17. Omul milostiv bine face sufletului său, iară cel nemilostiv piiarde trupul său.  
18. Cel necredincios face lucruri nedreapte, iară sămânţa drepţilor, plata adevărului.  
                                                 
11 (a) Aguridă: strugur acru. 
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19. Fiiul drept să naşte spre viiaţă, iară urmarea celui necredincios spre moarte.  
20. Urăciune sânt înaintea Domnului căile strâmbe, iară priimiţi sânt Lui toţi cei nevinovaţi 

în cale.  
21. Cel ce-şi pune mâinile în mână cu strâmbătate nu va fi necertat, iară cel ce samănă 

dreptate va lua plata drepţilor. 
22. Precum iaste cercelul de aur în nările porcului, aşa iaste frumseaţea muierii ceii cu nărav 

rău. 
23. Pofta drepţilor toată iaste bună; iară nădeajdea necredincioşilor va peri.  
24. Sânt care, sămănând ale sale, mai multe fac, sânt şi care, adunând ceale străine, sărăcesc.  
25. Tot sufletul e binecuvântat, iară omul mănios nu iaste cu bună-cuviinţă.  
26. Cel ce ţine grâul să-l lasă neamurilor, (a)12 iară binecuvântarea iaste preste capul celui 

darnic. 
27. Cel ce face bine caută dar bun; iară pre cel ce caută reale realele îl vor ajunge pre el.  
28. Cel ce nădăjduiaşte întru avuţiia sa, acela va cădea, iară cel ce sprijineaşte pre cei drepţi, 

acela va răsări.  
29. Cel ce nu poartă grije de casa sa va moşteni vânturi şi va sluji cel neînţălept celui 

înţălept.  
30. Din rodul dreptăţii creaşte pomul vieţii, iară sufletele călcătorilor de leage să vor lua 

devreame.  
31. Că de vreame ce dreptul abiia să mântuiaşte, dară necredinciosul şi păcătosul unde să va 

afla? 
 

Cap 12 
 

Iară grăiaşte despre cel ce iubeaşte certarea şi despre cel ce o ureaşte. Despre cel 
credincios şi drept. Despre cel lucrătoriu şi despre cel leaneş. Despre cel nebun şi cel 

înţelept. Despre bunătăţile şi răutăţile limbii. 
 
1. Cel ce iubeaşte învăţătura iubeaşte ştiinţa, iară cel ce ureaşte certarea iaste fără de minte.  
2. Cel bun află milă de la Domnul Dumnezeu, iară omul cel fărădeleage uitat va fi. 
3. Nu să va ferici omul din fărădeleage; iară rădăcinile drepţilor nu să vor smulge.  
4. Muiarea bărbată cunună iaste bărbatului său; că, precum easte viiarmele în lemn, aşea 

muiarea cea făcătoare de rău îşi piiarde bărbatul.  
5. Gândurile drepţilor sânt judecăţi, iară necredincioşii isprăvesc înşălăciuni.  
6. Cuvintele necredincioşilor sânt cu vicleşug spre sânge, iară gura drepţilor va izbăvi pre 

dânşii.  
7. Oriunde să va întoarce, cel necredincios să va stânge, iară casăle drepţilor vor rămânea.  
8. Gura înţăleptului o laudă omul, iară pre cel împietrit la inimă îl batjocoreaşte.  
9. Mai bun iaste omul fără de boierie, carele slujeaşte şieşi, decât cel cu boieriia şi lipsit de 

pâine. 
10. Dreptului să face milă de sufletul dobitoacelor sale, iară rărunchii necredincioşilor sânt 

nemilostivi.  
11. Cel ce lucrează pământul său să va sătura de pâine, iară cei ce umblă după deşărtăciuni 

sânt lipsiţi de minte.  

                                                 
12 (a) În parimie iaste: şi cel ce vinde grâul scump îl blastămă norodul. 
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12. Celui ce-i place a-şi petreace cu vinul în curţile sale lasă ocară. 
13. Poftele necredincioşilor sânt reale, iară rădăcina credincioşilor întru tării.  
14. Pentru păcatul buzălor cade în laţ păcătosul, iară dreptul scapă de el. Cel ce să uită lin să 

va mântui, iară cel ce întimpină în uşi năcăjeaşte sufletele. 
15. Din rodurile gurii sufletul omului să va sătura de bunătăţi, şi plata buzălor lui să va da 

lui.  
16. Căile nebunilor dreapte sânt înaintea lor, iară cel înţălept ascultă sfaturile.  
17. Nebunul întru aceaeaşi zi îşi arată măniia sa, iară înţăleptul îşi ascunde ocara sa.  
18. Credinţa adevărată o spune dreptul, iară mărturiia nedrepţilor iaste înşălătoare.  
19. Sânt care grăiesc şi rănesc ca cu sabiia, iară limbile înţălepţilor vindecă.  
20. Buzăle adevărate îndreptează mărturisire, iară martorul grabnic are limbă nedreaptă.  
21. Vicleşug iaste în inima celui ce meşteşugeaşte reale, iară cei ce voiesc pace să vor veseli.  
22. Nu place dreptului nimica ce iaste strâmb, iară cei necredincioşi să vor umplea de reale.  
23. Urâciune sânt Domnului buzăle mincinoasă, iară cel ce face credinţă priimit iaste la 

Dânsul.  
24. Omul priceput iaste scaon ştiinţei, iară inima nebunilor va întâmpina blăstămuri.  
25. Mâna celor aleşi lezne stăpâneaşte, iară cei vicleani vor fi de pradă.  
26. Cuvântul cel înfricoşat turbură inima omului drept; iară veastea bună îl veseleaşte pre 

dânsul.  
27. Cunoscătoriul drept şie însuşi va fi priiatin, iară cunoştinţăle necredincioşilor fără de 

blândeaţe. Pre cei ce păcătuiesc îi vor ajunge realele, şi calea necredincioşilor va înşăla pre 
dânşii.  

28. Nu va dobândi vicleanul vânat, iară omul curat, agonisală scumpă.  
29. În căile dreptăţii iaste viiaţă, iară căile celor ce ţân minte răul sânt spre moarte.  

 
Cap 13 

 
Despre fiiul înţălept. Despre paza gurii şi cu socoteală a grăi. Despre săracul cel bogat şi 

bogatul cel sărac. Candila necredincioşilor, bogăţiia cu pripă şi întârziiarea nădejdii. Toate 
cu sfat a să face şi cu cei înţelepţi a umbla. Despre cel ce îngăduiaşte toiagului şi despre 

pântecele cel nesăţios. 
 
1. Fiiul înţălept ascultă pre tatăl său, iară cel neascultătoriu, întru pierzare. 
2. Din rodurile dreptăţii va mânca cel bun, iară sufletele călcătorilor de leage vor peri fără de 

vreame. 
3. Cel ce-şi păzeaşte gura sa păzeaşte-şi sufletul său, iară cel ce nu-şi opreaşte buzăle frică-şi 

va face şie. 
4. Întru pofte iaste tot cel fără de lucru; iară mâinile celor bărbaţi sânt întru nevoinţă.  
5. Ureaşte dreptul cuvântul nedrept, iară necredinciosul să ruşinează şi nu are îndrăzneală.  
6. Dreptatea păzeaşte pre cei fără de răotate; iară pre cei necredincioşi îi face răi păcatul.  
7. Sânt carii să îmbogăţesc sânguri pre sâne, nimica având, şi sânt carii să smeresc pre sine 

cu multă bogăţie.  
8. Răscumpărarea sufletului omului iaste bogăţiia lui, iară săracul nu sufere certarea.  
9. Lumină drepţilor e pururea, iară lumina necredincioşilor să va stânge. Sufletele vicleane 

rătăcesc întru păcate, iară drepţii să îndură şi miluiesc. 
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10. Cel rău cu sudalmă face reale, iară cei ce să cunosc pre sine sânt înţălepţi.  
11. Avearea adunată cu fărădeleage să va împuţina, iară celui ce-şi strânge cu credinţă să va 

înmulţi.  
12. Dreptul să îndură şi împrumutează. Mai bun iaste cel ce înceape a ajuta cu inima, decât 

cel ce făgăduiaşte şi la nădeajde aduce, că pomul vieţii e pofta bună.  
13. Cel ce nu bagă în samă lucrul nebăga-să-va în samă de el, iară cel ce să teame de 

poruncă, acela e sânătos. 
14. Fiiului viclean nimica nu iaste bun, iară lucrurile slugii înţeleapte vor spori şi să va 

îndrepta calea lui.  
15. Leagea înţeleptului iaste izvorul vieţii, iară cel fără de minte supt laţ va muri.  
16. Înţăleagerea bună dă dar, iară a cunoaşte leagea iaste a cugetului bun, şi căile celor 

nebăgători de samă – întru perire. 
17. Tot cel isteţ lucrează cu cunoştinţă; iară cel fără de minte îşi întinde şie reale. 
18. Împăratul îndrăzneţ va cădea în reale, iară sluga înţeleaptă va izbăvi pre el.  
19. Sărăciia şi ocara o strică învăţătura, iară cel ce păzeaşte mustrările să va mări.  
20. Poftele necredincioşilor îndulcesc sufletul, iară lucrurile necredincioşilor departe sânt de 

cunoştinţă.  
21. Cel ce umblă împreună cu cei înţelepţi înţelept va fi, iară cel ce umblă cu cei fără de 

minte să va cunoaşte.  
22. Pre cei ce păcătuiesc îi vor ajunge realele, iară pre cei drepţi îi va ajunge binele.  
23. Omul bun va lăsa după sine moşteani pre fiii fiilor, iară bogăţiia necredincioşilor să 

strânge drepţilor.  
24. Drepţii vor petreace mulţi ani întru bogăţie, iară nedrepţii vor peri degrab. 
25. Cel ce nu să îndură de toiag uraşte pre fiiul său, iară cel ce iubeaşte îl ceartă cu 

de-adinsul.  
26. Dreptul, mâncând, va sătura sufletul său, iară sufletele necredincioşilor vor fi lipsite.  

 
Cap 14 

 
Multe fealiuri de întâmplări a înţelepciunii şi a nebuniei. Cu înţelepciunea fieştecare stat 

bine să îndreptează, cu carea cel ce să porneaşte spre milă şi patimile le mulcomeaşte. Iară 
greşealele pierd pre oameni. 

 
1. Muierile ceale înţeleapte au zidit casă, iară cea fără de minte le-au surpat cu mâinile sale.  
2. Cel ce umblă drept să teame de Domnul, iară cel ce umblă strâmb pre căile sale să va 

defăima.  
3. Din gura nebunilor – toiag de ocară, iară buzele înţelepţilor îi păzesc pre ei. 
4. Unde nu sânt boi, iaslea iaste deşartă, iară unde sânt holde multe, arătată iaste tăriia 

boului.  
5. Mărturiia credincioasă nu minte, iară mărturiia strâmbă aţâţă minciuni.  
6. Căuta-vei înţelepciunea la cei răi şi nu o vei afla, iară la cei înţelepţi lezne iaste simţirea.  
7. Toate sânt împrotivă omului făr’ de minte; iară armele simţirii sânt buzele înţeleapte.  
8. Înţelepciunea celor învăţaţi iaste a-şi cunoaşte căile sale, iară gândul celor fără de minte 

iaste în rătăcire. 
9. Casălor celor fărădeleage le trebuiaşte curăţeniia, iară casele drepţilor sânt priimite.  
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10. Inima sâmţitoare a omului măhneaşte sufletul său, iară când să veseleaşte, nu să 
ameastecă cu ocara.  

11. Casăle celor necuraţi să vor stânge, iară lăcaşurile celor drepţi să vor întări.  
12. Iaste cale carea să pare oamenilor dreaptă, iară sfârşitul ei duce în fundul iadului.  
13. În veselii nu să ameastecă întristarea, iară mai pre urmă bucuriia să întoarce în plâns.  
14. De căile sale să va sătura cel îndrăzneţ cu inima, iară din cugetele sale e omul bun.  
15. Omul cel fără de răutate creade tot cuvântul, iară cel înţelept vine la pocăinţă.  
16. Înţeleptul, temându-să, să fereaşte de rău, iară cel fără de minte, nădăjduindu-să în sine, 

să ameastecă cu fărădeleagea. 
17. Cel grabnic la mânie face fără de socoteală, iară omul înţelept multe rabdă.  
18. Nebunii împart răutatea, iară cei cu minte să ţân de ştiinţă.  
19. Luneca-vor cei răi înaintea celor buni, şi cei necredincioşi vor sluji la uşile celor drepţi.  
20. Priiatinii vor urî pe priiatinii cei săraci, iară priiatinii celor bogaţi sânt mulţi.  
21. Cel ce nu cinsteaşte pre cel mişel păcătuiaşte, iară cel ce miluiaşte pre săraci fericit iaste. 
22. Fiind rătăciţi, cei nedrepţi lucrează reale, iară cei buni fac milă şi adevăr.  
23. Nu ştiu mila şi credinţa făcătorii de reale, iară mila şi credinţa iaste la cei ce lucrează 

ceale bune.  
24. Tot cel ce poartă grijă are de prisosit, iară cel dezmierdat şi nepurtătoriu de grijă în lipsă 

va fi.  
25. Cunună înţelepţilor iaste bogăţiia lor, iară petreacerea nebunilor iaste rea.  
26. Mântuiaşte din reale sufletul mărturiia credincioasă, iară cel viclean aţâţă minciună.  
27. Întru frica Domnului iaste nădeajdea celui tare, şi fiilor săi va lăsa razăm de pace.  
28. Frica Domnului iaste izvor de viiaţă, şi pre cel ce o are îl face a să feri de laţul morţii.  
29. Mărirea împăratului iaste în norod mult, iară în norodul puţin iaste piiarderea celui 

putearnic.  
30. Omul cel mult răbdătoriu iaste cu mare înţelepţie, iară cel foarte fricos iaste neînţelept.  
31. Omul blând iaste doftor inimii, iară cariul oasălor iaste inima sâmţitoare. 
32. Cel ce grăiaşte de rău pre săracul mânie pre Cel ce l-au făcut pre el, iară cel ce miluiaşte 

pre sărac cinsteaşte pre Cel ce l-au făcut pre el.  
33. Întru răutatea sa va peri necredinciosul, iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul drept iaste 

întru bunătatea sa. 
34. Inima cea bună a bărbatului odihneaşte înţelepciunea, iară inima nebunilor nu să 

cunoaşte.  
35. Dreptatea înalţă neamul, iară păcatele împuţinează seminţiile.  
36. Priimită iaste împăratului sluga înţeleaptă, şi cu păstrarea sa leapădă de la sâne ocara.  

 
Cap 15 

 
Răspunsul cucearnic. Limba înţeleptului şi cea nehotărâtă. Tăriia căsii celui drept. Jertvele 
necredincioşilor sânt nepriimite. Lui Dumnezeu toate-I sânt cunoscute. Inima ce să bucură. 
Zilele săracului sânt reale. Mintea cea fără grijă. A să chiema la legumi. Omul mănios şi 

sfadnic. Lauda celui răbdătoriu. Calea leaneşilor. Casa mândrilor. Cu credinţă şi cu 
milostenie să curăţesc păcatele. Lauda teamerii de Domnul şi a smereniei. 

 
1. Mâniia piiarde şi pre cei înţelepţi, iară răspunsul cucearnic întoarce mâniia; şi cuvântul 

aspru aprinde mâniia.  
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2. Limba înţelepţilor ştie ceale bune, iară gura celor neînţelepţi spune reale. 
3. În tot locul, ochii Domnului văd pre cei răi şi pre cei buni.  
4. Vindecarea limbii e pom de viiaţă, şi cel ce o păzeaşte, acesta să va umplea de duh.  
5. Cel fără de minte batjocoreaşte învăţătura tătâne-său, iară cel ce ţine porunca iaste mai 

înţelept. În prisosirea dreptăţii puteare multă iaste, iară cei necredincioşi cu toată 
rădăcina vor peri de pre pământ. 

6. În casăle drepţilor tărie iaste multă, iară rodurile necredincioşilor vor peri. 
7. Buzele drepţilor să leagă cu priceapere, iară inima celor neînţelepţi nu iaste întărită.  
8. Jertvele necredincioşilor urâciune sânt Domnului, iară rugăciunile celor ce să 

îndreptează sânt priimite de Dânsul. 
9. Urâciune sânt Domnului căile necredincioşilor, iară pre cei ce umblă după dreptate îi 

iubeaşte.  
10. Învăţătura celui fără de răutate să cunoaşte de la cei ce trec, iară cei ce urăsc certarea 

să sfârşesc grozav.  
11. Iadul şi pierzarea de faţă sânt la Domnul, cum, dară, nu şi inimile oamenilor? 
12. Cel neînvăţat nu va iubi pre cei ce-l ceartă pre el, şi cu cei înţelepţi nu va vorbi.  
13. Inima veselindu-să înfloreaşte faţa, iară fiind întru scârbă să mâhneşte.  
14. Inima dreaptă caută ştiinţă, iară gura celor neînvăţaţi caută ceale reale.  
15. În toată vreamea ochii celor răi priimesc ceale reale, iară cei buni sânt în linişte 

pururea.  
16. Mai bună iaste o părticea mică cu frica Domnului, decât vistierii mari fără de frică.  
17. Mai bun e ospăţul cu legumi spre dragoste şi spre prieteşug, decât viţălul de la iasle, cu 

vrajbă. 
18. Omul mănios găteaşte gâlcevi, iară cel ce rabdă mult potoleaşte şi ceaea ce va să fie.  
19. Omul cel îndelung răbdătoriu împacă vrăjbile, iară cel necredincios mai vârtos le 

întărâtă.  
20. Căile celor ce şăd făr’ de lucru sânt aşternute cu spini, iară a celor bărbaţi sânt neatede.  
21. Fiiul înţelept veseleaşte pre tatăl său, iară fiiul neînţelept batjocoreaşte pre mumă-sa.  
22. Cărările celui nebun sânt lipsite de înţelepţie, iară omul cel înţelept drept umblă.  
23. Schimbă gândurile cei ce nu cinstesc adunarea, iară în inimile celor ce să sfătuiesc 

rămâne sfatul.  
24. Că nu-l ascultă pre el cel rău, nici va zice ceva de folos şi bun adunării de obşte.  
25. Căile vieţii sânt cugetele celui înţălegătoriu, ca să se ferească de iad şi să se 

mântuiască.  
26. Casăle batjocoritorilor le surpă Domnul, şi întăreaşte hotarul văduvei.  
27. Urâciune iaste Domnului gândul nedrept, iară cuvintele curaţilor sânt cuvioase.  
28. Piiarde-să pre sine cel ce ia daruri, iară cel ce ureaşte luarea de daruri viu va fi.  
29. Cu milosteniile şi cu credinţele să curăţesc păcatele, şi cu frica Domnului să fereaşte 

fieştecine de rău.  
30. Inimile drepţilor să învaţă credinţă, iară gura necredincioşilor răspunde reale.  
31. Priimite sânt la Domnul căile oamenilor drepţi, că prin acealea şi vrăjmaşii priiatini să 

fac.  
32. Departe stă Dumnezeu de cei necredincioşi, iară rugăciunile drepţilor le ascultă.  
33. Mai bună iaste puţână luare cu dreptate decât roduri multe cu nedreptate.  
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Cap 16 
 

Omul găteaşte sufletul. Dumnezeu e cumpănitoriul duhurilor, limba şi căile oamenilor 
îndreptează, toate pentru Sine lucrând, înaintea Căruia urâciune iaste tot cel mândru. 

Măsura şi cumpăna lui Dumnezeu. Judecăţile. Urgiia şi mila împăratului. Lauda 
înţelepciunii, a priceaperii, a învăţăturii şi a celui dulce la cuvinte şi a răbdătoriului. Să 

huleaşte cel neînţelept şi îndărătnic. Dumnezeu domoleaşte pre cei tari. 
 
1. Inima omului să gândească lucruri dreapte, ca să se îndrepteaze de Dumnezeu căile lui.  
2. Ochiul văzând bune vesăleaşte inima, şi veastea cea bună îngraşe oasăle. Cel ce ascultă 

mustrările vieţii va petreace întră cei înţelepţi.  
3. Cel ce leapădă învăţătura să ureaşte pre sine, iară cel ce păzeaşte învăţăturile iubeaşte 

sufletul său.  
4. Frica Domnului iaste învăţătură şi înţelepciune, şi începutul mărirei răspunde ei; şi 

mearge mărirea înaintea celor smeriţi (a)13. 
5. Toate lucrurile celui smerit arătate sânt înaintea lui Dumnezeu, iară cei necuraţi în zioa 

cea rea vor peri (b)14. 
6. Necurat iaste înaintea lui Dumnezeu tot cel cu inimă înaltă, şi cel ce-şi pune mâna în 

mână cu nedreptate nu să va îndrepta. 
7. Începutul căii ceii bune iaste a face dreptate, că priimită iaste la Dumnezeu mai mult 

decât aducerea de jertvă.  
8. Cel ce caută pre Domnul va afla minte cu dreptate, şi cei ce-L caută pre El cu dreptate 

vor afla pace. 
9. Toate lucrurile Domnului sânt cu dreptate şi să ţine cel necredincios la zioa cea rea.  
10. Gâcire e în buzele împăratului, şi la judecată nu va rătăci gura lui.  
11. Pornirea cumpenii dreptate e la Domnul, şi lucrurile Lui cumpene dreapte.  
12. Urât iaste împăratului cel ce face reale, că cu dreptate să găteaşte scaonul domniei.  
13. Priimite sânt împăratului buzele dreapte, şi cuvintele dreapte le iubeaşte.  
14. Măniia împăratului iaste solul morţii, iară omul înţelept îl va îmblânzi pre el.  
15. Întru lumina vieţii fiiul împăratului, iară cei priimiţi lui, ca norul târziu.  
16. Cuiburile înţelepciunii mai alease sânt decât aurul, şi cuiburile înţeleagerii mai alease 

sânt decât argintul. 
17. Cărările vieţii abat de la reale; iară lungimea vieţii sânt căile dreptăţii.  
18. Cel ce priimeaşte învăţătura întru bunătăţi va fi, şi cel ce păzeaşte certările să va 

înţelepţi. 
19. Cel ce îşi păzeaşte căile sale păzeaşte-şi sufletul său, şi cel ce-şi iubeaşte viiaţa sa îşi 

opreaşte gura sa.  
20. Mai înainte de sfărmare mearge ocara, şi mai înainte de cădeare, gândul cel rău.  
21. Mai bun e cel blând cu smerenie decât cel ce împarte prăzi cu cei ce fac strâmbătate.  

                                                 
13 (a) În Parimiariul tipărit în Iaşi, în anul 7191 [1683], şi în Trioadele tipărite în Ţara Românească, să află 
şi stihurile aceastea:  
5. La om iaste voirea inimii, iară de la Domnul – răspunsul limbii. 
6. Cât eşti de mare, atâta te smereaşte. Şi vei afla milă înaintea Domnului Dumnezeu. 

14 (b) 8. Apropie de Domnul lucrurile tale, şi să vor întări gândurile tale. 
9. Toate au lucrat Domnul prin Sine, iar cei necuraţi în zioa cea rea vor peri. 
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22. Cel înţelept în lucruri iaste aflătoriu de bunătăţi, şi cel ce nădăjduiaşte întru Dumnezeu 
fericit iaste.  

23. Pre cei înţelepţi şi pre cei pricepători îi chiiamă răi, iară cei cu cuvinte dulci mai mult 
să vor auzi. 

24. Izvor de viiaţă iaste priceaperea celor ce o agonisesc, iară învăţătura nebunilor iaste 
rea.  

25. Inima înţeleptului cunoaşte ceale din gura sa şi în buză poartă priceapere.  
26. Faguri de miiare sânt cuvintele bune, şi dulceaţa lor, tămăduire sufletului.  
27. Sânt căi care să par omului a fi dreapte, iară ceale mai de pre urmă ale lor caută în 

fundul iadului. 
28. Omul întru osteneale să osteneaşte şieşi, şi bate de la sine perirea sa, iară cel îndărătnic 

în gura sa îşi poartă perirea. 
29. Omul fără de minte îşi sapă şieşi reale şi în buzele sale adună foc.  
30. Omul îndărăptnic împarte reale, şi celor răi aprinde făcliia înşălăciunei şi desparte pre 

priiatini. 
31. Omul fărădeleage amăgeaşte pre priiatini şi-i duce pre ei la căi nu bune.  
32. Cel ce-şi întăreaşte ochii săi gândeaşte îndărătnicii, şi cel ce-şi muşcă buzele sale 

aleage toate realele: acesta iaste cuptoriul răutăţii.  
33. Cunună de laudă sânt bătrâneaţele şi în căile dreptăţii să află.  
34. Mai bun iaste omul cel mult răbdătoriu decât cel tare, şi omul cel ce are minte decât 

lucrătoriul cel mare de pământ. Şi cel ce-şi conteneaşte măniia mai bun iaste decât cel ce 
ia cetate tare.  

35. În sânul celor nedrepţi întră toate, iară ceale dreapte toate sânt de la Domnul.  
 
 

Cap 17 
 

O bucată de pâine cu bucurie. Sluga înţăleaptă. Domnul cearcă inimile. Cel ce râde de 
cel sărac. Cel ce să bucură de perirea altuia. Cununa bătrânilor. Cel ce acopere 

strâmbătăţile. Cel nebun în nebunie nădăjduiaşte. Nebunului nu-i folosesc bogăţiile. Cel 
ce-şi face casa înaltă. În toată vreamea să aibi priiatini. Inima ce să bucură şi duhul 

întristat. Nebunul ce tace. 
 
1. Mai bună iaste o bucată de pâine cu dulceaţă în pace decât casa plină de multe bunătăţi 
şi decât jertve nedreapte cu vrajbă.  

2. Sluga cu minte stăpâneaşte pre stăpânii cei neînţelepţi şi împarte părţi între fraţi.  
3. Precum se lămureaşte în cuptoriu aurul şi argintul, aşa inimile ceale alease de la 

Domnul.  
4. Cel rău ascultă de limba călcătorilor de leage, iară dreptul nu să uită la buzele 

mincinoase.  
5. Cel ce râde de sărac mănie pre Cel ce l-au făcut pre el, iară cel ce-l miluiaşte să va 

milui. Cel ce-i pare bine de cel ce piiare nu va fi fără de vină.  
6. Cununa bătrânilor sânt fiii fiilor, şi lauda fiilor sânt părinţii lor. Celui credincios toată 

lumea îi iaste căştigare, iară celui necredincios, nici un ban.  
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7. Nu sânt cuvioase celui nebun buzele dreapte, nici celui drept buzele mincinoase.  
8. Plata darurilor iaste învăţătura la cei ce să ţân cu dânsa, şi, oriîncătro să întorc, îi 

îndreptează pre ei.  
9. Cel ce acopere strâmbătăţile caută prieteşug, iară cel ce ureaşte a le acoperi desparte 

priiatinii şi casnicii. 
10. Groaza umileaşte inima înţeleptului, iară cel neînţelept, bătut fiind, nu simte. 
11. Priciri scorneaşte tot cel rău, iară Domnul înger nemilostiv va trimite lui.  
12. Cade purtarea de grijă pre omul cel înţelept, iară cei nepricepuţi cugetă reale.  
13. Cel ce răsplăteaşte reale pentru bune nu să va muta răul din casa lui.  
14. Puteare dă cuvintelor înceaperea dreptăţii, iară împărechiiarea şi războiul mearge 

înaintea scumpeatei.  
15. Cel ce judecă pre cel drept a fi strâmb şi pre cel strâmb a fi drept necurat iaste şi urât 

înaintea lui Dumnezeu.  
16. Pentru ce sânt avuţii celui neînţelept? Că a dobândi înţelepciune cel rău la inimă nu va 

putea.  
17. Cel ce-şi face casă înaltă caută sfărmare, şi cel ce să leneaşte a învăţa va cădea în reale.  
l8. În toată vreamea să aibi tu priiatin, fraţii în nevoi de treabă să fie, că pentru aceaea să 

fac.  
19. Omul fără de minte bate în palme şi să veseleaşte luişi, ca şi chizeaşul ce ia în chizăşie 

pe priiatinul său.  
20. Cel iubitoriu de păcate să bucură de vrăjbi, şi cei ce-şi înalţă uşile sale caută surpare.  
21. Cel cu inima vârtoasă nu va afla bunătăţi, şi omul cel ce lezne îşi schimbă limba va 

cădea în reale; şi inima de nebun dureare iaste celui ce o are.  
22. Nu să veseleaşte tatăl de feciorul cel neînvăţat, iară fiiul înţelept veseleaşte pre 

mumă-sa.  
23. Inima veaselă bună viiaţă face, iară omului trist i să usucă oasele.  
24. Căile celui ce ia daruri cu nedreptate în sânuri nu sporesc, şi cel necurat să abate din 

căile dreptăţii.  
25. Faţă înţelegătoare iaste a omului înţelept, iară ochii nebunului, la marginile 

pământului.  
26. Mănie tatălui iaste feciorul nebun şi dureare ceii ce l-au născut pre el.  
27. A păgubi pre omul drept nu iaste bine, nici iaste cu cuviinţă a sfătui rău asupra 

putearnicilor drepţi.  
28. Cel ce opreaşte a grăi cuvântul greu cu minte iaste, şi omul cel ce rabdă mult iaste 

înţelept.  
29. Cel ce nu ştie, de va întreba de înţelepciune, înţelepciune i să va socoti, şi cel ce să 

face pre sine mut înţelept să va socoti a fi.  
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Cap 18 
 

Pentru despărţirea de priiatini. De cel ce nu să poate îndrepta. A nu să abate de la adevăr. 
Gura nebunului e perirea lui. Dreptul să vădeaşte pre sine. Fratele care ajută pre frate. 

Rodul gurii umple pântecele. Muiarea bună şi cea rea. Răspunsul bogatului şi a săracului. 
Omul prietinos. 

 
1. Pricini caută omul cel ce va să se desparţă de priiatini, şi în toată vreamea ocărât va fi.  
2. Nu trăbuiaşte înţelepciune omului lipsit de minte, că mai vârtos să ţâne cu nebuniia.  
3. Când vine necredinciosul întru adâncul răutăţilor, nu bagă samă, şi vine lui necinste şi 

ocară.  
4. Apă adâncă e cuvântul în inima omului şi izvor ce să varsă şi fântână de viiaţă.  
5. A te mira de faţa necredinciosului nu iaste bine, nici iaste cu cuviinţă a fugi de dreptate la 

judecată. 
6. Buzele celui fără de minte îl aduc pre el la reale, şi gura lui cea îndrăzneaţă chiiamă 

moartea.  
7. Gura nebunului pierirea lui iaste, iară buzele lui sânt laţ sufletului lui.  
8. Pre cei leaneşi îi biruiaşte frica, şi sufletele oamenilor muieroşi vor flămânzi.  
9. Cel ce nu să vindecă pre sine întru faptele sale frate iaste celui ce să răneaşte pre sine.  
10. Din mărimea tăriei, numele Domnului, şi alergând la El, drepţii să înalţă.  
11. Avearea omului bogat e cetate tare, şi mărirea ei mult umbreaşte.  
12. Mai înainte de surpare să înalţă inima omului, şi mai înainte de mărire să smereaşte. 
13. Cel ce răspunde cuvânt mai înainte de ce aude nebun şi de ocară să face pre sine.  
14. Mâniia omului o potoleaşte sluga înţeleaptă, iară pre cel nerăbdătoriu cine-l va suferi? 
15. Inima celui cu minte căştigă ştiinţă, iară urechile înţălepţilor cearcă gândurile. 
16. Darul omului îl lăţeaşte pre el şi cu cei putearnici îl aşază pre el.  
17. Dreptul sângur iaste pârâşul său în cuvântarea cea dintâiu, şi, dacă îl va asupri pârâşul, să 

mustră.  
18. Pricile le potoleaşte soartea şi între domni hotăreaşte.  
19. Frate de frate ajutat, ca o cetate tare şi înaltă, şi puterniceaşte ca o împărăţie întemeiată.  
20. Din rodurile gurii umple omul pântecele său, şi din roadele buzelor sale să va sătura.  
21. Moartea şi viiaţa e în mâna limbii, iară cei ce-şi stăpânesc limba vor mânca roadele ei.  
22. Cel ce au aflat muiare bună aflat-au daruri şi au luat de la Dumnezeu desfătare.  
23. Cel ce lapădă muiarea bună lapădă bunătăţile, şi cel ce ţine pre cea preacurvă iaste nebun 
şi necredincios.  

24. Rugăciuni răspunde săracul, iară cel bogat răspunde aspru.  
25. Omul drăgăstos în soţietate mai priiatin iaste decât fratele.  

 
Cap 19 

 
Săracul ce umblă întru prostiia sa. Avuţiia adaogă priiatinii. Cel ce ureaşte pre fratele 
sărac. Mărturiia mincinoasă. Celui nebun nu-i foloseaşte desfătarea. Cel milostiv mult 

rabdă. Măniia împăratului. Cel ce miluiaşte pre sărac. Certarea fiiului. Ascultarea sfatului. 
Cel ce-şi ascunde mâinile. Cel ce nu cinsteaşte pre tatăl său. Chizeşuirea copilului. 

Pedeapsa celor nestâmpăraţi. 
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1. Mai bun iaste săracul carele umblă întru prostiia sa decât cel viclean cu buzele sale, şi e 
fără de minte. 

2. Unde nu iaste ştiinţă sufletului, acolo nu iaste binele, şi cel ce grăbeaşte cu picioarele să 
va împiedeca. 

3. Nebuniia omului strâcă căile lui şi pre Dumnezeu vinuiaşte cu inima lui.  
4. Avuţiia adaoge priiatini mulţi, iară cel sărac şi de priiatenul carele îl are să lipseaşte.  
5. Mărturiia mincinoasă nu va fi fără de pedeapsă, şi cel ce pâreaşte cu strâmbătate nu va 

scăpa.  
6. Mulţi cinstesc feaţele împăraţilor, iară tot cel rău să va face de ocară omului.  
7. Tot cel ce ureaşte pre fratele sărac departe va fi şi de prietişug, gândul bun să va apropiia 

de cei ce îi cunosc prietişugul, şi omul înţălept îl va afla pre el. Cel ce face multe reale 
isprăveaşte răutatea, iară cel ce să sfădeaşte cu cuvinte nu să va mântui. 

8. Cel ce căştigă înţălepciune să iubeaşte pre sine, şi carele păzeaşte înţeleagerea afla-va 
ceale bune.  

9. Mărturiia mincinoasă nu va fi necertată, şi cel ce aţâţă răutate peri-va de ea.  
10. Nici de un folos nu iaste celui fără de minte desfătarea, şi de va înceape sluga cu sumeţie 

a stăpâni. 
11. Omul milostiv mult îngăduiaşte, şi lauda lui va veni asupra celor fărădeleage. 
12. Înfricoşarea împăratului aseamenea iaste răcnirii leului, şi ca roaoa pre iarbă aşa e 

îmblânzirea lui.  
13. Ruşinea tatălui iaste fiiul fără de minte, şi nu sânt curate darurile din simbriia curvei.  
14. Casă şi aveare împart părinţii fiilor, iară muiarea bărbatului de la Domnul să rânduiaşte.  
15. Frica opreaşte pre bărbatul muieros, iară sufletul celui leaneş va flămânzi.  
16. Cel ce păzeaşte porunca păzeaşte-şi sufletul său, iară cel ce nu-şi păzeaşte căile sale va 

peri.  
17. Cel ce miluiaşte pre sărac dă împrumut lui Dumnezeu, şi după darea lui să va răsplăti lui.  
18. Ceartă pre fiiul tău, că aşa va fi de bună nădeajde, iară la sudalmă nu înălţa sufletul tău.  
19. Omul cel gânditoriu de rău mult va păgubi, iară de va fi şi lacom, şi sufletul îşi va 

adaoge.  
20. Ascultă, fiiule, învăţătura tătâne-tău, ca să fii înţălept întru ceale mai de apoi ale tale.  
21. Multe gânduri sânt în inima omului, iară sfatul Domnului în veac rămâne.  
22. Rod omului iaste milosteniia, şi mai bun e săracul drept decât bogatul mincinos.  
23. Frica Domnului e spre viiaţă omului, iară cel fără de frică să va zăbovi în locuri unde nu 

să află ştiinţă. 
24. Cel ce ascunde mâinile sale în sân cu nedreptate nici la gura sa nu le va duce pre eale.  
25. Bătând pre făcătoriul de rău, cel nepriceput mai înţălept să va face, şi de vei certa pre 

omul înţălept, va cunoaşte învăţătura.  
26. Cel ce nu cinsteaşte pre tatăl său şi să leapădă de mumă-sa ruşina-să-va şi ocărât va fi.  
27. Fiiul carele părăseaşte a păzi învăţătura tătâne-său va deprinde graiuri reale.  
28. Cel ce chizăşuiaşte copilul fără de minte ruşina-va dreptatea, şi gura celor necredincioşi 

înghiţi-va judecata.  
29. Gătescu-să celor nestâmpăraţi biciuri şi cazne, aseamenea celor fără de minte. 
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Cap 20 
 

Despre vin şi beţie. Cel ce întărâtă pre împăratul. Ocărându-să, leaneşul nu să va ruşina. 
Când va şădea împărat drept pre scaon. Cine să va zice drept şi făr’ de păcat. Celui ce 

grăiaşte rău pre tată sau pre mumă i să va stânge lumina. Căntariu mare şi mic. Ureachiia 
şi ochiul, lucrurile Domnului. Să nu cleveteşti. Aur şi pietri scumpe buzele înţelepciunii. Ia 

haina chizeaşului pentru cel străin. Dulce e pâinea minciunii. Cel ce descopere sfaturi întru 
adunări. A sfinţi ceva dintru ale sale curând e laţ omului. Împăratul înţelept e vânătoriul 
celor neînţelepţi. Milosteniia şi adevărul sânt pază împăratului. Podoaba tinereaţelor e 

înţelepciunea. 
 

1. Nestâmpărat lucru e vinul, şi de ocară beţiia, şi tot cel stricat de el nu va fi înţălept.  
2. Nu să osibeaşte înfricoşarea împăratului de măniia leului, iară cel ce întărâtă pre el 

greşeaşte asupra sufletului său.  
3. Mărire e omului a urî sudălmile, iară tot cel fără de minte cu unele ca aceastea să 

împleteceaşte.  
4. Ocărându-să, leaneşul nu să va ruşina; aşa iaste şi cel ce împrumutează grâu la seacere.  
5 Apă adâncă e sfatul în inima omului, iară omul înţelept îl va scoate.  
6. Mare şi cinstit lucru iaste omul milostiv, iară cu anevoie iaste a afla om credincios.  
7. Cel ce petreace nevinovat întru dreptate fericiţi va lăsa pre fiii săi.  
8. Când va şedea împărat drept pre scaon, nu va sta înaintea ochilor lui tot răul.  
9. Cine să poate lăuda că are inimă curată? Sau cine va cuteza a zice că iaste curat de 

păcate? 
10. Lumina celui ce grăiaşte de rău pre tată sau pre mumă stânge-să-va, şi luminile ochilor 

lui vedea-vor întunearec.  
11. Partea ce grăbeaşte întru ceale dintâiu întru ceale mai de pre urmă nu să va binecuvânta.  
12. Să nu zici: „Plăti-voiu nepriiatinului”, ci aşteaptă pre Domnul ca să-ţi ajute.  
13. Căntariul mare şi mic şi măsurile îndoite necurate sânt înaintea Domnului amândoao, şi 

cel ce face aceastea.  
14. Întru tocmealele sale să împiiadecă tinărul, cu cel cuvios şi drept calea lui.  
15. Ureachiia aude şi ochiul veade, lucrurile Domnului sânt amândoao.  
16. Nu iubi a cleveti ca să nu piei, ci deşchide ochii tăi şi te satură de pâine.  
17. „Rău e, rău e”, zice cel ce cumpără, şi, deacă să va duce, atunci să va făli.  
18. Aur şi mulţime de pietri scumpe şi vase cinstite sânt buzele înţelepciunii.  
19. Ia haina celui ce s-au pus chizeaş pentru cel necunoscut şi ia de la el zălog pentru cei 

străini.  
20. Dulce e omului pâinea minciunii, iară după aceaea să va umplea gura lui de halice (a)15.  
21. Gândurile cu sfatul să întemeiază, şi cu ocârmuiri să face războiul.  
22. Cel ce descopere sfaturi întru adunare umblă cu doao limbi, şi cu cel ce lărgeaşte buzele 

sale nu te amesteca.  
23. Urâciune e Domnului căntariul îndoit, şi cumpăna vicleană nu e bună înaintea Lui.  
24. De la Domnul să îndreptează paşii omului, iară pământeanul cum ar putea priceape căile 

sale? 

                                                 
15 (a) Adecă: de arină. 
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25. Laţ iaste omului curând a sfinţi ceva dintru ale sale, şi după ce s-au făgăduit să-i pară 
rău.  

26. Vânătoriul celor necredincioşi e împăratul înţelept şi va pune preste ei roată.  
27. Lumina Domnului, suflarea oamenilor, cel ce cercetează cămările pântecelui.  
28. Milosteniia şi adevărul pază sânt împăratului şi vor încunjura cu dreptate scaonul lui.  
29. Podoaba tinerilor e înţelepciunea, şi mărirea bătrânilor – cărunteaţele; struncinături şi 

sfărâmături întâmpină în reale, iară rane întru cămările pântecelui. 
 

Cap 21 
 

Inima împăratului iaste în mâna lui Dumnezeu, Căruia mai plăcute sânt dreptatea şi 
adevărul decât jertva. Îngrijat e cel bărbat, iară cel leaneş e în lipsă. Toată perirea asupra 
celor necredincioşi. Păgubindu-să cămătarnicul, să va înţelepţi cel drept. Cel ce-şi astupă 
urechile de cătră neputincios nu să va auzi. Iubitoriul de ospeaţe va fi lipsit. Mai bine e a 
lăcui în pustie decât cu muiarea sfadnică. Pentru cel drept să va da cel necredincios.  Nu 

iaste înţelepciune la cel necredincios. 
 
1. Precum pornirea apei, aşa inima împăratului iaste în mâna lui Dumnezeu, oriîncătro va 

vrea să o pleace, acolo o pleacă.  
2. Tot omul să pare şie că iaste drept, iară Domnul îndreptează inimile.  
3. A face dreptate şi a grăi adevărat mai mult place lui Dumnezeu decât sângele jertvelor.  
4. Omul cel măreţ iaste cu inimă îndrăzneaţă spre ocară, şi făcliia necredincioşilor iaste 

păcatul.  
5. Gândurile celui bărbat pururea întru prisosinţă, iară cel leaneş totdeauna în lipsă iaste.  
6. Cel ce face vistierii cu limbă mincinoasă după deşărtăciuni umblă şi mearge în laţurile 

morţii.  
7. Porni-să-va toată perirea asupra celor necredincioşi, că nu vor să facă ceale dreapte.  
8. La cei îndărătnici căi îndărătnice trimite Dumnezeu, că curate şi dreapte sânt lucrurile Lui.  
9. Mai bine iaste a lăcui în unghiu descoperit decât în ceale văruite şi în casa de obşte cu 

nedreptate.  
10. Sufletul necredinciosului pofteaşte reale şi nu-l va milui nici un om.  
11. Păgubindu-să cămătarnicul, mai înţelept să va face cel fără de răutate, şi înţeleptul cel ce 

priceape va priimi cunoştinţă.  
12. Cunoaşte dreptul inimile necredincioşilor şi defaimă pre cei necredincioşi pentru reale.  
13. Cel ce-şi astupă urechile sale ca să nu auză pre cel neputincios, şi acela va striga şi nu va 

fi cine să-l auză.  
14. Darul pre ascuns întoarce măniile, iară cel ce nu dă dar rădică mănie mare.  
15. Veseliia drepţilor iaste a face judecată, iară cel cuvios necurat iaste la făcătorii de rău.  
16. Omul cel ce rătăceaşte din calea dreptăţii să va odihni întru adunarea uriiaşilor.  
17. Omul cui iaste drag în ospeaţe în lipsă va fi, şi cel ce iubeaşte vinul şi untul de lemn – 

spre bogăţie.  
18. Curăţire dreptului e cel fărădeleage; în locul celui drept să va da cel vinovat.  
19. Mai bine iaste a lăcui în pustie decât cu muiarea sfadnică şi mănioasă şi limbută.  
20. Comoară dorită odihneaşte în gura înţeleptului, iară oamenii cei făr’ de minte o înghit 

pre ea.  
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21. Calea dreptăţii şi a milosteniei afla-va viiaţă şi mărire.  
22. Cetăţi tari calcă înţeleptul şi surpă tăriia spre carea nădăjduia necredincioşii.  
23. Cel ce-şi păzeaşte gura şi limba păzeaşte-şi sufletul său de năcazuri.  
24. Cel îndrăzneţ şi cel sumeţ şi cel mândru pierzători să chiiamă, iară cel ce ţine minte răul 

fărădeleage iaste. 
25. Poftele omoară pre cel leaneş, că nu voiesc mâinile lui să facă ceva.  
26. Necredinciosul în toate zilele pofteaşte pofte reale, iară dreptul miluiaşte şi să îndură fără 

de scumpeate.  
27. Jertvele necredincioşilor urâciune sânt Domnului, pentru că le aduc cu fărădeleage.  
28. Mărturiia mincinoasă va peri, iară omul ascultătoriu ia sama ce grăiaşte.  
29. Omul necredincios stă cu faţă fără de ruşine, iară cel drept însuşi îşi cunoaşte căile sale.  
30. Nu iaste înţelepciune, nu iaste bărbăţie, nu iaste sfat la omul cel necredincios.  
31. Calul să găteaşte la zioa de războiu, iară de la Domnul iaste ajutoriul.  
 

Cap 22 
 

Lauda numelui bun. Cel iscusit, văzind pre cel rău muncindu-să, învaţă pruncul pre calea 
sa. Cel ce samănă reale. Leapădă pre cel pierzătoriu. Domnul iubeaşte inimile cuvioase. Să 

mântuiaşte leaneşul şi zice: „Leul iaste în cale”. Groapă adâncă e gura ceii străine. 
Nepriceapere în inima tinărului. Cel ce năpăstuiaşte pre sărac. Ascultă pre cel înţelept. Nu 

sili pre mişăl. Nu fi priiatin cu omul mănios. Nu te da chizeaş. Nu treace hotarul vechiu. 
Omul vederos şi iute la lucrul său. 

 
1. Mai ales iaste numele bun decât bogăţiia multă, şi darul bun decât argintul şi aurul. 
2. Bogatul şi săracul s-au întâmpinat unul cu altul, iară pre amândoi i-au făcut Domnul.  
3. Cel iscusit, văzând pre cel rău muncindu-să tare, însuşi să învaţă, iară cei nepricepuţi, 

trecând, nu să folosesc.  
4. Neamul înţelepciunii iaste frica Domnului, şi bogăţie şi mărire şi viiaţă.  
5. Ciulini şi laţuri în căile ceale strâmbe, iară cel ce-şi păzeaşte sufletul său să va feri de eale.  
6. Învaţă pruncul pre calea sa, că şi după ce va îmbătrâni nu să va depărta de la aceaea.  
7. Bogaţii vor stăpâni pre cei săraci, şi slugile de la stăpânii săi să vor împrumuta.  
8. Cel ce samănă reale reale va şi săcera, şi rana faptelor sale va săvârşi; pre omul blând şi 

dătătoriu blagosloveaşte Dumnezeu, şi deşărtarea lucrurilor lui va săvârşi.  
9. Cel ce miluiaşte pre săracul hrăni-să-va, pentru că din pâinea sa au dat săracului. Biruinţă 
şi cinste căştigă cel ce dă daruri, însă ia sufletul celor ce le au. 

10. Scoate din adunare pre cel pierzătoriu, şi va ieşi cu dânsul pricea, că, când şeade în 
adunare, pre toţi necinsteaşte. 

11. Iubeaşte Domnul inimile cuvioase şi priimiţi sânt Lui toţi cei fără de prihană în căile lor. 
Cu buzele va paşte împăratul (a)16.  

12. Ochii Domnului păzesc simţirea şi defaimă cuvintele ceale fărădeleage.  
13. Să mântuiaşte şi zice leaneşul: „Leul iaste în cale şi ucigaşul în uliţă”.  
14. Groapă adâncă e gura celui fărădeleage, şi pre carele l-au urât Domnul, acela va cădea 

într-însa. Sânt căi reale înaintea omului şi nu iubeşte a să întoarce de la eale, şi trebuie a să 
abate din calea strâmbă şi rea.  

                                                 
16 (a) Adecă: împăratul cu vorbele gurii sale paşte pre norod. 
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15. Nepriceaperea zboară inima tânărului, iară toiagul învăţăturii departe e de la dânsul.  
16. Cel ce năpăstuiaşte pre sărac înmulţeaşte realele sale şi dă bogatului pre mai puţin.  
17. La cuvintele înţălepţilor apropie ureachiia ta şi ascultă cuvintele meale, şi aşază inima ta, 

ca să cunoşti că bune sânt.  
18. Şi de le vei pune pre eale la inima ta, veseli-te-vor împreună cu buzele tale.  
19. Ca să fie întru Domnul nădeajdea ta, şi va arăta ţie calea ta.  
20. Şi tu ţi le scrie întreit, în sfat şi în gând şi în cunoştinţă, şi pre lăţimea inimii tale.  
21. Învaţă-te, dară, cuvinte adevărate şi minte bună, ca să auzi şi să răspunzi tu cuvinte 

adevărate celor ce te întreabă.  
22. Nu sili pre mişel, că sărac iaste, şi să nu necinsteşti pre cel slab în porţi.  
23. Că Domnul va judeca lui judecată şi vei mântui sufletul tău nevinovat.  
24. Nu fi priiaten cu omul mănios, şi cu priiatin mănios nu te amesteca.  
25. Ca să nu te abaţi din căile lui, şi vei lua laţuri la sufletul tău.  
26. Nu te da chizeaş, ruşinându-te de faţă, 
27. Că, de nu vei avea de unde să plăteşti, lua-vor aşternutul cel de supt coastele tale.  
28. Nu treace hotarăle vechi care le-au pus părinţii tăi.  
29. Omul vederos şi iute la lucrurile lui la împăraţi trebuie a sta, iară să nu stea la oameni 

leaneşi. 
 

Cap 23 
 

Cum să mânci cu cel putearnic. Să nu cini cu pizmătareţul, nici pofti bucatele lui. Ceartă 
pruncul. Nu râvni păcătoşilor. Cearcă înţelepciunea. Nu fi beţiv, nici iubi ospeaţele. Ascultă 

şi cinsteaşte pre părinţi. Fereaşte-te de curvă şi de beţie. 
 
1. De vei şedea să cini la masa celui putearnic, înţelepţeaşte ia a mânca ceale ce să pun 

înainte-ţi.  
2. Şi pune mâna ta, ştiind cum că ca aceastea trebuie tu să găteşti.  
3. Iară de eşti mai nesăţios, nu pofti bucatele lui, că aceastea să ţin de viiaţă mincinoasă. 
4. Nu te asămăna, fiind sărac, cu cel bogat; ci te strânge pre tine cu gândul tău.  
5. De vei căuta cu ochiul tău cătră el, nicidecum nu să va vedea, că s-au făcut lui aripi ca 

unui vultur, şi să întoarce spre casa celui ce stă înaintea lui.  
6. Nu cina cu omul pismos, nici pofti din bucatele lui, 
7. Că precum înghite cineva păr, aşa mâncă şi bea; nici îl băga la tine pre el, ca să mânci 

pâinea ta cu el, 
8. Că o va borî pre ea şi va strica cuvintele tale ceale bune.  
9. La ureachiia celui fără de minte nimica nu zice, ca nu cumva să râză de cuvintele tale 

ceale înţăleapte.  
10. Să nu muţi hotarăle ceale vechi, şi în agonisita săracilor să nu întri.  
11. Că cel ce-i apără pre ei iaste Domnul, tare iaste şi va judeca judecata lor cu tine.  
12. Dă la învăţătură inima ta, şi urechile tale le găteaşte spre cuvintele înţăleagerii.  
13. Nu înceta a certa pruncul, că pentru că-l vei lovi pre el cu nuia nu va muri, 
14. Că tu îl vei bate pre el cu nuia, iară sufletul lui de la moarte îl vei mântui.  
15. Fiiule, de va fi înţăleaptă inima ta, vei veseli şi inima mea, 
16. Şi să vor învăţa buzele tale din cuvintele buzălor meale, de vor fi dreapte.  
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17. Nu râvnească inima ta păcătoşilor, ci fii toată zioa în frica Domnului, 
18. Că de le vei păzi aceastea, vor fi ţie nepoţi, şi nădeajdea ta nu să va depărta.  
19. Ascultă, fiiule, şi fii înţelept şi-ţi îndreptează gândurile inimii tale.  
20. Nu fi beţiv, nici te întinde la sfaturi (a)17 şi la cumpărături de cărnuri.  
21. Că tot curvariul şi beţivul va sărăci, şi tot somnorosul să va îmbrăca în haine reale şi 

sparte.  
22. Ascultă, fiiule, pre tatăl tău cel ce te-au născut, şi nu nebăga în samă pre mumă-ta, 

pentru că au îmbătrânit. 
23. Căştigă-ţi adevărul, şi nu lepăda înţelepciunea şi învăţătura şi ştiinţa.  
24. Bine hrăneaşte tatăl drept, şi de fiiul cel înţelept să veseleaşte sufletul lui. 
25. Veselească-să tatăl tău şi mumă-ta de tine şi să se bucure ceaea ce te-au născut. 
26. Dă-mi, fiiule, inima ta şi ochii tăi să păzască căile meale.  
27. Că vas găurit iaste casa străină, şi strâmtă fântâna străină.  
28. Că acesta degrab va peri, şi tot călcătoriul de leage să va stânge.  
29. Cui iaste vai? Cui sânt gâlcevi? Cui judecăţi? Cui năcazuri şi sfezi? Cui zdrobirea în 

zădar? Cui sânt ochii urduroşi? 
30. Au nu celor ce să zăbovesc la vin şi celor ce păzesc unde să fac ospeaţe? Nu vă 

îmbătaţi cu vin, ci umblaţi cu oameni drepţi şi vorbiţi la preumblări.  
31. Că de vei da ochii tăi spre cane şi spre păhară, mai pre urmă vei umbla mai gol decât 

pilugul.  
32. Şi apoi vei fi precum să tem de cel muşcat de şearpe, şi de la cherast să varsă lui 

veninul.  
33. Când ochii tăi vor vedea străine, atunci gura ta va grăi îndărătnice.  
34. Şi vei zăcea ca în inima mării şi ca un cârmaci în multă volbură.  
35. Şi vei zice: „Bătutu-m-au, şi nu m-au durut, ocărâtu-m-au, şi eu n-am ştiut când să va 

face zio, ca să viu să întreb cu carii să mă împreun”.  
 

Cap 24 
 

A nu urma pre cei răi. Cu înţelepciunea să zideaşte casa. Cu ştiinţa să umplu cămările. A 
ajuta pre cei lipsiţi. Cu înţelepciunea ca cu miiare a să îndulci. Dreptul va cădea şi să va 

scula. Să nu te bucuri de cădearea vrăjmaşului tău. A să teame de Dumnezeu şi de 
împăratul. A judeca drept. A nu fi mărturie mincinoasă. Blând a grăi. A nu răs<p>lăti rău 

pentru rău. Asămănarea neînţeleptului. Puţin a dormi. 
 

1. Fiiule, nu urma oamenilor răi, nici pofti a fi cu dânşii,  
2. Că minciuni cugetă inima lor şi dureri grăiesc buzele lor. 
3. Cu înţelepciune să zideaşte casa şi cu priceapere să isprăveaşte.  
4. Şi cu ştiinţa să umplu cămările de toată bogăţiia scumpă şi bună.  
5. Mai bun iaste înţeleptul decât cel tare, şi omul cel înţelept decât un lucrătoriu mare de 

pământ.  
6. Cu ocârmuirea să face războiul, iară ajutoriul cu inima cea cu sfat.  
7. Înţelepciunea şi gândul bun – în porţile înţelepţilor. Înţelepţii nu să abat de la leagea 

Domnului,  
                                                 
17 (a) Adecă, ospeaţe. 
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8. Ci gândesc întru adunări. Pre cei neînvăţaţi îi tâmpină moartea.  
9. Şi moare cel fără de minte întru păcate, iară necurăţiia iaste la omul pierzătoriu.  
10. Pângări-să-va în zioa cea rea şi în zioa năcazului, până ce să va sfârşi.  
11. A scoate pre cei ce-i duc la moarte şi a răscumpăra pre cei ce-i trag (a)18 nu te scumpi.  
12. Şi de vei zice: „Nu-l ştiu pre acesta soţie”, că Domnul inimile tuturor le cunoaşte, şi 

Cel ce au dat suflare la toţi, Acela ştie toate, Cel ce va răsplăti fieştecăruia după faptele 
lui. 

13. Mănâncă miiare, fiiule, că e bun fagurul, ca să se îndulcească gâtlejul tău.  
14. Că aşa vei sâmţi înţelepciunea în sufletul tău, carea de o vei afla, bună va fi săvârşirea 

ta, şi nădeajdea nu te va părăsi. 
15. Să nu apropii de cel necredincios păşunea drepţilor, nici să te amăgeşti cu saţiul 

pântecelui, 
16. Că de şeapte ori va cădea dreptul şi să va scula, iară cei necredincioşi să vor sfârşi în 

reale. 
17. De va cădea vrăjmaşul tău, să nu te bucuri de el, şi pentru împiedecarea lui nu te înălţa. 
18. Că va vedea Domnul şi nu-I va plăcea Lui, şi va întoarce măniia Sa de la Dânsul.  
19. Nu te bucura de cei ce fac rău, nici râvni celor păcătoşi.  
20. Că cei răi nu vor avea nepoţi, şi lumina celor necredincioşi să va stânge.  
2l. Teame-te de Dumnezeu, fiiule, şi de împăratul, şi de nici unul să nu fii neascultătoriu.  
22. Că fără de veaste vor răsplăti celor necredincioşi, şi casnele amânduror cine le ştie? 
23. Şi iară aceastea zic voao, înţelepţilor: a cunoaşte faţa la judecată nu iaste bine.  
24. Cel ce zice celui necredincios că iaste drept blăstămat va fi noroadelor şi urât 

neamurilor.  
25. Iară cei ce mustră mai buni să vor arăta, şi preste ei binecuvântare va veni.  
26. Şi buzele vor iubi a răspunde cuvinte bune.  
27. Găteaşte spre ieşire lucrurile tale, şi te găteaşte la ţarina ta, şi vino după mine, şi de 

iznov vei zidi casa ta. 
28. Nu fi mărturie mincinoasă împrotiva cetăţanului tău, nici te lărgi cu buzele tale.  
29. Să nu zici: „Cum mi-au făcut el mie, face-voiu şi eu lui şi voiu răsplăti lui ceale ce 

m-au năpăstuit”. 
30. Ca o arătură e bărbatul neînţelept şi ca viia e omul cel lipsit de minte.  
31. De o vei lăsa, să va ţălini şi să va îmburuiena toată, şi va fi părăsită, şi pietrile cu care 

iaste îngrădită să vor săpa.  
32. Apoi mie mi-au părut rău şi am căutat ca să aleg învăţătura.  
33. „Puţin să dormitezi şi puţin să dormi, şi puţin să îmbrăţişezi cu mâinile pieptul”.  
34. Iară de vei face aceasta, veni-va înainte mergând sărăciia ta, şi lipsa – ca un bun 

alergătoriu.  
 

Cap 25 
 

Mărirea lui Dumnezeu şi a împăratului. Inima împăratului neoblicită. Să nu te mândreşti. 
Nu grăi de rău. Ţine prieteşugul. Zi cuvântul ce ţi să cuvine. Ca răceala la seaceră, aşa 

foloseaşte solul credincios. Îndelungarea măniei, sporiul împăratului. Limba moale 
zdrobeaşte. Miiare aflată. Arar mergi la priiatini. Măciucă, sabie şi săgeată. Oţetul la 

                                                 
18 (a) Adecă îi trag la perire. 
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rană. Moliia. Fă bine nepriiatinului. Mai bine e în ungheţ decât cu muiarea sfadnică. Apa 
reace.  Izvorul astupat. A mânca mult din miiare. A face fără sfat e ca cetatea fără zid. 

 
1. Aceastea sânt Pildele lui Solomon, care fără aleagere le-au scris priiatinii lui Iezechie, 

împăratului Iudei.  
2. Mărirea lui Dumnezeu ascunde cuvântul, iară mărirea împăratului cinsteşte lucrurile 

(a)19.  
3. Înalt iaste ceriul şi adânc e pământul; iară inima împăratului neoblicită. 
4. Bate argintul nelămurit şi să va curăţi tot curat.  
5. Ucide pre cei necredincioşi dinaintea împăratului, şi va îndrepta întru dreptate scaonul 

lui.  
6. Nu te mândri înaintea împăratului, şi nu sta în locurile celor putearnici, 
7. Că mai bine iaste să ţi să zică: „Sui lângă mine!”, decât să te smereşti înaintea celui 

putearnic. Ceale ce au văzut ochii tăi grăiaşte. 
8. Nu înceape curund la sfadă, ca să nu te căieşti mai pre urmă, când te va înfrunta 

priiatinul tău. 
9. Tu te trage înapoi, nu grăi de rău, ca să nu te ocărască priiatinul.  
10. Şi sfada ta şi vrajba ta nu să va depărta, ci va fi ţie întocma cu moartea. Harul şi 

prieteşugul mântuiaşte, care tare le ţine la tine, ca să nu fii de ocară, ci păzeaşte căile tale 
în bună prietenie.  

11. Măr de aur în fir de sardion, aşa a zice cuvântul la cel ce să cuvine lui.  
12. La cercel de aur sardion de mult preţ iaste legat; cuvântul înţelept – la ureachiia 

ascultătoare. 
13. Precum ieşirea zăpezii la seacere foloseaşte zădufului, aşa solul credincios celor ce 

l-au trimis pre el foloseaşte sufletele celor ce trăiesc cu el. 
14. Cum strălucesc vânturile şi norii şi ploile, aşa sânt cei ce să fălesc cu dare mincinoasă.  
15. Întru îndelungarea măniei – sporiul împăratului; iară limba moale zdrobeaşte oasă.  
16. Miiare ai aflat, mâncă cât îţi iaste destul, ca nu cumva, săturându-te, să o borăşti.  
17. Rar bagă piciorul tău la priiatinul tău, ca nu cumva, săturându-să de tine, să te urască. 
18. Măciucă şi sabie şi săgeată ascuţită, aşa e şi omul cel ce mărturiseaşte asupra 

priiatinului său mărturie mincinoasă. 
19. Calea celui rău şi piciorul celui fărădeleage peri-va în zioa cea rea.  
20. Precum oţătul la rană şi fumul la ochi nu foloseaşte, aşea boala, căzind în trup, 

măhneaşte inima.  
21. Precum moliia în haină şi carii în lemn, aşea voia omului cea rea strică inima. 
22. De e flămând vrăjmaşul tău, dă-i de mâncat, de-i iaste seate, adapă-l.  
23. Că, făcând aceasta, cărbuni de foc grămădeşti pre capul lui, iară Domnul va răsplăti ţie 

bune. 
24. Vântul de la miiazănoapte rădică nori, iară faţa fără de ruşine întărâtă limba. 
25. Mai bine iaste a lăcui într-un unghiu a podului decât cu muiarea sfadnică în casă de 

obşte.  
26. Precum apa reace sufletului sătos iaste dulce, aşea e veastea bună din pământ departe.  
27. Precum de va astupa neştine izvorul şi curgerea apei o va strica, aşea nu iaste cu 

cuviinţă a cădea dreptul înaintea necredinciosului. 
                                                 
19 (a) În cea veachie iaste, în loc de lucrurile, poruncile. 
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28. A mânca miiare multă nu e bine, iară cuvintele ceale mărite trebuie a le cinsti.  
29. Precum e cetatea cea cu ziduri surpate şi nezidită, aşea iaste bărbatul carele face ceva 

fără de sfat. 
 

Cap 26 
 

Cinste la cel nebun. Pasările ce zboară. Biciul la cal. A răspunde celui nebun. Solul 
nebun. Pilda celui fără de minte. Cel ce să socoteaşte pre sine înţelept. Cânele la borâtul 

său. Ca uşa în ţiţini să întoarce leaneşul în pat. Cei ce pândesc pre priiatini. Omul 
suduitoriu. De te-ar ruga vrăjmaşul, să nu-l asculţi. Cel ce sapă groapă altuia. 

 
1. Precum (a)20 roao la seacere şi ploaia vara, aşea nu iaste la cel fără de minte cinste.  
2. Precum pasările zboară şi vrabiile, aşea blăstămul în deşărt nu va veni asupra nimărui.  
3. Precum biciul la cal şi boldul la măgariu, aşea e toiagul la norodul cel fărădeleage.  
4. Nu răspunde celui nebun după nebuniia lui, ca să nu fii aseamenea lui,  
5. Ci răspunde celui nebun după nebuniia lui, ca să nu să pară şie înţălept.  
6. Din căile sale ocară face cel ce au trimis cuvânt prin sol nebun.  
7. Ia meargerea vinelor şi fărădeleagea din rostul celor fără de minte.  
8. Cel ce leagă piiatra în praştie aseamenea iaste celui ce dă celui fără de minte mărire.  
9. Spini cresc în mâna beţivului, iară robie în mâna celor fără de minte.  
10. Mult să bate de valuri tot trupul celor fără de minte, că să zdrobeaşte spăimântarea lor.  
11. Ca cânele care să întoarce la borâtura sa şi să face urât, aşea şi cel fără de minte carele 

cu răul său să întoarce la păcatul său. Iaste ruşine carea aduce păcat şi iaste ruşine carea 
aduce mărire şi dar. 

12. Văzut-am om căruia i s-au părut întru sine a fi înţelept, însă mai multă nădeajde au 
avut cel nebun decât acesta. 

13. Zice cel leaneş când să trimite în cale: „Leu iaste în căi şi în uliţă ucigaş”. 
14. Cum să întoarce uşa în ţâţină, aşea leaneşul pre patul său. 
15. Leaneşul carele ascunde mâna în sânul său nu poate să o ducă la gură.  
16. Mai înţelept să pare şieşi leaneşul decât cel ce în săturare duce veaste.  
17. Ca şi cel ce ţine cânele de coadă, aşa şi cel ce şeade mai întâiu în judecata străină.  
18. În ce chip cei ce ispitesc pun înainte cuvinte la oameni, iară cel ce va întâmpina întâiu 

cuvântul să va împiedeca.  
19. Aşea toţi cei ce pândesc într-ascuns pre priiatinii săi, şi, când să văd, zic că: „Glumind 

am făcut”.  
20. În multe leamne odrăsleaşte focul, iară, unde nu iaste om iute la mănie, să potoleaşte 

sfada.  
21. Grătariu pre cărbuni şi leamne în foc, iară omul suduitoriu spre gălceava sfăzii. 
22. Cuvintele mângăitorilor sânt moi, iară aceştia bat la locurile ficaţilor. 
23. Argintul dat cu înşălăciune ca hârbul să se socotească. Buzele blânde acopere inima 

tristă.  
24. Cu buzele toate le priimeaşte jeluindu-să vrăjmaşul, iară în inimă meşteşugeaşte 

vicleşuguri.  

                                                 
20 (a) În cea letinească iaste: Precum zăpada vara, şi ploaia în vreamea săcerişului. 
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25. De te-ar ruga vrăjmaşul cu glas mare, să nu-l asculţi, că şeapte vicleşuguri sânt în 
sufletul lui.  

26. Cel ce ascunde vrajba aşază vicleşugul, şi cel ce-şi acopere păcatele sale bine-cunoscut 
să face întru adunări.  

27. Cel ce sapă groapă de-aproapelui său va cădea însuşi într-însa, şi cel ce prăvăleaşte 
piiatră preste el să va prăvăli. 

28. Limba mincinoasă ureaşte adevărul, şi gura neacoperită face neaşăzări. 
 

Cap 27 
 

A nu să lăuda cu ceale viitoare. Să nu să laude pre sine. Cât e de cumplită măniia celui făr’ 
de minte. Certarea descoperită. A răbda de la priiatin. Sufletul sătul batjocoreaşte faguri. 
Pre priiatin a nu-l părăsi. Cel isteţ să ascunde de reale. Picăturile scot pre om iarna din 

casă. Fier pre fier ascute. Cel ce sădeaşte smochin. Precum nu samănă faţă cu faţă. Iadul şi 
perirea nu să satură. Cercarea argintului şi a aurului. Cu bătaia înaintea multora nu vei 

înţelepţi pre cel nebun. Poartă grijă de iarbă, de vei să aibi oi. Cuvintele tari sânt spre viiaţă. 
 
1. Nu te lăuda pentru ceale de mâne, că nu ştii ce va naşte cea viitoare.  
2. Laude-te de-aproapele, şi nu gura ta, străinul, şi nu buzele tale.  
3. Grea e piiatra şi cu anevoie de purtat năsipul, iară măniia celui fără de minte mai grea iaste 

decât amândoao. 
4. Cumplită e măniia şi iute urgiia, iară pizma nimica nu rabdă.  
5. Mai bune sânt mustrările descoperite decât prietişugul ascuns.  
6. Mai vreadnice de credinţă sânt ranele priiatinului decât sărutările ceale de bunăvoie ale 

vrăjmaşului.  
7. Sufletul sătul batjocoreaşte fagurii, iară sufletului celui flămând şi ceale amară dulci i să 

par.  
8. Precum pasărea când zboară din cuibul său, aşea să face omul slugă când să înstrăinează de 

la locurile sale. 
9. Cu miruri şi cu vinuri şi cu mirosuri să desfătează inima, iară cu nevoile să sparge sufletul.  
10. Pre priiatinul tău sau pre priiatinul părintesc să nu-l părăsăşti, şi în casa fratelui tău să nu 

întri în zioa năcazului tău. Mai bun e priiatinul cel de aproape decât fratele care lăcuiaşte 
departe.  

11. Înţelept fii, fiiule, ca să se veselească inima ta, şi întoarce de la tine cuvintele ceale de 
ocară.  

12. Isteţul, când vin reale, să ascunde, iară cei fără de minte, umblând, să păgubesc.  
13. Ia haina lui, că au trecut sumeţul carele strică ceale străine.  
14. Cel ce binecuvintează pre priiatin dimineaţa cu glas mare nimica nu să veade a să osebi 

de cel ce blastămă.  
15. Picăturile scot pre om în zi de iarnă din casa lui, aşea şi muiarea sfadnică din casa sa.  
16. Vântul cel de cătră miiazănoapte aspru iaste, iară pre nume iscusit să chiiamă.  
17. Fier pre fier ascute, şi omul întărâtă faţa priiatinului.  
18. Cine sădeaşte smochin va mânca roadele lui, şi cine păzeaşte pre Domnul său să va cinsti.  
19. Precum nu samănă faţă cu faţă, aşa nice inimile oamenilor nu sânt aseamenea.  
20. Iadul şi perirea nu să satură, aşea şi ochii oamenilor sânt nesăţioşi. Urâciune e înaintea 

Domnului cel ce să uită ponciş cu ochii şi cei neînvăţaţi carii nu-şi contenesc limba.  
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21. Cercarea argintului şi a aurului iaste lămurirea, iară omul să cearcă prin gura celor ce-l 
laudă pre el. Inima celui fărădeleage caută reale, iară inima cea dreaptă caută cunoştinţă.  

22. De vei bate pre cel fără de minte, în mijlocul adunării necinstindu-l, nu vei lua nebuniia 
lui.  

23. Cu cunoştinţă să cunoşti sufletele turmei tale şi să întăreşti inima cirezilor tale.  
24. Că nu e în veac la om putearea şi tăriia, nici să dă din neam în neam.  
25. Poartă grijă de verdeaţele ceale din câmp, şi vei tunde buruiana şi adună iarba de munte.  
26. Ca să aibi oi de îmbrăcăminte, grijeaşte-ţi câmpul tău, ca să fie ţie miei.  
27. Fiiule, de la mine ai cuvinte tari spre viiaţa ta şi spre viiaţa slujitorilor tăi. 

 
Cap 28 

 
Pentru fuga necredinciosului şi neteamerea isteţului. Pentru păcatele necredincioşilor să fac 

judecăţi. Cel tare năpăstuiaşte pre sărac. Oamenii răi nu gândesc judecată. Mai bun e 
săracul drept decât bogatul mincinos. Cel ce nu vrea a asculta leagea. Cel ce face pre cel 

drept să rătăcească. Celui bogat i să pare a fi înţelept. Cel ce acopere necurăţiia sa. Fericit e 
omul carele să teame de toate. Leul flămând şi lupul sătos. Împăratul cel lipsit. Cel ce ia în 
chizeşie pre cel vinovat de moarte. Cel pismos grăbeaşte a să îmbogăţi. Cel ce dă săracilor.  

În locurile necredincioşilor suspină drepţii. 
 

1. Fuge necredinciosul, negonindu-l nime, iară dreptul ca un leu îndrăzneaşte.  
2. Pentru păcatele necredincioşilor judecăţi să stârnesc; iară omul isteţ le va potoli.  
3. Cel tare întră cei necredincioşi năpăstuiaşte pre săraci ca o ploaie mare şi nefolositoare, 
4. Aşea cei ce au părăsit leagea laudă necurăţiia; iară cei ce iubesc leagea să îngrădesc cu 

zid.  
5. Oamenii răi nu gândesc judecată, iară cei ce caută pre Domnul la toate iau aminte.  
6. Mai bun e săracul carele umblă cu adevăr decât bogatul mincinos.  
7. Fiiul înţelegătoriu păzeaşte leagea, iară cel ce paşte necurăţiia necinsteaşte pre tatăl său.  
8. Cel ce înmulţeaşte avuţiia sa cu camete şi cu lăcomii o adună pre ea celui ce miluiaşte pre 

săraci.  
9. Cel ce-şi întoarce ureachiia sa ca să nu auză leagea, el însuşi îşi defaimă rugăciunea sa.  
10. Cel ce face pre cei drepţi să rătăcească pre cale rea, el însuşi va cădea în perire, iară cei 

fărădeleage vor treace ceale bune şi nu vor întra la eale.  
11. Omul bogat să pare şie că e înţelept, iară tot cel înţelept îi va defăima pre ei.  
12. Pentru ajutoriul drepţilor multă mărire să face, iară în locurile necredincioşilor să prind 

oamenii.  
13. Cel ce acopere necurăţiia sa nu să va îndrepta, iară cel ce spune mustrările iubi-să-va. 
14. Fericit e omul carele să teame de toate pentru evlavie, iară cel vârtos la inimă cădea-va 

în reale.  
15. Leu flămând şi lup sătos iaste cel ce te răneaşte, sărac fiind, de neam sărac.  
16. Împăratul cel lipsit de vinituri mare asupritoriu iaste; iară cel ce ureaşte nedreptatea 

multă vreame va trăi.  
17. Cel ce ia în chizăşie pre omul cel ce iaste în vină de moarte pribeag va fi, şi nu în linişte. 

Ceartă pre fiiul, şi te va iubi, şi va da podoabă sufletului tău, şi nu va asculta de neamul cel 
fărădeleage.  
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18. Cel ce umblă drept să va ajuta, iară cel ce umblă în căi strâmbe să va încurca.  
19. Cel ce lucrează pământul său să va sătura de pâine, iară cel leaneş să va umplea de 

sărăcie.  
20. Omul cel vreadnic de credinţă cu multe să va binecuvânta, iară cel rău nu va fi 

nepedepsit.  
21. Cel ce nu să ruşinează de feaţele drepţilor nu iaste bun, unul ca acesta pentru o bucată de 

pâine va vinde pre om.  
22. Grăbeaşte a să îmbogăţi omul cel pismos şi nu ştie că cel milostiv îl va stăpâni pre el.  
23. Cel ce mustră căile omului har va avea mai mult decât cel ce să îmbunează cu limba.  
24. Cine leapădă (a)21 pre tată sau pre mumă şi i să pare că nu păcătuiaşte, acesta iaste părtaş 

omului necredincios.  
25. Omul nesăţios va judeca în deşert, iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul cu grijă va fi.  
26. Cel ce nădăjduiaşte cu inimă îndrăzneaţă, unul ca acesta e nebun, iară cel ce umblă cu 

înţelepciune mântui-să-va.  
27. Cel ce dă săracilor nu să va lipsi, iară cel ce întoarce ochiul său în multă lipsă va fi.  
28. În locurile necredincioşilor suspină drepţii, iară întru perirea acelora să vor înmulţi 

drepţii.  
 

Cap 29 
 

Mai bun e cel ce mustră decât cel tare la cerbice. Când să laudă drepţii. Împăratul drept. 
Cel ce tăgăduiaşte înaintea priiatinului. Dreptul ştie face judecată. Oamenii cei 

fărădeleage. Cei părtaşi la sângiuri. Toată măniia sa arată cel neînţelept. A împăratului, 
care ascultă cuvântul nedrept. Împrumutătoriul şi deatoraşul. Bătăile şi mustrările. Unde 

sânt mulţi necredincioşi. Ceartă pre fiiul tău. De vei vedea pre vreun om grabnic la cuvinte. 
Omul mănios. Sumeţiia smereaşte. Cel ce să împărtăşeaşte cu furul. Urât e înaintea 

Domnului omul nedrept. 
 
1. Mai bun iaste omul cel ce mustră decât omul cel vârtos la cerbice, că, fără de veaste 

arzindu-să el, nu iaste vindecare.  
2. Când să laudă drepţii, să veselesc noroadele, iară de boiarii cei necredincioşi suspină 

bărbaţii.  
3. De omul cel ce iubeaşte învăţătura să veseleaşte tatăl lui, iară cel ce paşte curve piiarde-va 

avuţiia.  
4. Împăratul drept rădică ţara, iară bărbatul fărădeleage o strică.  
5. Cel ce găteaşte înaintea feaţii priiatinului său mreajă în picioarele sale o pune pre ea.  
6. Omului celui ce păcătuiaşte mare e laţul, iară dreptul în bucurie şi desfătare va fi.  
7. Ştie dreptul face judecată săracilor, iară cel necredincios nu va priceape judecata, şi cel 

sărac nu are priceapere a să cunoaşte pre sine.  
8. Oamenii cei fărădeleage au aprins cetatea, iară cei înţelepţi au întors mâniia.  
9. Bărbatul înţelept judecă pre neamuri, iară omul rău, mâniindu-să, să face de batjocură şi 

nu să îngrozeaşte.  
10. Bărbaţii cei părtaşi la sângiuri vor urî pre cel cuvios, iară cei drepţi vor căuta sufletul lui.  
11. Toată mâniia sa şi-o arată cel neînţelept, iară cel înţelept şi-o ţine pre rând.  
                                                 
21 (a) În cea de la Alexandria iaste: asupreaşte. 
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12. A împăratului carele ascultă cuvântul nedrept, toţi cei supuşi lui sânt fărădeleage.  
13. Împrumutătoriul şi deatoraşul unul cu altul s-au întâlnit, iară Domnul pre amândoi îi va 

cerceta.  
14. Împăratul cel ce cu adevăr judecă pre săraci, scaonul lui întru mărturie să va pune.  
15. Bătăile şi mustrările dau înţelepciune, iară pruncul cel ce umblă după voia sa ruşinează 

pre părinţii săi.  
16. Unde sânt mulţi necredincioşi, multe păcate să fac, iară, când cad aceia, drepţii să umplu 

de frică. 
17. Ceartă pre fiiul tău şi te va odihni, şi va da podoabă sufletului tău.  
18. Să nu fii tâlcuitoriu neamului fărădeleage, iară cel ce păzeaşte leagea fericit iaste.  
19. Cu cuvintele nu să va învăţa sluga îndărătnică, că de va şi înţăleage, tot nu va asculta.  
20. De vei vedea pre vreun om grabnic la cuvinte, să ştii că mai multă nădeajde are cel fără 

de minte decât el.  
21. Cel desfrânat din pruncie slugă va fi, şi mai târzâu îi va părea rău de aceasta.  
22. Omul mănios rădică price, iară bărbatul cel greu la mănie apără păcatul.  
23. Sumeţiia pre om smereaşte, iară pre cei ce gândesc cu smerenie îi întăreaşte cu mărire 

Domnul.  
24. Cel ce să împărtăşeaşte cu furul ureaşte şi sufletul său; şi de să va pune jurământ, auzind, 

nu vor spune.  
25. Cel ce să teame şi să ruşinează de oameni să împiiadecă, iară cel ce nădăjduiaşte spre 

Domnul veseli-să-va.  
26. Necurăţiia la om dă greşală, iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul să va mântui.  
27. Mulţi slujesc feaţelor povăţuitorilor, iară de la Domnul să face dreptate omului.  
28. Urât e înaintea dreptului omul nedrept, şi urâtă e celui fărădeleage calea cea dreaptă. 

 
Cap 30 

 
Cel credincios lui Dumnezeu să zice pre sine neînţelept, şi cuvintele lui Dumnezeu – 

lămurite, la care nimic nu să adaoge. De cuvântul deşert te depărtează, bogăţie şi sărăcie 
nu pofti. Nu da sluga stăpânului său. Nepotul rău blastămă. Lipitoarea are trei feate. Ochiul 
batjocoritoriu. Trei sânt cu neputinţă a le priceape şi a patra nu o şti. Pentru trei lucruri să 

clăteaşte pământul. Patru sânt pre pământ mai mici. Trei sânt pre pământ care fericit 
umblă, şi a patra bine mearge. 

 
1. Aceastea zice bărbatul celor ce cred lui Dumnezeu şi încetează: 
2. „Că mai neînţelept sânt decât toţi oamenii, şi înţelepciune de om nu iaste întru mine.  
3. Iară Dumnezeu m-au învăţat înţelepciune şi am cunoscut ştiinţa sfinţilor.  
4. Cine s-au suit în ceriu şi s-au pogorât? Cine au adunat vânturile în sân? Cine au întors 

toată apa întru o haină? Cine au ţinut toate marginile pământului? Care e numele lui? Sau 
care e numele fiilor lui? Ca să cunoască 

5. Că toate cuvintele lui Dumnezeu sânt cu foc lămurite şi ajută El celor ce să cuceresc Lui.  
6. Nu adaoge la cuvintele Lui, ca să nu te mustre şi să fii mincinos.  
7. Doao ceiu de la Tine: să nu iai harul mieu mai înainte de ce voiu muri eu,  
8. Cuvântul deşert şi mincinos depărtează-l de la mine, bogăţie şi sărăcie nu-mi da,  
9. Ci-mi rânduiaşte ceale de lipsă şi ceale de ajuns,  
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10. Ca nu, săturându-mă, să mă fac mincinos şi să zic: «Cine mă vede?» Sau fiind sărac să 
fur şi să jor pre numele lui Dumnezeu.  

11. Să nu dai pre slugă în mâinile stăpânului, ca nu cumva să te blastăme şi să piei.  
12. Nepotul rău blastămă pre tatăl său, şi pre mumă-sa nu o binecuvintează.  
13. Nepotul rău pre sine să judecă a fi drept, şi ieşirea sa nu o au spălat.  
14. Nepotul rău înalţi ochi are, şi cu geanele lui să înalţă; nepotul rău dinţii are sabie, şi 

măsealele barde, ca să mistuiască şi să mânce de tot pre cei slabi de pre pământ şi pre 
săracii lor dintră oameni.  

15. Lipitoarei trei feate era foarte iubite, şi aceaste trei nu o sătura, şi a patra nu ajungea a 
zice: «Destul iaste».  

16. Iadul şi dragostea muierii, şi pământul neumplut de apă, şi apa, şi focul nu vor zice: 
«Destul e».  

17. Ochiul cel ce batjocoreaşte pre tată şi nu cinsteaşte bătrâneaţăle maicii să-l scobească pre 
el corbii din văi şi să-l mânce puii vulturilor.  

18. Trei sânt mie cu neputinţă a le priceape, şi a patra nu o ştiu: 
19. Urmele vulturului, când zboară, şi căile şearpelui pre piiatră, şi calea corăbiii, când 

mearge pre mare, şi căile omului în tinereaţe. 
20. Că aceasta e calea muierii preacurve, care, dacă face, să spală, zicând că nimica n-au 

făcut fără de cale.  
21. Pentru trei lucruri să clăteaşte pământui şi a patrulea nu-l poate suferi: 
22. De va împărăţi sluga, şi nebunul de să va sătura de bucate, 
23. Şi slujnica de va scoate pre stăpână-sa, şi muiarea urâcioasă de va nimeri bărbat bun.  
24. Şi patru sânt pre pământ mai mici, aceastea sânt mai înţăleapte decât ceale înţăleapte: 
25. Furnicile, care nu au puteare şi-şi gătesc vara hrană, 
26. Şi aricii, neam slab, carii îşi fac în pietri casăle sale, 
27. Lăcusta împărat n-are, şi dintru o poruncă mearge la tabără cu bună rânduială;  
28. Şi nevăstuica, care să razămă pre mâni şi lezne să poate prinde, şi lăcuiaşte în polăţile 

împăraţilor.  
29. Şi trei sânt care fericit umblă, şi a patra care bine mearge:  
30. Puiul de leu, cel ce iaste mai tare întră dobitoace, carele nu să întoarce, nici să teame de 

dobitoc, 
31. Şi cocoşul, care umblă întră găini cu sfat bun, şi ţapul, care povăţuiaşte turma, şi 

împăratul, carele grăiaşte în neamuri.  
32. De te vei da pre tine la veselie şi vei întinde mâna ta cu sfadă, te vei necinsti.  
33. Mulge lapte şi va fi unt, şi, de vei stoarce nările, va ieşi sânge, iară, de vei trage afară 

cuvinte, vor ieşi vrăjbi şi sfăzi”. 
 

Cap 31 
 

Nu da muierilor avuţiia ta. Cei putearnici să nu bea vin, ci cei supăraţi. Deşchide gura ta şi 
judecă drept. Muiarea bărbată scumpă iaste. 

 
1. Cuvintele meale sânt grăite de la Dumnezeu, învăţătura împăratului, care l-au învăţat pre 

el muma lui.  
2. Ce vei păzi, fiiule? Ce? Graiurile lui Dumnezeu. Ţie zic: fiiule cel întâiu născut! Ce, fiiule 

pântecelui meu? Ce, fiiule rugăciunilor meale? 
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3. Nu da muierilor avuţiia ta şi mintea ta şi viiaţa, că mai pre urmă îţi vei muta sfatul.  
4. Toate le fă cu sfat, cu sfat bea vin. Cei putearnici sânt mănioşi, iară vin să nu bea,  
5. Ca nu, bind, să-şi uite de înţelepciune şi nu vor putea judeca drept pre cei slabi.  
6. Daţi beutură, care îmbată, celor ce sânt în supărări, şi vin să bea celor ce sânt în dureri, 
7. Ca să-şi uite de sărăcie, şi de osteneale să nu-şi mai aducă aminte.  
8. Fiiule, deşchide gura ta cu cuvântul lui Dumnezeu şi judecă pre toţi cum să cade.  
9. Deşchide gura ta şi judecă drept şi fă dreptate săracului şi mişălului.  
10. Muiare bărbată cine va afla? Mai scumpă iaste una ca aceasta decât pietrile ceale de mult 

preţ.  
11. Nădăjduiaşte spre dânsa inima bărbatului ei; una ca aceasta nu să va lipsi de bune 

agoniseale, 
12. Că lucrează bărbatului său lucruri bune în toată viiaţa.  
13. Agonisind lână şi in, au făcut cu mâinile sale lucruri de treabă.  
14. Fost-au ca o corabie ce face neguţătorie, de departe strânge avuţiia sa.  
15. Şi s-au sculat de noapte şi au dat bucate casii, şi lucruri slujnicilor.  
16. Văzând moşie, au cumpărat, şi din rodurile mânilor sale au sădit vie.  
17. Încingându-şi mijlocul său cu tărie, ş-au întărit braţul său la lucru.  
18. Gustat-au că bine iaste a lucra, şi nu să stânge luminarea ei toată noaptea.  
19. Mâinile sale întinde spre ceale de folos, şi coatele sale le întăreaşte la fus.  
20. Mâinile sale le-au deşchis săracului, şi roadă au întins celui lipsit.  
21. Nu poartă grijă de ceale din casă bărbatul ei, când să zăboveaşte undeva, că toţi a ei sânt 

îmbrăcaţi.  
22. Câte doao haine au făcut bărbatului său, şi şieşi îmbrăcăminte de vison şi de porfiră.  
23. Şi cinstit iaste în porţi bărbatul ei, oricând mearge întru adunare cu cei bătrâni şi cu 

lăcuitorii pământului.  
24. Cerşafuri au făcut şi le-au vândut finiceanilor, şi cingători – hananeilor.  
25. Întru tărie şi întru bună podoabă s-au îmbrăcat şi s-au veselit în zilele ceale de pre urmă.  
26. Gura sa ş-au deşchis cu socoteală şi după leage; şi rânduială au făcut limbii sale.  
27. Strânte sânt cărările casii ei, şi bucatele nu le-au mâncat cu leane.  
28. Înălţatu-ş-au fiii săi şi s-au îmbogăţit, şi bărbatul ei o au lăudat pre ea.  
29. Multe feate au agonisit bogăţie, multe feate au făcut puteare, iară tu ai întrecut şi le-ai 

covârşit pre toate.  
30. Plăceri mincinoasă şi frumseaţe deşearte muiereşti nu sânt întru tine, că muiarea cu 

minte să va binecuvânta, iară ea să laude frica Domnului. 
31. Daţi ei din rodurile mâinilor (a)22 ei, şi să se laude în porţi bărbatul ei.  

 
 

                                                 
22 (a) În cea veachie iaste: buzelor.  
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CÂNTAREA LUI SOLOMON(4) 

 
Cuvânt-înainte 

 
Au fost eritici carii zicea că această cântare nu trebuie să se puie întră dumnezeieştile 

scripturi, pentru că numele lui Dumnezeu într-însa necăiri nu să pomeneaşte, şi lucrul despre 
care să grăiaşte nu sfânt, ci lumesc iaste, nici să veade că Solomon au fost însuflat cu duh 
prorocesc.  

Împrotiva acestora, Theodoret, în cuvântul-înainte la Cântarea Cântărilor, bine pune 
înainte predaniia besearicii, cum că la jidovi, în tot veacul, întră cărţile ceale de la 
Dumnezeu însuflate au fost priimită, şi toată besearica totdeauna întră scripturile ceale 
dumnezăieşti o au numărat. Şi aceasta luminat iaste, că supt numele mirelui totdeauna 
Hristos să înţăleage, cu Carele sufletul cel sfânt cu iubire curată doreaşte să se desfăteaze; şi 
acesta iaste dorul lui cel mai mare, care întru această cântare să arată, ca făr’ de despărţire să 
se unească cu iubitul său şi cu el să se desfăteaze, şi aceasta iaste iubirea cea curată, carea 
pururea stăpâneaşte. Că acolo caută cuvintele ceale de la început ale cântării aceştiia: 
„Sărute-mă cu sărutarea gurii sale”. Aceasta iaste simţirea sufletului cucearnic şi a iubirei 
ceii desăvârşit, dintru aceasta sânt laudele ceale de atâtea ori poftorite ale iubitului, care 
sufletului celui înalt sau besearicii, încât cuprinde sufletele ceale cucearnice, să cuvin, nu 
celor ce să tăvălesc în păcate: „Iată, tu frumoasă eşti, iubita mea, iată, tu frumoasă eşti”. Iară 
cuvintele surorii şi a frăţiorului, duhovniceaşte, nu după iubirea cea necurată, trebuie a le 
înţeleage.  

Tituluşul cărţii arată cine iaste scriitoriul cărţii. „Cântarea Cântărilor lui Solomon” s-au 
zis pentru că au fost foarte frumoasă cântare, întru carea Solomon foarte frumos scrie 
cereasca iubire şi unirea lui Hristos şi a besearicii. 

Însă de să vor socoti după slovă cuvintele cântării, care mirele de mireasă le grăiaşte, 
adecă cum că capul ei iaste ca Muntele Carmilului, ochii aseamenea lacurilor, nasul ca un 
turn, dinţii ca turmele oilor, nimic mai urât nu s-ar putea închipui. Pentru aceaea, cuvintele 
acealea de la înţeleagerea cea trupească la cea duhovnicească trebuie a le muta.  

 
Cap 1 

 
Această cântare toată e în taină, plină de necuprinsa dragoste a lui Hristos cătră mireasa 

Sa şi, iarăşi, a mireasii cătră Hristos, Mirele său. 
 
1. Sărute-mă cu sărutarea gurii sale! Că mai bune sânt ţiţele tale decât vinul.  
2. Şi mirosul mirurilor tale mai mult decât toate mirosurile. Mir vărsat iaste numele tău, 

pentru aceaea te-au iubit pre tine fecioarele. Trasu-te-au dinapoi,  
3. La mirosul mirurilor tale vom alerga. Băgatu-m-au împăratul în cămara sa, 

bucura-ne-vom şi ne vom veseli de tine, iubi-vom ţiţele tale mai mult decât vinul. 
Dreptatea te-au iubit pre tine.  

4. Neagră sânt şi frumoasă, featele Ierusalimului, ca sălaşele lui Chidar, ca corturile lui 
Solomon.  

5. Nu vă uitaţi la mine, că m-am înnegrit, că m-au ars soarele. Fiii maicii meale s-au războit 
asupra mea, pusu-m-au păzitoare în vii; viia mea nu o am păzit! 
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6. Spune mie, o, tu, pre carele iubeaşte sufletul mieu, unde paşti? Unde ţ-ai pus lăcaşul întru 
amiiazăzi, ca să nu fiu ca ceaea ce rătăceaşte după turmele priiatinilor tăi? 

7. De nu te cunoşti pre tine, cea frumoasă întră muieri, ieşi tu pre urma turmelor, şi paşte 
iadele tale lângă sălaşele păstorilor.  

8. Cu călărimea în carăle lui Faraon te-am asemănat pre tine, iubita mea! 
9. Cât de frumoase sânt obrazele tale, ca ale turturealei, grumazul tău, ca mărgealele 

scumpe.  
10. Asemănări de aur vom face ţie, cu flori de argint.  
11. Până e împăratul în culcuşul său, nardul mieu dat-au mirosul său.  
12. Mănunchiu de stactie, frăţiorul mieu mie, întră ţiţele meale va petreace.  
13. Strugur din chipru e frăţiorul mieu mie, din viile Engadi.  
14. Iată, frumoasă eşti, iubita mea! Iată, frumoasă eşti, ochii tăi porumbi! 
15. Iată, bun eşti, frăţiorul mieu, şi înfrumsăţat! 
16. Patul nostru iaste umbros, şi grinzile noastre de chedru, podurile caselor noastre de 

chiparos.  
 

Cap 2 
 

Mirele pre sine şi pre mireasă arată cum iaste. 
 
1. Eu, floarea câmpului, crinul văilor.  
2. Ca crinul întră spini, aşea e iubita mea întră feate.  
3. Ca mărul întră leamnele pădurii, aşea e frăţiorul mieu întră feciori. Supt umbra lui am 

dorit şi am şezut, şi dulce e rodul lui în gâtlejul mieu.  
4. Băgaţi-mă în casa vinului, grămădiţi preste mine dragoste.  
5. Întăriţi-mă cu miruri, clădiţi-mă cu meri, că sânt rănită de dragoste.  
6. Stânga lui supt capul mieu, şi dreapta lui mă va îmbrăţişea.  
7. Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, să nu deşteptaţi, 

nici să sculaţi pre iubita, până când va vrea ea. 
8. Glasul frăţiorului mieu, iată, el vine sărind preste munţi, săltând preste dealuri.  
9. Aseamenea iaste frăţiorul mieu căprioarei sau puiului de cerb pre munţii lui Vetil. Iată, el 

stă după păreatele nostru privind pre ferestri, uitându-să prin mreji.  
10. Răspunde frăţiorul mieu şi zice mie: „Scoală-te, vino, iubita mea, frumoasa mea, 

porumbiţa mea! 
11. Că, iată, iarna au trecut, ploaia s-au dus şi au mers la sine.  
12. Florile s-au ivit pre pământ, vreamea pleavilii au sosit, glasul turturealii s-au auzit în 

pământul nostru. 
13. Smochinul au scos mugurii săi, viile înfloresc şi dau miros. Scoală, vino, iubita mea, 

frumoasa mea, porumbiţa mea, şi vino! 
14. Tu, porumbiţa mea, întru acoperemântul pietrii, lângă zidul cel dinainte, arată-mi faţa ta, 
şi mă fă să auz glasul tău, că dulce e glasul tău şi faţa ta frumoasă.  

15. Prindeţi-ne noao vulpile ceale mici, care strică viile, şi viile noastre înfloresc”.  
16. Frăţiorul mieu mie şi eu lui, cel ce paşte întră crini.  
17. Până ce va înceta zioa şi să vor pleca umbrele, întoarce-te, frăţiorul mieu, şi te aseamănă 

căpriorului sau puiului de cerb în munţii văilor. 
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Cap 3 

 
Mireasa să odihneaşte după ce au aflat pre mire. 

 
1. În patul mieu noaptea am căutat pre carele iubeaşte sufletul mieu. Căutatu-l-am şi nu l-am 

aflat, strigatu-l-am şi nu m-au auzit. 
2. Scula-mă-voiu, dară, şi voiu încungiura cetatea, în târguri şi pre uliţe voiu căuta pre carele 

iubeaşte sufletul mieu. Căutatu-l-am pre el şi nu l-am aflat, strigatu-l-am şi nu m-au auzit. 
3. Aflatu-m-au străjile care încungiură prin cetate: „Au doară aţi văzut pre cel ce iubeaşte 

sufletul mieu?” 
4. Puţin trecând de la ei, am aflat pre carele iubeaşte sufletul mieu, ţinutu-l-am şi nu l-am 

lăsat, până nu l-am băgat în casa maicii meale, şi în cămara ceii ce m-au zămislit. 
5. Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, să nu deşteptaţi, 

nici să sculaţi pre iubita, până când va vrea ea. 
6. Cine iaste acesta care să suie din pustie, ca buciumul fumului, tămâiată smirnă şi tămâie 

din toate pravurile făcătoriului de mir? 
7. Iată, patul lui Solomon: şeasăzeci de putearnici împregiurul lui din cei tari ai lui Israil.  
8. Toţi ţiind sabie, învăţaţi la războiu, bărbatului sabiia sa, preste coapsa sa, pentru frica 

nopţii.  
9. (a)23 Pat şi-au făcut şie împăratul Solomon din leamnele Livanului.  
10. Stâlpii lui i-au făcut de argint şi căpătâiul lui de aur, suişul lui de porfiră, înlăuntrul lui 

cu pietri aşternut, dragostea de la featele Ierusalimului. 
11. Ieşiţi, featele Sionului, şi vedeţi pre împăratul Solomon cu cununa cu carea l-au 

încununat pre el muma lui în zioa nuntei lui şi în zioa veseliei inimii lui. 
 

Cap 4 
 

Frumseaţa mireasii 
 
1. Iată, frumoasă eşti, iubita mea, iată frumoasă eşti! Ochii tăi, porumbiţă, afară de tăcearea 

ta. Părul tău, ca turmele caprelor celor descoperite din Galaad.  
2. Dinţii tăi, ca turmele celor tunsă (a)24, care s-au suit din scăldătoare, toate geameni nasc şi 

stearpă nu iaste întru eale.  
3. Ca funea cea roşie – buzele tale, şi vorba ta – frumoasă, ca coajea rodului mărului tău 

(b)25, afară de tăcearea ta.  
4. Grumazul tău, ca turnul lui David cel zidit în Talpiot, o mie de scuturi acăţate împrejurul 

lui, toate aruncăturile celor tari.  
5. Doao ţiţe ale tale, ca doi pui geameni de căprioară, carii pasc în crini.  
6. Până va lumina zioa şi vor scădea umbrele, duce-mă-voiu la muntele smirnei şi la dealul 

Livanului. 

                                                 
23 (a) Grece. foreion, unii pat, alţii tron sau jilţ, alţii leptică sau lectică, alţii car domnesc tălmăcesc cuvântul 
acesta; iară din firea sa, foreion însămnează ori „pat”, ori „scaon cu care te porţi”. 
24 (a) Oilor. 
25 (b) Obrazul tău. 
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7. Toată frumoasă eşti, iubita mea, şi întinăciune nu iaste întru tine. 
8. Vino din Livan, mireasă, vino din Livan, veni-vei şi vei treace de la începutul credinţii 

(v)26, de la capul Sanirului şi al Ermonului, de la peşterile leilor, de la munţii pardoşilor.  
9. Prins-ai inima, sora noastră, mireasă, prins-ai inima cu unul din ochii tăi şi cu un şir de la 

grumazii tăi. 
10. Cât de frumoase s-au făcut ţiţele tale, sora mea, mireasă? Mai frumoase sânt ţiţele tale 

decât vinul, şi mirosul hainelor tale mai mult decât toate mirosurile? 
11. Faguri ce pică sânt buzele tale, mireasă, miiare şi lapte e supt limba ta, şi mirosul 

hainelor tale ca mirosul Livanului. 
12. Grădină închisă e sora mea, mireasa, grădină închisă, izvor pecetluit.  
13. Odraslele tale, grădină cu rodii, cu rod din măguri, chipri cu narduri. 
14. Nard şi şofran, trestie şi scorţişoară, cu toate leamnele Livanului, smirnă şi aloi, cu toate 

mirosurile ceale de frunte.  
15. Izvor de grădină şi fântână de apă vie, carea cu răsunet curge din Livan.  
16. Scoală-te, vântule cel de la miiazănoapte, şi vino, boarea cea de la amiiazăzi, şi suflă 

prin grădina mea, şi să curgă mirosurile! 
Cap 5 

 
Mirele vine în grădina mireasii. 

 
1. Pogoare-să frăţiorul mieu în grădina sa, şi să mănânce din rodul poamelor sale.  
2. Întrat-am în grădina mea, sora mea, mireasă! Cules-am smirna mea cu mirosurile meale, 

mâncat-am pâinea mea cu miiarea mea, beut-am vinul mieu cu laptele mieu. Mâncaţi, 
priiatini, şi beaţi şi vă îmbătaţi, fraţilor! 

3. Eu dorm şi inima mea priveghiiază, glasul frăţiorului mieu bate la uşă: „Deşchide-mi, 
sora mea, iubita mea, porumbiţa mea, săvârşita mea, că s-au umplut capul mieu de roao şi 
părul mieu de picături de noapte”.  

4. Dezbrăcatu-m-am de haina mea, cum mă voiu îmbrăca cu ea? Spălat-am picioarele meale, 
cum le voiu întina? 

5. Frăţiorul mieu băgat-au mâna sa pre gaoră şi pântecele mieu s-au turburat spre el.  
6. Sculatu-m-am eu să deşchiz frăţiorului mieu, din mâinile meale au picat smirnă, deagetele 

meale pline sânt de smirnă.  
7. Pus-am mâinile meale pre încuietoare, şi am deşchis frăţiorului mieu, iară frăţiorul mieu 

au trecut. Sufletul mieu s-au topit de cuvântul lui, căutatu-l-am pre el, şi nu l-am aflat, 
strigatu-l-am, şi nu m-au auzit.  

8. Aflatu-m-au străjuitorii cei ce încunjură cetatea, bătutu-m-au şi m-au rănit, luatu-mi-au 
brobodealnicul mieu de la mine păzitorii zidurilor.  

9. Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, de veţi afla pre 
frăţiorul mieu, spuneţi lui că rănită de dragoste sânt eu. 

10. Cum (a)27 frăţiorul tău de frăţior, cea frumoasă întră muieri? Cum frăţiorul tău de frăţior, 
pentru că aşea ne-ai jurat? 

11. Frăţiorul mieu e alb şi rumen, ales din zeci de mii.  
12. Capul lui, aur lămurit, părul lui, brazi, negru ca corbul.  

                                                 
26 (v) Jidoveaşte: Amon, un munte. 
27 (a) Să osăbeaşte. 
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13. Ochii lui, ca porumbiţele la plinirea apelor, spălate cu lapte, şezind la mulţimea apelor.  
14. Obrazele lui, ca năstrăpile ceale de miros, care slobod mirosuri, buzele lui, crini care 

pică smirnă plină.  
15. Mânile lui, verigi de aur pline de tharsis, pântecele lui, tablă de elefant preste piiatră de 

sapfir.  
16. Pulpele lui, stâlpi de marmure în temeiuri de aur.  
17. Faţa lui – ca Livanul, aleasă ca chedrii, grumazii lui, dulceaţă şi tot dor. Acesta e 

frăţiorul mieu, acesta e iubitul mieu, o, featele Ierusalimului! 
18. Unde s-au dus frăţiorul tău, cea frumoasă întră muieri, încătro au căutat frăţiorul tău, şi-l 

vom căuta pre el împreună cu tine? 
 

Cap 6 
 

Mirele să întoarce şi spune frumseaţa mireasii. 
 
1. Frăţiorul mieu s-au pogorât în grădina sa, la năstrăpile mirosului, să pască în grădini şi să 

culeagă crini.  
2. Eu, frăţiorului mieu, şi frăţiorul mieu, mie, cel ce paşte întră crini.  
3. Frumoasă eşti, iubita mea, ca bunăvoinţa, mândră ca Ierusalimul, cumplită ca ceale 

rânduite (a)28.  
4. Întoarce-ţi ochii tăi de la mine, că ei mi-au dat aripi, părul tău, ca turmele caprelor care 

s-au suit de la Galaad.  
5. Dinţii tăi, ca turmele celor tunse, care s-au suit de la scăldătoare, şi toate au fii geameni, şi 

stearpă nici una nu iaste întru eale.  
6. Ca o funişoară roşie, buzele tale, şi graiul tău, frumos ca coajea rodiei mărului tău (b)29, 

afară de tăcearea ta. 
7. Şeasăzeci sânt împărătease şi optzeci ţiitoare şi tinereale fără de număr. 
8. Una iaste porumbiţa mea, cea desăvârşită a mea, una iaste maicii sale, aleasă ceii ce o au 

născut pre ea, văzutu-o-au pre ea featele şi o au fericit împărăteasele şi ţiitoarele, şi o vor 
lăuda pre ea. 

9. Cine iaste aceasta care să iveaşte ca zorile, frumoasă ca luna, aleasă ca soarele, cumplită 
(v)30 ca ceale rânduite? 

10. În grădina nucului m-am pogorât, ca să văz odraslele părului, să văz, oare, înflorit-au 
viia, înflorit-au rodiile; acolo voiu da ţiţele meale ţie. 

11. Nu au cunoscut sufletul mieu, pusu-m-au în carăle lui Aminadav.  
12. Întoarce-te, întoarce-te, Sunamiteancă! Întoarce-te şi să te vedem! 

 

                                                 
28 (a) Taberile. 
29 (b) Obrazul. 
30 (v) Taberile. 
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Cap 7 
 

Frumseaţa mireasii şi meargerea ei cu mirele în ţarină. 
 

1. Ce veţi vedea la Sunamiteanca care vine, ca ceatele taberilor? Cât de frumoşi sânt paşii tăi 
cu încălţămintele tale, fiica lui Nadav? Închieturile coastelor tale sânt aseamenea lanţurilor 
de aur, ceale făcute de mâini de meşter.  

2. Buricul tău, clondiriu oblu, nicidecum lipsindu-să de amestecătură, pântecele tău, stog de 
grâu îngrădit cu crini. 

3. Doao ţiţe ale tale, ca doi pui geameni de căprioară.  
4. Grumazul tău, ca un turn de elefant, ochii tăi, ca lacurile în Esevon, în porţi de mulţime de 

feate, nasul tău – ca turnul Livanului, care caută spre Damasc.  
5. Capul tău preste tine – ca Carmilul, şi cosiţele capului tău – ca mohorâtul, împărat legat 

întru călcători. 
6. Cât de frumoasă eşti şi cât de dulce, iubită, întru desfătăciunile tale! 
7. Aceasta e mărimea ta, asemănatu-te-ai finicului, şi ţiţele tale – strugurilor. 
8. Zis-am: „Sui-mă-voiu în finic, ţinea-mă-voiu de vârvurile lui”, şi vor fi ţiţele tale ca 

strugurii viei, şi mirosul nasului tău, ca mearele.  
9. Şi gâtlejul tău, ca vinul cel bun, cel ce mearge la frăţiorul mieu spre bună îndreptare, 

destulu-i buzelor meale şi dinţilor.  
10. Eu, frăţiorului mieu, şi la mine, întoarcerea lui.  
11. Vino, frăţiorul mieu, să ieşim la ţarină, să mânem în sate.  
12. Să mânecăm la vii, să vedem de au înflorit viia, florile fac rod? Înflorit-au rodiile? Acolo 

voiu da ţiţele meale ţie.  
13. Mandragorele au dat miros, şi la uşile noastre, tot fealiul de poame, noao şi vechi, 

frăţiorul mieu, ţ-am ţinut ţie. 
 

Cap 8 
 

Darul mireasii, dragostea şi desfătarea ei. 
 

1. Cine te va da mie pre tine, frăţiorul mieu, cel ce sugi ţiţele maicii meale, ca să te aflu afară 
şi să te sărut, şi mai mult nime să nu mă defaime? 

2. Apuca-te-voiu şi te voiu băga în casa maicii meale şi în cămara ceii ce m-au zemislit; 
acolo mă vei învăţa şi te voiu adăpa cu vin mirositoriu de la curgerea rodiilor meale.  

3. Stânga lui supt capul mieu, şi dreapta lui mă va îmbrăţişea pre mine.  
4. Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, să nu deşteptaţi 
şi să nu sculaţi pre iubita mea, până ce va vrea ea. 

5. Cine e aceasta carea să suie albită, înflorită, răzămându-să pre frăţiorul său? Supt măr 
te-am deşteptat pre tine, acolo cu dureri te-au născut maica ta, acolo au cuprins durerile 
naşterii pre ceaea ce te-au născut pre tine.  

6. Pune-mă ca o peceate pre inima ta, ca o peceate pre braţul tău, că tare iaste ca moartea 
dragostea, grea ca iadul râvna, aripile ei ca aripile focului, cărbuni înfocaţi flacările ei.  
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7. Apă multă nu va putea stânge dragostea, şi râurile nu o vor îneca pre ea, de va da omul 
toată avuţiia casii sale pentru dragoste (a)31, cu defăimare să va defăima. 

8. Sora noastră mică iaste şi ţiţe nu are, ce vom face sororii noastre în zioa în carea să va grăi 
pentru ea? 

9. De iaste zid, să zidim preste el băşti de argint, şi de iaste uşă, să o blănim cu scânduri de 
chedru.  

10. Eu sânt zid, şi ţiţele meale ca turnurile, eu eram înaintea ochilor lui aflând pace.  
11. Vie au avut Solomon în Veelamon, dat-au viia sa păzitorilor, omul va aduce pentru 

roada ei o mie de arginţi.  
12. Viia mea e înaintea mea, o mie – lui Solomon, şi doao sute – celor ce păzesc rodul ei.  
13. Cel ce şezi în grădini, când priiatinii iau aminte, glasul tău auzit fă-l mie. 
14. Fugi, frăţiorul mieu, şi te aseamănă cu căprioara sau cu puiul cerbului în munţii 

mirositurilor! 
 
 

                                                 
31 (a) Aceasta ca o nimica nu să va socoti, ca cum ar zice că toată bogăţiia mai puţin iaste decât dragostea, 

dragostea mai de mare preţ iaste decât toată bogăţia. 
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CARTEA IUDITHEI(5) 

 
Cuvânt-înainte 

 
Mai de obşte judecată iaste şi mai adevărată, cum că această istorie a Iudithei s-au 

întâmplat pre vreamea împăratului Manase, nu după sfârşitul robiei, precum să veade din cap 
4, stih 2. Iară în ce an a împăratului Manase s-au întâmplat aceastea nu să ştie. Place unora 
cum că Manase, până la anul doaozeci şi unul al împărăţiei sale, fărădeleage au trăit, pentru 
aceaea, Iosif faptele vremii aceiia le chiiamă „ceale tinereşti a lui Manase”, carele zice că s-au 
întors la împărăţie în anul 23, şi Olofern s-au omorât în anul 24. Iară cum că anevoie iaste a 
uni aceastea cu anul al doisprăzeacelea a lui Merodah, a căruia pomenire să face în capul 1, 
răspund cum că osibite epohe a împăratului acestuia să osibesc după întâmplările lucrurilor. 
Aşa, de la prinderea Ninevii sau de la altă întâmplare, osibirea epohelor au putut răsări.  

Încă şi aceasta să cade a şti, cum că istoriia Iudithei foarte bine să uneaşte cu scriitorii cei 
sfinţi şi cu cei politiceşti, că faptele lui Arfaxad, ale cărţii aceştiia, să unesc cu faptele lui 
Fraort, la Erodot. Nimica nu iaste în istoriia aceasta, din care să se dovedească a fi paravolă şi 
pildă, cum cred unii dintră protestanşi.  

Însă aceasta să ştie, cum că cartea aceasta nu au fost în canonul jidovilor, ci cum că întră 
cărţile ceale dumnezeieşti au fost priimită scrie Ieronim. Că, cum mărturiseaşte Maimonid, la 
Uetie, prop. 4., tit. de cartea Iudithei, era la jidovi doao fealiuri de cărţi dumnezeieşti: unele, 
care le zicea că sânt de Dumnezeu însuflate prin Duhul Sfânt, şi acealea au fost care s-au scris 
până la sfârşitul robiei Vavilonului, aceastea jidovii în canon le-au pus; altele sânt care s-au 
scris după robiia Vavilonului, şi sânt de Dumnezeu însuflate, ci aceastea tot nu le-au pus în 
catastihul Sfintelor Scripturi, socotindu-le mai de jos. Însă besearica lui Hristos amândoao 
aceaste fealiuri de cărţi de Dumnezeu însuflate le ţine, şi în canonul cărţilor Sfintei Scripturi le 
numără. Aşa sânt cărţile lui Tovit, Iudith şi ale Macaveilor. Iară Cartea Iudithei, Săborul de la 
Nicheea în numărul cărţilor Sfintei Scripturi o au numărat, aşa şi Săborul de la Cartaghen au 
aşezat. De Cartea Iudithei ca de o carte dumnezeiască grăiaşte Climent Alexandreanul, Cartea 
4, Stromateon, Tertulian, De Monogamiia, aduce pilda Iudithei, carea numai o dată s-au 
măritat. Orighen, cuvânt 9, în Cartea Judecăt., laudă acea faptă a Iudithei, aşa cât toţi cei de 
demult au ţinut cum că istoriia Iudithei, nu pildă, ci adevărată au fost. 

Iară cine au scris această carte, aceasta tocma nu să ştie; unii socotesc că ar fi fost scrisă 
pre vreamea robiei Vavilonului, pentru că în limba haldeească iaste scrisă, cum mărturiseaşte 
Ieronim. Şi s-au scris ca să râdice inimile israilteanilor, să nu deznădăjduiască în robie.  
 

Cap 1 
 

Arfaxad zideaşte cetatea Ecvatana. Iară Navohodonosor, biruind pre împăratul midiianilor şi 
vrând a împărăţi preste toate ţerâle, trimite soli, carii întorcându-să fără cinste înapoi, să 

mănie împăratul şi să joară că-ş va izbândi. 
 
1. În anul al doisprăzeace al împărăţiei lui Navohodonosor, carele au împărăţit la Ninevi (a)32, 

cetatea cea mare, în zilele lui Arfaxad, carele au împărăţit preste midiiani la Ectavana, 

                                                 
32 (a) În unele să află: asiriianilor. 
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2. Şi au zidit la Ectavana împregiur ziduri din pietri cioplite, de trei coţi de late şi de şease 
coţi de lungi. Şi au făcut înălţimea zidului de şeaptezeci de coţi şi lărgimea de cincizeci 
de coţi.  

3. Şi turnurile lui le-au pus preste porţile ei de o sută de coţi, iară lăţimea temeiurilor de 
şeasezeci de coţi.  

4. Şi au făcut porţile ei de şeaptezeci de coţi de înalte şi lăţimea lor de patruzeci de coţi, ca 
să poată ieşi oştile ceale tari ale lui şi taberile pedestrimei lui.  

5. Şi au făcut războiu, în zilele acealea, împăratul Navohodonosor asupra împăratului 
Arfaxad în câmpul cel mare, care câmp iaste în hotarăle Ragavului.  

6. Şi au venit la el toţi cei ce lăcuia muntele, şi toţi carii lăcuiesc Eufratul şi Tigrul şi 
Idaspinul şi câmpul Eriohului al împăratului elimeilor. Şi s-au adunat neamuri multe 
foarte la tabăra fiilor lui Helod (b)33. 

7. Şi au trimis Navohodonosor, împăratul asiriianilor, la toţi cei ce lăcuia în Persida şi la 
toţi cei ce lăcuia la apus şi în Chilichia şi în Damasc şi în Livan şi în preajma Livanului, 
şi la toţi cei ce lăcuia despre faţa marginii mării, 

8. Şi la neamurile Carmilului şi a Galaadului şi a Galileii ceii de sus, şi la lăcuitorii 
câmpului celui mare, Esdrilomului, şi la toţi cei din Samariia şi din cetăţile ei şi dincolo 
de Iordan, până la Ierusalim, şi Vetani, şi Helus, şi Cadis, şi râul Eghiptului, 

9. Şi Tafnas, şi Ramesi, şi tot pământul Ghesemului, până unde să vine deasupra 
Taneosului şi a Memfeosului, şi la toţi cei ce lăcuiesc Eghiptul, până unde să vine la 
hotarăle Ethiopiei.  

10. Ci toţi lăcuitorii pământului n-au băgat samă de cuvântul lui Navohodonosor, 
împăratului asiriianilor, şi n-au mers împreună cu el la războiu, că nu s-au temut de el, că 
li să părea lor că nu iaste mai mare decât orice alt om. Şi au trimis îndărăpt pre solii lui 
deşerţi, cu necinste de la faţa sa. 

11. Şi s-au mâniiat Navohodonosor foarte asupra tuturor ţerilor acestora şi s-au jurat pre 
scaonul său şi pre împărăţiia sa că cu adevărat va să facă izbândă de pre toate hotarăle 
Chilichiei şi ale Damascului şi ale Siriei, 

12. Să omoară, cu sabiia sa, pre toţi cei ce lăcuiesc în pământul lui Moav şi pre fiii lui 
Amon, şi toată Iudeea, şi pre toţi eghipteanii, până unde să vine la hotarăle amânduror 
mărilor.  

13. Şi s-au sculat cu putearea sa asupra împăratului Arfaxad, în anul al şeaptesprăzeacelea, 
şi s-au întărit în războiul lui.  

14. Şi au bătut toată putearea lui Arfaxad şi toată călărimea lui şi toate carăle lui, şi au 
stăpânit cetăţile lui.  

15. Şi au ajuns până la Ectavana, şi au biruit turnurile şi au prădat uliţele ei, şi podoaba ei 
o au pus spre ocară ei. Şi au prins pre Arfaxad în munţii Ragavului şi l-au împuns pre el 
cu suliţele sale, şi l-au pierdut pre el de tot în zioa aceaea.  

16. Şi s-au întors cu ei la Ninevi, el şi toată oastea lui (v)34, şi mulţimea cea foarte mare de 
oameni războinici, şi au fost acolo, desfătându-să şi ospătându-să, el şi oastea lui, într-o 
sută şi doaozeci de zile. 

 
 

                                                 
33 (b) Heul. 
34 (v) În cea veachie: toată amestecătura lui. 
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Cap 2 
 

Navohodonosor, trimiţind pre Olofern să jefuiască toate împărăţiile şi noroadele, să 
însămnează putearea oastei lui, şi, multe locuri supuind, pre toţi  

îi cuprinde frică foarte mare. 
 
1. Iară în anul al optsprăzeace, în doaozeci şi doao a lunii dintâiu, făcutu-s-au cuvânt în 

casa lui Navohodonosor, împăratului asiriianilor, să-şi izbândească preste tot pământul, 
precum au fost zis. 

2. Şi chiemând pre toate slugile sale şi pre toţi boiarii săi, le-au spus lor taina sfatului său, 
grăindu-le (a)35 cu gura sa tot răul pământului acestuia. 

3. Iară ei au judecat să piiarză tot trupul care n-au ascultat de cuvântul gurii lui.  
4. Şi au fost după ce au sfârşit sfatul său, au chiemat Navohodonosor, împăratul 

asiriianilor, pre Olofern, mai-marele puterii sale, carele era al doilea după el, şi au zis 
cătră el:  

5. „Aceastea zice împăratul cel mare, domnul a tot pământul: «Iată, tu, după ce vei ieşi de 
la faţa mea, ia împreună cu tine bărbaţi, carii nădăjduiesc în vârtutea lor, pedestri, o sută 
şi doaozeci de mii, şi mulţime de cai cu călăreţi, doaosprăzeace mii, şi mergi împrotiva a 
tot pământul spre apus, că n-au ascultat de cuvântul mieu.  

6. Şi le vesteaşte lor să-mi gătească mie pământ şi apă, că voiu ieşi cu mâniia mea asupra 
lor şi voiu acoperi toată faţa pământului cu picioarele puterii meale şi-i voiu da pre ei 
spre pradă lor.  

7. Şi văile lor să vor umplea de cei răniţi ai lor, şi păraiele, şi râurile pline fiind de morţii 
lor să vor vărsa, şi-i voiu duce pre ei robi la marginile a tot pământul.  

8. Deci tu, ieşind, prinde-mi mie tot hotarul lor, şi, de să vor da pre sine ei ţie, păzeaşte-i 
pre ei mie până la zioa în carea voiu certa pre ei.  

9. Iară de cei ce nu vor asculta să nu fie milă ochiului tău a-i da spre ucidere şi jeaf în tot 
pământul tău. Că viu sânt eu şi putearea împărăţiei meale, câte am grăit voiu şi face 
aceastea cu mâna mea.  

10. Iară tu să nu treci nici unul din cuvintele domnului tău, ci deplin să le faci precum ţ-am 
poruncit ţie! Şi nu întârziia a face aceastea»”. 

11. Şi ieşind Olofern de la faţa domnului său, au chiemat toate căpeteniile şi povăţuitorii şi 
mai-marii oştilor Asiriei, 

12. Şi au numărat bărbaţi aleşi la tabără, precum i-au poruncit lui domnul său, la o sută şi 
doaozeci de mii, şi călăreţi arcaşi doaosprăzeace mii, şi i-au rânduit pre ei, în ce chip să 
rânduiaşte mulţimea războiului.  

13. Şi au luat cămile şi asini, care să poarte povara lor, mulţime multă foarte, şi oi şi boi şi 
capre, ca să fie mai gata, fără de număr, şi hrană multă pentru tot bărbatul, şi aur şi 
argint din casa împăratului, mult foarte.  

14. Şi au ieşit el şi toată putearea lui în cale, ca să meargă înaintea împăratului 
Navohodonosor, şi s-au acoperit toată faţa pământului cătră apus de carăle şi de călăreţii 
şi de pedestrii cei aleşi ai lor, şi multă amestecătură au ieşit împreună cu ei, ca lăcustele 
şi ca năsipul pământului, pentru că nu era număr mulţimei lor.  

                                                 
35 (a) În cea veachie: săvârşi cu gura sa toată răutatea pământului. 
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15. Şi ieşiră de la Ninevi, cale de trei zile preste faţa câmpului Vectileth, şi au tăbărât de la 
Vectileth aproape de muntele cel de-a stânga Chilichiei ceii de sus. 

16. Şi luând toată putearea sa, pre pedestri şi pre călăreţi şi carăle sale, şi s-au dus de acolo 
la munte.  

17. Şi au tăiat Fudul şi Ludul, şi au prădat pre toţi fiii lui Rasis şi pre fiii lui Ismail, cei de 
cătră faţa pustiiului, cătră amiiazăzi, despre Helon.  

18. Şi au trecut Efrathul şi au venit în Mesopotamiia, şi au surpat toate cetăţile ceale înalte, 
de la părăul Arvonai până unde să vine la mare. Şi au cuprins hotarăle Chilichiei şi au 
tăiat pre toţi cei ce au stătut împrotiva lui,  

19. Şi au venit până la hotarăle lui Iafeth, ceale despre austru şi despre faţa Araviei, şi au 
încungiurat pre toţi fiii lui Madiam, şi au ars sălaşurile lor, şi au prădat stânile lor.  

20. Şi s-au pogorât în câmpul Damascului, pre vreamea seacerii de grâu, şi au ars toate 
ţarinile lor, şi turmele şi cirezile le-au omorât.  

21. Şi cetăţile lor le-au prădat, şi câmpurile lor le-au vânturat, şi au bătut pre toţi tinerii lor 
cu ascuţitul sabiei.  

 
Cap 3 

 
Spăimântându-să de Olofern, cu atâta mulţime, de bunăvoie i să supun toate căpeteniile 

cetăţilor şi a ţerilor, dintră carii îşi ia şieşi ajutoriu, macar că cetăţile şi pre dumnezeii lor 
strică, ca numai pre Navohodonosor să-l aibă dumnezeu. 

 
1. Şi au căzut groaza şi frica lui preste toţi cei ce lăcuia pre lângă mare, carii era în Sidon 
şi în Tir, şi preste cei ce lăcuia în Sur şi în Ochina, şi preste toţi cei ce lăcuia în Iemnaan.  

2. Şi cei ce lăcuia în Azot şi în Ascalon s-au temut de el foarte. Şi au trimis la el soli cu 
cuvinte de pace, zicând:  

3. „Iată, noi, slugile lui Navohodonosor, împăratului celui mare, sântem înaintea ta, fă cu 
noi, cum iaste plăcut feaţii tale.  

4. Iată, odăile noastre şi tot locul nostru şi tot câmpul grânelor şi turmele şi cirezile şi toate 
stânele sălaşurilor noastre aproape sânt, înaintea feaţii tale sânt, fă ce-ţi place ţie.  

5. Iată, şi cetăţile noastre şi cei ce lăcuiesc întru eale robii tăi sânt! Venind, fă cu eale 
precum să pare bine înaintea ochilor tăi!” 

6. Şi s-au dus bărbaţii la Olofern şi i-au spus lui după cuvintele aceastea. 
7. Şi s-au pogorât spre marginea mării, el şi putearea lui, şi au pus pază în cetăţile ceale 

înalte. 
8. Şi au luat dintru dânşii bărbaţi aleşi de ajutoriu şi l-au priimit pre el ei, şi tot împregiurul 
ţării lor cu cununi şi cu hore şi cu tâmpene.  

9. Şi au stricat toate hotărăle lor şi desişurile lor le-au tăiat.  
10. Şi avea el poruncă să piiarză de tot pre toţi dumnezeii pământului, ca numai lui 

Navohodonosor singur să se închine, şi toate neamurile şi toate limbile lor să-l chiiame 
pre el dumnezeu.  

11. Şi venind în faţa ezdrileanilor, aproape de (a)36 Doteea, care loc e în preajma 
herestreului celui mare al Iudeii, au tăbărât întră Gheva şi întră cetatea Schiithilor, şi au 
fost acolo o lună de zile, ca să adune acolo toată plinirea puterii sale.  

                                                 
36 (a) În cea veachie: jidovime. 
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Cap 4 
 

Foarte înfricoşindu-să fiii lui Israil de Olofern, din îndemnul lui Ioachim, preotului, să întăresc 
şi, smerindu-şi trupul cu post şi cu rugăciuni, cer ajutoriu de la Dumnezeu. 

 
1. Şi au auzit fiii lui Israil, carii lăcuia în Iudeea, toate câte au făcut neamurilor Olofern, 

mai-marele oştilor lui Navohodonosor, împăratului asiriianilor, şi cum au prădat toate 
besearicile lor şi le-au stricat.  

2. Şi s-au înfricoşat foarte de faţa lui, şi, pentru Ierusalim şi pentru besearica Domnului 
Dumnezeului lor, s-au turburat, 

3. Că nu demult să era întors din robie, şi de curând tot norodul Iudeii să adunasă, şi vasele şi 
jertvenicul şi casa să sfinţisă de spurcăciune.  

4. Şi au trimis în tot hotarul Samariei şi în satele ei, şi în Vethor, şi în Velmen, şi în Ierihon, şi în 
Hova, şi în Esora, şi în Valea Salimului. Şi au cuprins toate vârvurile munţilor celor înalţi, şi 
au încungiurat cu zid satele ceale dintr-însele, şi au pus acolo hrană pentru gătirea războiului, 
că de curând era câmpurile lor săcerate.  

5. Şi Ioachim, preotul cel mare, carele era în zilele acealea în Ierusalim, au scris celor ce lăcuia 
în Vetuliia, şi din Vetumetham, carea iaste în preajma ezdrileanilor, despre faţa câmpului celui 
aproape de Dotaim, zicând să apuce suişurile munţilor, că prin acealea trebuia a întra la Iudeea 
şi lezne era a-i opri pre ei suindu-să, doi <i>nşi să stea asupra tuturor bărbaţilor, fiind strâmtă 
trecătoarea. 

6. Şi au făcut fiii lui Israil precum le-au poruncit lor Ioachim, preotul cel mare, şi bătrânimea a 
tot norodul lui Israil, carii şedea în Ierusalim. 

7. Şi au strigat tot bărbatul lui Israil cătră Dumnezeu cu osârdie mare şi ş-au smerit sufletele sale 
cu nevoinţă mare, ei şi muierile lor,  

8. Şi pruncii lor, şi dobitoacele lor, şi tot nemearnicul şi năimitul, şi cel cumpărat pre argint al lor 
au pus saci preste mijloacele sale, şi tot bărbatul şi toată muiarea şi pruncii.  

9. Şi cei ce lăcuia în Ierusalim au căzut înaintea feaţii besearicii şi au preserat cu cenuşe capetele 
sale şi au întins sacii săi înaintea feaţii Domnului, şi jertvenicul cu saci l-au învălit.  

10. Şi au strigat cătră Dumnezeul lui Israil toţi împreună, cu strigare mare, ca să nu dea spre jaf 
pre fiii lor, şi pre muierile lor spre pradă, şi cetăţile moştenirei lor spre perire, şi sfintele spre 
spurcăciune şi spre ocară şi spre bucurie neamurilor. 

11. Şi au ascultat Dumnezeu rugăciunea lor, şi au văzut necazul lor şi au postit norodul zile 
multe în toată Iudeea şi în Ierusalim, înaintea sfintelor Domnului Atotţiitoriului. 

12. Şi Ioachim, preotul cel mare, şi toţi cei ce sta înaintea Domnului, preoţii şi toţi cei ce slujiia 
Domnului, cu saci încinşi la mijloacele sale, aducea arderea de tot a neîncetării şi rugăciunile 
şi darurile ceale de bună voie ale norodului. Şi avea cenuşe preste mitrele sale şi striga cătră 
Domnul din toată putearea, ca să caute cu milă spre toată casa lui Israil. 

 
Cap 5 

 
Olofern, întrebând pre Ahior, căpeteniia amoniteanilor, despre norodul lui Israil, spune 

minunile lui Dumnezeu cu norodul lui Israil şi-i zice să nu îndrăznească a oşti asupra lui. Care 
auzind căpeteniile lui Olofern, să mânie pre Ahior. 

 
1. Şi s-au dat de ştire lui Olofern, mai-marelui oştilor lui Asur, cum că fiii lui Israil s-au gătit de 

războiu şi au închis trecătorile munţilor şi au zidit tot vârvul muntelui înalt şi au pus la câmp 
piiadeci. 
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2. Şi s-au mâniiat cu mănie foarte, şi au chiemat pre toţi boiarii lui Moav şi pre povăţuitorii lui 
Amon şi pre toţi domnii marginii mării, şi le-au zis lor: 

3. „Spuneţi-mi mie, fiii lui Hanaan, cine e norodul acesta, carele şeade în munte? Şi ce cetăţi 
sânt în care lăcuiesc? Şi ce mulţime de oaste au? Şi în ce stă tăriia şi putearea lor? Şi cine iaste 
la ei împărat sau mai mare povăţuitoriu al oastei lor? Şi pentru ce nu bagă în samă, ca să vie 
înaintea mea, împrotivindu-să mai mult decât toţi cei ce lăcuiesc la apus?” 

4. Şi au zis cătră el Ahior, povăţuitoriul tuturor fiilor lui Amon:  
5. „Asculte domnul mieu cuvânt din gura slugii sale şi voiu spune ţie adevărul despre norodul 

acesta, carele lăcuiaşte muntele acesta, care e aproape de tine, şi nu va ieşi minciună din gura 
slugii tale! 

6. Norodul acesta iaste din neamul haldeilor.  
7. Şi au nemernicit mai înainte în Mesopotamiia, că n-au vrut să urmeaze dumnezeilor părinţilor 

săi, carii au fost în pământul haldeilor. 
8. Şi au ieşit din calea părinţilor săi şi s-au închinat Dumnezeului ceriului, pre Carele L-au 

cunoscut Dumnezeu. Pentru aceaea, i-au scos pre ei de la faţa dumnezeilor săi şi au fugit în 
Mesopotamiia şi au lăcuit acolo zile multe.  

9. Şi au zis Dumnezeul lor să iasă din lăcaşul lor şi să meargă în pământul lui Hanaan, şi au 
lăcuit acolo şi s-au înmulţit cu aur şi cu argint şi cu dobitoace multe foarte. 

10. Şi după aceaea s-au pogorât în Eghipt (că acoperisă foamete faţa pământului lui Hanaan) şi 
au lăcuit acolo până ce s-au întors. Şi s-au înmulţit acolo foarte, şi nu era număr neamului lor. 

11. Şi s-au sculat asupra lor împăratul Eghiptului şi cu vicleşug i-au împilat pre ei, şi cu 
osteneala cărămidăriei i-au asuprit pre ei, şi i-au făcut pre ei robi. Iară ei au strigat cătră 
Dumnezeul său şi au bătut tot pământul Eghiptului cu rane nevindecate. 

12. Şi i-au scos pre ei eghipteanii de la faţa sa şi au săcat Dumnezeu Marea Roşie înaintea lor şi 
i-au adus pre ei în muntele (a)37 Sinai şi Cadis Varni.  

13. Şi au scos pre toţi cei ce lăcuia în pustie şi au lăcuit în pământul amoreilor şi pre toţi 
esevoneanii i-au pierdut cu putearea sa. 

14. Şi, trecând Iordanul, au moştenit tot muntele.  
15. Şi au scos de la faţa sa pre hananeu şi pre ferezeu şi pre ievuseu şi pre sihem şi pre toţi 

ghergheseii, şi au lăcuit într-însul zile multe.  
16. Şi, până n-au păcătuit înaintea Dumnezeului său, era bunătăţile împreună cu ei, că 

Dumnezeu, Cel ce ureaşte nedreptatea, iaste cu ei. 
17. Iară când s-au abătut de la calea carea le-au pus lor foarte mult, au perit în multe războaie şi 

s-au dus robi în pământ străin, şi besearica Dumnezeului lor s-au stricat până în pământ şi 
cetăţile lor le-au prins vrăjmaşii.  

18. Şi acum, întorcându-să la Dumnezeul său, s-au suit din locurile râsipirii, unde era râsipiţi, şi 
au luat Ierusalimul (unde iaste sfinţeniia lor), şi s-au făcut lăcuitori muntelui acestuia, că era 
pustiiu.  

19. Şi acum, stăpâne doamne, de iaste necunoştinţă întru norodul acesta şi păcătuiesc împrotiva 
Dumnezeului său, să socotim că aceasta va fi lor împiedecare şi să ne suim şi să-i batem pre ei.  

20. Iară de nu iaste fărădeleage în neamul lor, să treacă domnul mieu, ca nu cumva să-i 
scutească pre ei Domnul lor şi Dumnezeul lor pentru ei, şi vom fi de ocară înaintea a tot 
pământul!” 

                                                 
37 (a) În calea. 
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21. Şi au fost după ce au încetat Ahior a grăi cuvintele aceastea, au răpştit tot norodul, care sta 
împregiurul cortului.  

22. Şi zicea boiarii lui Olofern şi toţi lăcuitorii pământului de pre lângă marginea mării şi a lui 
Moav să-l taie pre el: „Că nu ne vom teame noi de faţa fiilor lui Israil, că iaste norod care nu 
are puteare, nici tărie să se poată oşti. 

23. Drept aceaea, să ne suim asupra lor şi vor fi de mâncare la toată oastea ta, doamne 
Oloferne”. 

 
Cap 6 

 
Mâniindu-să Olofern, porunceaşte să ducă pre Ahior în Vethuliia, ca împreună cu dânsa să se 

pedepsească, când aceaea să va birui. Dară prăştiiaşii, gonind pre slujitori îndărăpt, îl leagă de 
un copaciu. Şi fiii lui Israil, înţelegând pricina, dezlegându-l, îl mângăie, cu smerenie 

rugându-să lui Dumnezeu. 
 
1. Iară după ce au încetat gâlceava bărbaţilor celor ce şedea împregiur la sfat, au zis Olofern, 

mai-marele puterii lui Asur, cătră Ahior, înaintea a tot norodul celor străini de neam şi cătră 
toţi fiii lui Moav: 

2. „Şi cine eşti tu, Ahior, şi năimiţii lui Efraim, de ai prorocit noao astăzi şi ai zis să nu ne oştim 
asupra neamului Ierusalimului (a)38, că Dumnezeul lor apără pre ei? 

3. Şi cine e Dumnezeu, fără numai Navohodonosor? Acesta va trimite putearea sa şi va piiarde 
de tot pre ei de pre faţa pământului şi nu-i va mântui pre ei Dumnezeul lor.  

4. Ci noi, robii lui, vom piiarde de tot pre ei, ca pre un om, şi nu vor putea sta împrotiva puterii 
cailor noştri, că-i vom călca pre dânşii cu ei. Şi munţii lor să vor îmbăta cu sângele lor, şi 
câmpii lor să vor umplea de morţii lor.  

5. Şi nu va sta împrotivă urma picioarelor lor înaintea feaţii noastre, ci cu perire vor peri, zice 
împăratul Navohodonosor, domnul a tot pământul, că au zis: «Nu vor rămânea în deşert 
graiurile cuvintelor meale!» 

6. Iară tu, Ahior, năimitul lui Amon, cel ce ai grăit cuvintele aceastea în zioa nedreptăţii tale, nu 
vei vedea mai mult faţa mea din zioa aceasta, până ce voiu izbândi asupra neamului celor din 
Eghipt.  

7. Şi atunci va treace fierul oştii meale şi norodul slugilor meale prin coastele tale, şi vei cădea 
cu cei răniţi ai lor. Când mă voiu înturna, şi te vor pune slugile meale la munte întru una din 
cetăţile suişurilor, şi nu vei peri până ce te vei omorî împreună cu ei.  

8. Şi de nădăjduieşti întru inima ta că nu să vor prinde, să nu ţi să schimbe (b)39 faţa ta: grăit-am 
şi nimica nu va cădea din cuvintele meale!” 

9. Şi au poruncit Olofern slugilor sale, carii sta la cortul lui, să prinză pre Ahior şi să-l puie pre el 
la Vetuliia, şi să-l dea în mâna fiilor lui Israil. 

10. Şi-l prinseră pre el slugile lui şi-l dusără afară de tabără la câmp, şi din câmp s-au dus la 
munte, şi au sosit la izvoarăle ceale de supt Vetuliia.  

11. Şi deaca i-au văzut pre ei bărbaţii cetăţii, carii era în vârvul muntelui, au luat armele sale (şi 
au ieşit din cetate pre vârvul muntelui), şi tot bărbatul prăştiiaş, şi au oprit suirea lor, aruncând 
cu pietri asupra lor. 

                                                 
38 (a) În unele: Israil. 
39 (b) Să nu să întristeaze. 
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12. Iară ei supt munte au legat pre Ahior şi l-au lăsat lăpădat supt rădăcina muntelui şi s-au întors 
la domnul lor.  

13. Şi, pogorându-să fiii lui Israil din cetatea lor, au mers la el şi, dezlegându-l, l-au dus în 
Vetuliia.  

14. Şi l-au adus pre el la boiarii cetăţii lor, carii era în zilele acealea, Oziia a lui Miha, din neamul 
lui Simeon, şi Avris a lui Gothoniil, şi Harmis a lui Melhiil.  

15. Şi au chiemat pre toţi bătrânii cetăţii şi au alergat tot tinărul lor şi muierile la adunare. Şi au 
pus pre Ahior în mijlocul a tot norodului lor.  

16. Şi l-au întrebat pre el Oziia ce s-au întâmplat cu el. Iară el, răspunzind, au spus lor toate 
graiurile sfatului lui Olofern şi toate cuvintele care le-au grăit el în mijlocul boiarilor lui Asur 
şi câte s-au lăudat Olofern asupra casii lui Israil. 

17. Şi, căzind norodul, s-au închinat lui Dumnezeu şi au strigat cătră Dumnezeu, zicând: 
„Doamne, Dumnezeul ceriului, caută la trufiia lor şi miluiaşte smereniia neamului nostru şi 
vezi faţa celor sfinţiţi Ţie în zioa aceasta!” 

18. Şi au mângăiat pre Ahior şi l-au lăudat pre el foarte.  
19. Şi l-au luat pre el Oziia de la adunare şi l-au dus la casa sa, şi au făcut ospăţ celor mai 

bătrâni. Şi au chiemat pre Dumnezeul lui Israil spre ajutoriu, în toată noaptea aceaea. 
 

Cap 7 
 

Olofern, încungiurând Vethuliia şi luând izvoarăle apii, porunceaşte  
să păzască toate fântânile. Şi cetăţeanii, slăbind de seate, socotesc să dea cetatea, dar Oziia îi 

îndeamnă să aşteapte cinci zile. 
 

1. Iară a doao zi, au poruncit Olofern la toată oastea sa şi la tot norodul său, carele au venit întru 
ajutoriu lui, să purceaze asupra cetăţii Vetula şi să apuce suişurile muntelui şi să dea războiu 
asupra fiilor lui Israil. 

2. Şi au purces în zioa aceaea tot bărbatul tare al lor şi oastea lor cea dintr-o sută şi şeaptezeci de 
mii de bărbaţi războinici pedestri, şi călăreţi doaosprăzeace mii, afară de împiedecări şi de alţi 
bărbaţi pedestri, carii mergea împreună cu ei, mulţime multă foarte.  

3. Şi au tăbărât în vale aproape de Vetuliia, la izvor, şi s-au întins lăţimea de la Dothaim până la 
Velthem, şi în lungime de la Vetulia până la Chiamon, în preajma Ezdrilomului.  

4. Iară fiii lui Israil, deaca au văzut mulţimea lor, s-au turburat foarte şi au zis fieştecarele cătră 
de-aproapele său: „Acum vor acoperi aceştia faţa a tot pământului acestuia, şi nici munţii cei 
înalţi, nici văile, nici dealurile nu vor suferi greutatea lor!” 

5. Şi au luat fieştecarele armele sale ceale de războiu şi au aţiţat foc în turnurile sale şi au străjuit 
toată noaptea aceaea.  

6. Iară în zioa a doao, au scos Olofern toată călărimea lui în faţa fiilor lui Israil, carii era în 
Vetuliia, şi au socotit suişurile cetăţii lor şi izvoarăle apelor lor le-au cercat şi le-au luat pre 
eale şi au pus la eale ceate de oameni războinici, iară el s-au întors la norodul său.  

7. Şi, venind la el toţi boiarii fiilor lui Isav şi toţi povăţuitorii norodului lui Moav şi domnii cei de 
pre lângă mare, au zis: „Să auză acum domnul nostru cuvânt, ca să nu să facă stricare în oastea 
ta.  

8. Că norodul acesta al fiilor lui Israil nu nădăjduiaşte în suliţele sale, ci întru înălţimea munţilor 
săi, întru carii lăcuiesc ei, că nu iaste lezne a te sui pre vârvul munţilor lor.  
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9. Şi acum, doamne, nu face războiu asupra lor, cum să face războiul de oaste, şi nu va cădea din 
norodul tău nici un bărbat.  

10. Rămâi în tabăra ta, păzind pre fieştecarele din oastea ta, şi să oprească slugile tale izvorul cel 
de apă, care iasă de la rădăcina muntelui, că de acolo să adapă toţi cei ce lăcuiesc în Vetulia, 
şi-i va omorî pre ei seatea şi vor da cetatea sa.  

11. Iară noi şi norodul nostru ne vom sui pre vârvurile ceale de aproape ale munţilor şi vom 
tăbărî preste eale, să păzim ca să nu iasă din cetate nici un om.  

12. Şi să vor topi de foamete ei şi muierile lor şi fiii lor, şi, mai înainte de a veni sabiia preste ei, 
vor peri în uliţele lăcuinţei sale.  

13. Şi vei răsplăti lor răsplătire rea, pentru că nu au ascultat de tine şi nu au ieşit înaintea feaţii 
tale cu pace!” 

14. Şi au plăcut cuvintele lor înaintea lui Olofern şi înaintea tuturor slujitorilor lui, şi au rânduit 
să facă precum au grăit ei.  

15. Şi s-au râdicat tabăra fiilor lui Amon, şi împreună cu ei cincii mii din fiii lui Asur, şi au 
tăbărât în vale şi au cuprins apele şi izvoarăle apelor fiilor lui Israil. Şi s-au suit fiii lui Isav şi 
fiii lui Amon şi au tăbărât în munte în preajma Dothaimului.  

16. Şi au trimis dintru ei la austru şi la răsărit, la Ecrevil, carea iaste în preajma Husiei, carea 
iaste deasupra părăului Mohmur, şi ceaealaltă oaste a asiriianilor au tăbărât la câmp şi au 
acoperit toată faţa pământului şi corturile şi povările lor, au tăbărât mulţime multă foarte.  

17. Şi fiii lui Israil au strigat cătră Domnul Dumnezeul său, că au lipsit duhul lor, pentru că i-au 
încungiurat toţi vrăjmaşii lor şi nu era a scăpa din mijlocul lor.  

18. Şi au rămas împregiurul lor toată tabăra lui Asur, pedestraşii şi carăle şi călăreţii lor, treizeci 
şi patru de zile.  

19. Şi celor ce lăcuia în Vetulia s-au sfârşit toate vasele ceale de apă, şi lacurile s-au deşertat, şi 
nu avea să bea să se sature într-o zi, că cu măsură le da lor de beut.  

20. Şi au slăbit pruncii lor şi muierile lor, şi tinerii pierea de seate şi cădea în uliţele cetăţii şi în 
trecătorile porţilor, şi nu era puteare mai mult întru ei.  

21. Şi s-au adunat tot norodul la Ozia şi la boiarii cetăţii, tinerii şi muierile şi pruncii, şi au strigat 
cu glas mare şi au zis înaintea tuturor bătrânilor:  

22. „Judece Dumnezeu întră noi şi întră voi, că aţi făcut noao strâmbătate mare, negrăind de 
pace cu fiii lui Asur. Şi acum, nu iaste noao ajutoriu, ci ne-au vândut pre noi Dumnezeu în 
mâinile lor, ca să cădem înaintea lor de seate şi cu perire mare.  

23. Şi acum, chiemaţi-i pre ei şi daţi cetatea toată de pradă norodului lui Olofern şi la toată 
oastea lui, că mai bine iaste noao să fim de jeaf lor, decât să murim de seate.  

24. Că vom fi robi şi va fi viu sufletul nostru, şi nu vom vedea moartea pruncilor noştri cu ochii 
noştri, şi pre muierile şi pre fiii noştri sfârşindu-şi sufletele sale.  

25. Mărturisim asupra voastră ceriul şi pământul, şi pre Dumnezeul nostru şi pre Domnul 
părinţilor noştri, Cel ce ne pedepseaşte pre noi pentru păcatele noastre şi pentru păcatele 
părinţilor noştri, ca să nu facă după cuvintele aceastea în zioa de astăzi!” 

26. Şi s-au făcut plângere mare în mijlocul adunării tuturor dimpreună şi au strigat cătră Domnul 
Dumnezeu cu glas mare.  

27. Şi au zis cătră ei Ozia: „Nădăjduiţi, fraţilor, încă cinci zile să aşteptăm, în care va întoarce 
Domnul Dumnezeul nostru mila Sa spre noi, că nu ne va părăsi pre noi până în sfârşit.  

28. Iară după ce vor treace aceastea şi nu ne va veni ajutoriu, voiu face după cuvântul vostru!” 
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29. Şi au râsipit pre norod la tabăra lui. Şi la ziduri şi la turnurile cetăţii lor s-au dus, iară pre 
muieri şi pre prunci la casele lor i-au trimis. Şi au fost foarte cu mare smerenie în cetate. 

 
Cap 8 

 
Pentru năcazul norodului, cugetând căpeteniile să dea cetatea a cincea zi, Iudith, chiemându-i 

la sine, îi ceartă pentru ce au hotărât vreamea milii Domnului şi-i îndeamnă să întărească  
norodul spre răbdare cu pilda părinţilor săi şi, neispitind lucrul, să se roage lui Dumnezeu 

pentru dânsa. 
 

1. Şi au auzit în zilele acealea Iudith, fata lui Merari, fiiul lui Ox, fiiul lui Iosif, fiiul lui Oziil, 
fiiul lui Elchiia, fiiul lui Ananiia, fiiul lui Ghedeon, fiiul lui Rafain, fiiul lui Achithon, fiiul lui 
Iliu, fiiul lui Eliav, fiiul lui Nathanail, fiiul lui Samail, fiiul lui Sarasadai, fiiul lui Israil.  

2. Şi bărbatul ei, Manasi, din neamul şi din familiia ei, au fost murit în zilele seacerii orzului.  
3. Că sta după cei ce lega znopi în câmp şi au venit fierbinţala preste capul lui şi s-au culcat pre 

patul său şi au murit în Vetulia cetatea, şi l-au îngropat pre el cu părinţii lui în ţarina cea din 
mijlocul Dothaimului şi Valamo.  

4. Şi au fost Iudith văduvă în casa sa, trei ani şi patru luni.  
5. Şi şi-au făcut cort în podul casii sale şi s-au încins cu sac şi s-au îmbrăcat cu haine de văduvie.  
6. Şi postea toate zilele văduviei sale, afară de zioa cea mai înainte de sâmbete şi de sâmbete, şi 

de zioa cea mai înainte de lună noao, şi de zioa în carea era lună noao, şi de sărbători, şi de 
praznicile ceale de veselie ale casii lui Israil.  

7. Şi era frumoasă la chip şi mândră la faţă foarte. Şi au lăsat Manasi, bărbatul ei, aur şi argint şi 
slugi şi slujnice şi dobitoace şi ţarine, care le ţinea ea.  

8. Şi nu putea nime să grăiască de ea nici un cuvânt rău, că să temea de Dumnezeu foarte.  
9. Şi au auzit cuvintele ceale reale ale norodului, care le-au grăit celor mai mari, că au slăbit 

pentru lipsa apelor. Şi au auzit Iudith toate cuvintele care le-au grăit cătră ei Oziia, cum s-au 
jurat lor că va da cetatea după cinci zile asiriianilor.  

10. Şi, trimiţind pre slujnica carea era ispravnică preste toate averile ei, au chiemat pre Oziia şi 
pre Havrin şi pre Harmin, bătrânii cetăţii. Şi ei au venit la ea. Iară ea au zis lor:  

11. „Ascultaţi-mă, acum, căpeteniile celor ce lăcuiesc în Vetuliia! Că nu iaste drept cuvântul 
vostru, care l-aţi grăit înaintea norodului în zioa aceasta, cu jurământ întărind ceale ce aţi grăit 
întră Dumnezeu şi întră voi, şi aţi zis să daţi cetatea vrăjmaşilor noştri, de nu să va întoarce 
Domnul întru aceaste zile să ne ajute noao.  

12. Şi acum, cine sânteţi voi, carii ispitiţi pre Dumnezeu în zioa de astăzi, ca cum aţi fi dumnezei 
întră fiii oamenilor? 

13. Şi acum, pre Domnul Atotţiitoriul ispitiţi şi nimica nu veţi cunoaşte în veac, că adâncurile 
inimii omului nu le aflaţi şi cuvintele cugetului lui nu le priceapeţi? Şi cum veţi ispiti pre 
Dumnezeu, Cel ce au făcut toate aceastea? Îl veţi ispiti şi gândul Lui veţi cunoaşte, şi cugetul 
Lui veţi priceape? 

14. Nu întărâtaţi, fraţilor, pre Domnul Dumnezeu nostru! Că de nu va vrea să ne ajute noao 
într-aceaste cinci zile, El are puteare, când va vrea, să ne acopere sau să ne piiarză înaintea 
feaţii vrăjmaşilor noştri.  

15. Iară voi nu zălogiţi sfaturile Domnului Dumnezeului nostru, că nu iaste ca omul Dumnezeu, 
să Se înfricoşeaze, nici ca fiiul omului, să Se judece şi să I să puie Lui hotar.  
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16. Pentru aceaea, să aşteptăm mântuirea Lui, şi să-L chiemăm pre El spre ajutoriul nostru, şi, de 
va fi Lui plăcut, va asculta glasul nostru. 

17. Că nu s-au sculat întru seminţiile noastre, nici în zioa de astăzi iaste neam sau familie sau 
norod sau cetate dintră noi, care să se închine la dumnezei făcuţi de mâini, precum au fost în 
zilele ceale mai dinainte, pentru care lucru s-au dat sabiei şi jeafului părinţii noştri şi au căzut 
cădeare mare înaintea vrăjmaşilor noştri.  

18. Iară noi pre alt Dumnezeu n-am cunoscut afară de El, pentru aceaea nădăjduim că nu ne va 
treace cu vedearea.  

19. Că de ne vom da noi, să va da şi toată Iudeea şi să vor prăda sfintele noastre şi va ceare 
Domnul spurcăciunea lor din gura noastră. Şi frica fraţilor noştri şi robiia pământului şi 
pustiirea moştenirii noastre o va întoarce în capul nostru, la neamurile unde vom fi robi, şi 
vom fi scandălă şi ocară înaintea celor ce ne vor stăpâni pre noi.  

20. Că nu va fi plăcută robiia noastră, ci o va întoarce întru ocară Domnul Dumnezeul nostru.  
21. Şi acum, fraţilor, să arătăm fraţilor noştri că de noi să razimă sufletul lor, şi sfintele şi 

besearica şi oltariul să proptesc preste noi.  
22. Afară de toate aceastea, să mulţămim Domnului Dumnezeului nostru, Cel ce ne ispiteaşte 

pre noi, ca şi pre părinţii noştri. 
23. Aduceţi-vă aminte câte au făcut cu Avraam şi cu câte au ispitit pre Isaac şi câte s-au 

întâmplat lui Iacov în Mesopotamiia Siriei, când păştea oile lui Lavan, fratelui mumei lui. Că, 
precum pre aceia i-au ispitit spre lămurirea inimii lor, aşea şi pre noi, nu pentru ca să facă 
izbândă asupra noastră, ci pentru ca să ne înveaţe, bate Domnul pre toţi cei ce să apropie de 
El”. 

24. Şi au zis cătră ea Oziia: „Toate câte ai zis cu bună inimă ai grăit şi nu iaste cine să se 
împrotivească cuvintelor tale.  

25. Că nu astăzi s-au arătat înţelepciunea ta, ci de la începutul zilelor tale au cunoscut tot norodul 
înţelepciunea ta, că bună iaste zidirea inimii tale.  

26. Ci norodul au încetat foarte şi ne-au silit pre noi să facem precum am grăit lor şi ne-au făcut 
să ne legăm cu jurământ, care nu-l putem călca.  

27. Şi acum, roagă-te tu pentru noi, că eşti muiare cu frica lui Dumnezeu, şi va trimite Domnul 
ploaie şi să vor umplea lacurile noastre, ca să nu perim mai mult!” 

28. Şi au zis cătră ei Iudith: „Ascultaţi-mă pre mine! Şi voiu face lucru, carele să va pomeni din 
neamuri în neamuri la fiii norodului nostru.  

29. Voi staţi la poartă în noaptea aceasta şi voiu ieşi eu cu slujnica mea, şi, în zilele după care aţi 
zis să daţi cetatea vrăjmaşilor noştri, va cerceta Domnul pre Israil prin mâna mea.  

30. Iară voi nu cercaţi să ştiţi ce voiu să fac eu, că nu voiu spune voao, până ce să vor săvârşi 
ceale ce voiu să fac”. 

31. Şi au zis Oziia şi boiarii cătră ea: „Mergi în pace, şi Domnul Dumnezeu să meargă înaintea 
ta, şi să ne dea noao izbândă din vrăjmaşii noştri!” Şi, întorcându-să de la cortul ei, s-au dus la 
rândurile sale. 

 
Cap 9 

 
Iudith, măhnindu-să şi smerindu-să pentru mântuirea norodului, căzind la pământ, să roagă şi 

ceare ajutoriu, să poată piiarde pre Olofern. 
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1. Iară Iudith au căzut pre faţa sa şi au pus cenuşă pre capul său şi s-au dezbrăcat de sacul cu 
carele era îmbrăcată, când să aducea în Ierusalim în Casa Domnului tămâiarea serii aceiia. 

2. Şi au strigat cu glas mare Iudith, şi au zis: „Doamne, Dumnezeul părintelui mieu, Simeon, 
căruia i-ai dat sabie spre izbândirea celor de alt neam, carii au deşchis zgăul fecioarei spre 
pângăriciune şi au golit coapsa spre ruşine şi au spurcat zgăul spre ocară.  

3. Că ai zis că: «Nu va fi aşea!» Şi au făcut ei lucruri pentru care ai dat pre boiarii lor la perire, 
carea aşternutul lor, cel cu înşelăciune amestecat, l-au stropit cu sânge.  

4. Şi ai bătut pre slugi cu cei putearnici şi pre cei putearnici pre scaonele lor, şi ai dat muierile lor 
spre pradă şi featele lor în robie şi toate dobânzile lor spre jeaf fiilor celor iubiţi de Tine, 

5. Carii au şi răvnit râvna Ta şi s-au scârbit de pângăriciunea sângelui său şi Te-au chiemat pre 
Tine spre ajutoriu.  

6. Dumnezeule, Dumnezeul mieu, ascultă-mă pre mine, văduva! 
7. Că Tu ai făcut ceale mai înainte de acealea şi ceale după acealea şi ceale de acum. Şi ceale 

viitoare le ştii şi s-au făcut ceale ce ai sfătuit, şi au zis: «Iată, sântem de faţă!» 
8. Că toate căile Tale sânt gata, şi judecăţile Tale mai înainte cunoscute. 
9. Că, iată, asiriianii s-au înmulţit întru putearea lor şi s-au fălit în cai şi în călăreţi şi s-au sumeţit 

întru braţul celor pedestri. Nădăjduit-au în pavăză şi în suliţă şi în arc şi în praştie, şi n-au 
cunoscut că Tu eşti Domnul, Cel ce sfăramă războaiele. Domnul e numele Tău! 

10. Tu zdrobeaşte putearea lor cu putearea Ta şi calcă tăriia lor cu mâniia Ta, că s-au sfătuit să 
spurce sfintele Tale, să pângărească lăcaşul odihnii numelui mărirei Tale şi să surpe cu fier 
cornul jertvenicului Tău. 

11. Caută spre trufiia lor şi trimite măniia Ta asupra capetelor lor. Dă în mâna mea, văduvei, 
tăriia carea o am cugetat! Bate pre rob cu domn, prin buzele înşelăciunii meale, şi pre domn cu 
robul lui. Frânge cu mână de fămeaie cerbicea lor cea râdicată! 

12. Că nu întru mulţime iaste tăriia Ta, nici putearea Ta în cei tari, ci a celor smeriţi eşti Tu 
Domn, şi a celor mai mici eşti ajutoriu, a celor neputincioşi sprijinitoriu, şi a celor nebăgaţi în 
samă acoperitoriu, şi a celor fără de nădeajde mântuitoriu. 

13. Aşea, aşea, Dumnezeul părintelui mieu şi Dumnezeul moştenirei lui Israil, Doamne al 
ceriului şi al pământului, făcătoriul apelor, Împărate a toată zidirea Ta, Tu ascultă rugăciunea 
mea şi fă ca cuvântul mieu să fie spre înşelăciune şi spre rană şi spre struncinătură celor ce 
împrotiva aşezemântului Tău de leage şi a Casii Tale ceii sfinte şi a muntelui Sionului şi a casii 
moştenirii fiilor Tăi au sfătuit reale! 

14. Şi fă ca tot neamul Tău şi toată seminţiia să cunoască şi să ştie că Tu eşti Dumnezeu a toată 
putearea şi tăriia, şi nu iaste altul, carele acopere pre neamul lui Israil, fără numai Tu!” 

 
Cap 10 

 
Iudith, frumos împodobită, ieşind din Vetuliia cu slujnica sa, şi aflându-o cei ce străjuia, o duc 

la Olofern, carele văzindu-o să prinde cu frumseaţea ei. 
 

1. Şi au fost după ce au încetat a striga cătră Dumnezeul lui Israil şi au sfârşit toate cuvintele 
aceastea, s-au sculat din cădearea sa şi au chiemat pre slujnica sa. 

2. Şi s-au pogorât în casa în carea petrecea sâmbăta şi în sărbătorile sale, şi, dezvălindu-să de 
sacul cu care era îmbrăcată, s-au dezbrăcat de hainele văduviei sale. 

3. Şi şi-au spălat trupul cu apă, şi s-au uns cu mir gros, şi şi-au tocmit părul capului său, şi şi-au 
pus mitră în cap, şi s-au îmbrăcat cu hainele sale ceale de veselie, cu care să împodobiia când 
trăia Manase, bărbatul ei.  
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4. Şi s-au încălţat cu încălţămintele sale, şi au pus împregiurul său gherdanurile şi brăţerile, şi 
inealele, şi cerceii, şi toată podoaba sa. Şi s-au înfrumseţat foarte, ca să înşeale ochii bărbaţilor 
carii o vor vedea.  

5. Şi au dat slujnicii sale un foale de vin şi un urcior de untdelemn, şi au umplut o straistă de 
făină şi de păpuşi de smochine şi de pâine curată, şi au astupat toate vasele sale, şi le-au pus 
pre ea.  

6. Şi au ieşit la poarta cetăţii Vetuliei, şi au găsit pre Oziia, şezând la poartă, şi pre bătrânii 
cetăţii, pre Havrin şi pre Harmin. 

7. Şi, deaca o au văzut pre ea la faţă şi la haine schimbată, s-au mirat foarte mult de frumseaţele 
ei, 

8. Şi au zis cătră ea: „Dumnezeu, Dumnezeul părinţilor noştri, să-ţi dea ţie dar şi să săvârşească 
tocmealele tale spre mărirea fiilor lui Israil şi spre înălţarea Ierusalimului!” Şi s-au închinat lui 
Dumnezeu.  

9. Şi au zis ea cătră ei: „Porunciţi să-mi deşchiză poarta cetăţii şi voiu ieşi să plinesc cuvintele 
ceale ce aţi grăit cu mine!” Şi au poruncit tinerilor să-i deşchiză precum au zis.  

10. Şi i-au deşchis şi au ieşit Iudith, ea şi slujnica ei cu ea.  
11. Şi s-au uitat la ea bărbaţii cetăţii până ce s-au pogorât din munte şi până ce au trecut valea, şi 

mai mult nu o au văzut pre ea.  
12. Iară ea mergea pre vale drept, şi o au întimpinat pre ea straja cea mai dinainte a asiriianilor, şi 

o au prins şi o au întrebat: „Cine eşti? Şi de unde vii? Şi unde mergi?” 
13. Şi au răspuns ea: „Fată de jidov sânt şi fug de la faţa lor, că vor să se dea voao spre mâncare. 
14. Iară eu merg la faţa lui Olofern, mai-marele puterii voastre, ca să-i spuiu cuvinte adevărate, 
şi-i voiu arăta lui cale, pre carea să meargă şi să stăpânească tot muntele, şi dintr-a lui nu va 
peri, din bărbaţii lui, nici un trup, nici duh de viiaţă!” 

15. Iară deaca au auzit bărbaţii cuvintele ei şi au văzut faţa ei, le părea lor foarte minunată de 
frumoasă, 

16. Şi au zis cătră ea: „Mântuit-ai sufletul tău, grăbind a te pogorî la faţa domnului nostru! Deci 
acum mergi la cortul lui, şi dintră noi te vor petreace, până ce te vor da în mâinile lui.  

17. Iară când vei sta înaintea lui, să nu te temi cu inima ta, ci spune după cuvintele tale şi bine va 
face ţie”. 

18. Şi au ales dintră sineşi o sută de bărbaţi şi i-au însoţit cu ea şi cu slujnica ei, şi o au dus pre ea 
la cortul lui Olofern.  

19. Şi s-au strâns din toată oastea, că s-au auzit la corturi venirea ei, şi venind o încungiura pre 
ea, cât au stătut afară de cortul lui Olofern, până au spus lui despre ea.  

20. Şi să mira de frumseaţa ei şi lăuda pre fiii lui Israil pentru ea.  
21. Şi au zis fieştecarele cătră de-aproapele său: „Cine va lăsa pre norodul acesta, carele are la 

sine muieri ca aceastea? Şi nu iaste bine a lăsa să rămâie vreun bărbat dintră ei, carii de s-ar 
lăsa să rămâie ar putea înşela tot pământul!” 

22. Şi au ieşit cei ce străjuia în cortul lui Olofern, şi toţi slujitorii lui, şi o au băgat pre ea în cort.  
23. Iară Olofern odihnea pre aşternutul său, cel cu acoperemânt de porfiră şi de aur şi de 

smaragd, şi cu pietri scumpe ţesut. Şi i-au spus lui de ea. 
24. Şi au ieşit în tinda cortului şi lămpaşe de argint mergea înaintea feaţii lui. Şi, venind Iudith 

înaintea lui şi a slujitorilor lui, s-au mirat toţi de frumseaţele feaţii ei.  
25. Iară ea au căzut preste faţa sa şi s-au închinat lui şi o au rădicat pre ea slujitorii lui. 
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Cap 11 
 

Întrebând Olofern pre Iudith despre pricina fugirii sale, îi răspunde cu înşelăciune  că iaste 
vestitoare de biruinţă. 

 
1. Şi au zis cătră ea Olofern: „Cutează, muiare, nu te teame întru inima ta, că eu n-am făcut rău 

la nici un om carele au ales a sluji lui Navohodonosor, împăratului a tot pământul.  
2. Şi acum, norodul tău, cel ce lăcuiaşte muntele, de nu m-ar fi defăimat pre mine, nu aş fi 

râdicat suliţa mea asupra lor. Ci ei şi-au făcut şie aceastea.  
3. Iară acum spune-mi pentru ce ai fugit de la ei şi ai venit la noi? Pentru că ai venit la mântuire, 

aibi nădeajde! 
4. În noaptea aceasta tu vei trăi, şi de-aci înainte, că nu iaste cine să-ţi facă ţie rău, ci bine-ţi va 

face ţie, ca robilor domnului mieu, împăratului Navohodonosor”. 
5. Şi au zis cătră el Iudith: „Priimeaşte graiurile roabei tale, şi să grăiască roaba ta înaintea feaţii 

tale, că nu voiu spune minciună domnului mieu în noaptea aceasta. 
6. Şi, de vei asculta de cuvintele roabei tale, desăvârşit va face Dumnezeu cu tine lucrul, şi nu va 

cădea domnul mieu de la sfaturile sale.  
7. Că viu e Navohodonosor, împăratul a tot pământul, şi vie e putearea lui, cel ce te-au trimis pre 

tine spre îndreptarea a tot sufletului. Că nu numai oamenii prin tine vor sluji lui, ci şi fiiarăle 
câmpului şi dobitoacele şi pasările ceriului, prin putearea ta, vor trăi supt Navohodonosor şi 
supt toată casa lui. 

8. Că am auzit înţălepciunea ta şi meşteşugurile sufletului tău, şi în tot pământul s-au vestit cum 
că tu, unul, eşti mai bun în toată împărăţiia, şi mai învăţat şi mai minunat întru putearea 
războiului.  

9. Şi acum, cuvântul, carele l-au grăit Ahior la sfatul tău, am auzit graiurile lui, că l-au luat pre el 
oamenii din Vethuliia şi le-au spus lor toate câte au grăit el înaintea ta.  

10. Pentru aceaea, stăpâne doamne, să nu treci cuvântul lui, ci-l pune în inima ta, că adevărat 
iaste.  

11. Că nu să ia izbândă de pre neamul nostru, că nu poate sabie asupra lor, de nu vor păcătui 
Dumnezeului său.  

12. Şi acum (să nu deznădăjduiască domnul mieu şi să se întoarcă cu lucrul nesăvârşit), şi va 
cădea moartea preste faţa lor, că i-au cuprins pre ei păcat, cu care mănie pre Dumnezeul său, 
oricând vor face fără de cale. 

13. Că s-au sfârşit lor bucatele şi s-au împuţinat toată apa, şi s-au sfătuit să-şi puie mâinile pre 
dobitoacele sale şi toate câte au oprit Dumnezeu în legile lui să nu mânce ei, au socotit să le 
mânce. 

14. Şi pârga grâului şi zăciuialele vinului, şi a untului de lemn, care le-au ţinut sfinţite preoţilor 
celor ce stau în Ierusalim, înaintea feaţii Dumnezeului nostru, au socotit să le mănânce, de care 
nici cu mâinile nu să cădea să se atingă nimenea din cei din norod.  

15. Şi au trimis în Ierusalim să le aducă de la bătrânime slobozenie, că şi cei ce lăcuiesc acolo au 
făcut aceastea, şi va fi, cât le va veni lor slobozenie de acolo, şi vor face, să vor da ţie spre 
pierzare în zioa aceaea.  

16. Pentru aceaea, eu, roaba ta, cunoscând toate aceastea, am fugit de la faţa lor şi m-au trimis 
Dumnezeu să fac cu tine lucruri de care să vor minuna în tot pământul, oricâţi vor auzi 
acealea, Că roaba ta iaste credincioasă lui Dumnezeu şi slujeaşte, zioa şi noaptea, 
Dumnezeului ceriului.  
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17. Şi acum, doamne, voiu rămânea la tine şi voiu ieşi eu, roaba ta, noaptea în vale, şi mă voiu 
ruga lui Dumnezeu şi-mi va spune mie când vor face ei păcatele lor. Şi, viind, voiu spune ţie. 

18. Şi vei ieşi cu toată putearea ta şi nime dintru ei nu va fi care să stea ţie împrotivă; şi te voiu 
duce pre tine prin mijlocul Iudeii, până vei ajunge în preajma Ierusalimului.  

19. Şi voiu pune scaonul tău în mijlocul lui, şi-i vei mâna pre ei ca pre oile care nu au păstoriu. 
Şi nu va lătra câne cu limba sa înaintea ta.  

20. Că aceastea s-au zis mie după cea mai înainte cunoştinţă a mea, şi s-au spus mie, şi sânt 
trimisă să-ţi vestesc ţie!” 

21. Şi plăcură cuvintele ei înaintea lui Olofern şi înaintea tuturor slujitorilor lui, şi să mirară de 
înţelepciunea ei, şi ziseră: „Nu iaste muiare ca aceasta de la o margine până la ceaealaltă 
margine a pământului, frumoasă la faţă şi înţăleaptă la cuvinte!” 

22. Şi au zis cătră ea Olofern: „Bine au făcut Dumnezeu că te-au trimis pre tine înaintea 
norodului acestuia. Ca să fie în mâinile noastre tărie, iară întru cei ce au defăimat pre domnul 
mieu, perire.  

23. Acum, eşti tu frumoasă la chip şi bună la cuvintele tale. De vei face precum ai zis, 
Dumnezeul tău va fi mie Dumnezeu, şi tu în casa împăratului Navohodonosor vei şedea şi vei 
fi numită în tot pământul!” 

 
Cap 12 

 
Iudith, fiind dusă în cortul lui Olofern, dobândeaşte slobozenie a mânca din bucatele sale şi 

noaptea a ieşi la rugăciune. Iară în zioa a patra, fiind chiemată la ospăţ, mănâncă şi bea 
înaintea lui Olofern, care, aprinzindu-să de pofta ei, să îmbată tare. 

 
1. Şi au poruncit să o bage pre ea unde era odoarăle lui ceale de argint şi au poruncit să i să dea 

ei de mâncare din bucatele lui şi din vinul lui să-i dea de beut.  
2. Şi au zis Iudith: „Nu voiu mânca dintru acealea, ca să nu să facă vreo sminteală, ci din ceale 

ce am adus cu mine voiu mânca!” 
3. Şi au zis cătră ea Olofern: „Dară, deaca să vor sfârşi ceale ce ai adus cu tine, de unde vom 

avea să dăm ţie aseamenea acelora? Că nimeni nu iaste cu noi din neamul tău”.  
4. Şi au zis Iudith cătră el: „Viu e sufletul tău, domnul mieu, că nu va sfârşi roaba ta ceale ce sânt 

cu mine, până ce va face Domnul, prin mâna mea, ceale ce au sfătuit!” 
5. Şi o au dus pre ea slugile lui Olofern la cort şi au dormit până la miiazănoapte.  
6. Iară la straja cea de cătră dimineaţă s-au sculat şi au trimis la Olofern, zicând: „Să poruncească 

domnul mieu să lasă pre roaba ta să iasă la rugăciune”. Şi au poruncit Olofern păzitorilor 
trupului să nu o oprească pre ea.  

7. Şi au rămas în tabără trei zile, şi ieşiia noaptea în valea cetăţii Vetuliei şi să spăla la izvorul 
apei în tabără.  

8. Şi, după ce să suia, să ruga Domnului Dumnezeului lui Israil, ca să îndrepteaze calea ei spre 
râdicarea fiilor norodului ei. Şi, întrând, petrecea curată în cort, până când îi aducea slujnica de 
mâncare cătră seară.  

9. Iară în zioa a patra, au făcut Olofern ospăţ numai slugilor sale şi n-au chiemat la acel ospăţ 
nici pre unul din cei ce era ispravnici preste trebi.  

10. Şi au zis lui Vagoa, famenului, carele era ispravnic preste toate ale lui: „Mergi şi pleacă şi 
pre muiarea cea de jidov, carea iaste la tine, ca să vie la noi şi să mânce şi să bea cu noi. 
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11. Că ruşine iaste feaţii noastre de vom lăsa o muiare ca aceasta să nu ne împreunăm cu ea. Că 
de nu o vom trage pre ea cătră noi, va râde de noi”. 

12. Şi au ieşit Vagoa de la faţa lui Olofern, şi au întrat la ea şi au zis: „Să nu să lenevească 
această cocoană frumoasă a veni la domnul mieu, ca să se mărească înaintea feaţii lui, şi să bea 
cu noi cu veselie vin, şi să se facă în zioa aceasta ca o fată a fiilor lui Asur, care stau în casa lui 
Navohodonosor”.  

13. Şi au zis Iudith cătră el: „Şi cine sânt eu ca să grăiesc împrotiva domnului mieu? Că tot ce va 
fi plăcut înaintea ochilor lui de sârg voiu face, şi aceasta-mi va fi mie bucurie până la zioa 
morţii meale”.  

14. Şi sculându-să Iudith, s-au împodobit cu îmbrăcămintea şi cu toată podoaba sa cea 
muierească, şi au venit şi slujnica ei şi i-au aşternut în preajma lui Olofern, jos, pieile care 
le-au luat de la Vagoa pentru treaba cea din toate zilele, ca să mânânce şezind pre eale. 

15. Şi venind Iudith, au şezut. Şi să minuna inima lui Olofern de ea, şi s-au turburat sufletul lui, 
poftind foarte ca să se împreune cu ea, şi căuta vreame ca să o înşeale pre ea, din zioa în carea 
o văzusă pre ea.  

16. Şi au zis Olofern cătră ea: „Bea şi fii veaselă cu noi!” 
17. Şi au zis Iudith: „Bea-voiu, doamne, că s-au mărit viiaţa mea întru mine astăzi mai mult 

decât toate zilele de când m-am născut”. Şi luând, au mâncat şi au beut înaintea lui ceale ce 
i-au gătit slujnica ei.  

18. Şi s-au bucurat Olofern pentru ea şi au beut vin mult foarte, cât niciodată într-o zi n-au beut 
atâta, de când s-au născut. 

 
Cap 13 

 
Iudith, după ce au făcut rugăciune cătră Domnul, au tăiat capul ticălosului Olofern cu sabiia lui 
şi, ducându-l în Vetuliia la cetăţeanii săi, îi îndeamnă să mulţămească Domnului. Iară ei bine o 

cuvintează pre dânsa. 
 

1. Iară deaca au însărat, degrabă s-au râsipit slugile lui.  
2. Şi Vagoa au închis cortul pri dinafară şi au slobozit pre străji de la faţa domnului său. Şi s-au 

dus la aşternuturile sale, că era toţi osteniţi de multă beutură. 
3. Şi au rămas Iudith singură în cort şi Olofern, carele mai înainte să culcasă pre patul său, că era 

foarte beat. 
4. Şi au zis Iudith cătră slujnica sa să stea afară de aşternutul ei şi să păzească când va ieşi ea, ca 
şi în cealealalte zile, că au zis că va ieşi să se roage; şi lui Vagoa au spus aceastea. 

5. Şi s-au dus toţi de la faţa ei şi nimenea n-au rămas la aşternut, de la mic până la mare. 
6. Şi stând Iudith lângă patul lui, au zis întru inima sa: „Doamne, Dumnezeule a toată putearea, 

caută în ceasul acesta spre faptele mâinilor meale ca să se înalţă Ierusalimul!  
7. Acum iaste vreamea a ajuta moştenirii Tale şi a plini ceale ce am aşezat eu să fac spre 

surparea vrăjmaşilor, carii s-au sculat asupra noastră”. 
8. Şi, apropiindu-să la stâlpul patului, care era la capul lui Olofern, au luat sabiia lui de pre el şi, 

apropiindu-să de pat, l-au apucat de părul capului lui,  
9. Şi au zis: „Întăreaşte-mă, Dumnezeul lui Israil, în zioa aceasta!” Şi l-au lovit preste grumazi 

de doao ori cât au putut şi i-au luat capul lui de la el.  
10. Iară trupul i l-au răsturnat de pre aşternut şi au luat acoperemântul din stâlpi, şi după puţin au 

ieşit. 
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11. Şi au dat slujnicii sale capul lui Olofern şi l-au băgat în traista bucatelor sale. Şi au ieşit 
amândoao după obiceaiul său la rugăciune.  

12. Şi trecând tabăra, au încungiurat valea aceaea şi s-au suit în măgura cetăţii Vetuliei, şi au 
venit la porţile ei.  

13. Şi au zis Iudith de departe celor ce păzea la porţi: „Deşchideţi, deşchideţi poarta! Cu noi iaste 
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ca să facă încă puteare în Ierusalim şi tărie asupra vrăjmaşilor, 
precum au făcut şi astăzi!” 

14. Şi au fost deaca au auzit oamenii cetăţii glasul ei, grăbiră a să pogorî la poarta cetăţii lor, şi 
au chiemat pre bătrânii cetăţii. Şi au alergat toţi, de la cel mic până la cel mare, că să minuna ei 
că au venit ea.  

15. Şi au deşchis poarta şi le-au priimit pre eale, şi, aprinzind foc ca să lumineaze, le-au 
încungiurat pre eale.  

16. Şi au zis Iudith către ei cu glas mare: „Lăudaţi pre Dumnezeu! Lăudaţi pre Dumnezeu, că 
n-au depărtat mila Sa de la casa lui Israil, ci au sfărâmat pre vrăjmaşii noştri prin mâinile 
meale în noaptea aceasta!” 

17. Şi scoţind capul din traistă, l-au arătat şi au zis lor: „Iată capul lui Olofern, mai-marele puterii 
lui Asur, şi iată acoperământul, pre carele zăcea beat, unde l-au bătut pre el Domnul cu mână 
de fămeaie.  

18. Şi viu e Domnul, Carele m-au păzit pre mine în calea mea, pre carea am umblat, că l-au 
înşălat pre el faţa mea spre perirea lui, şi n-au făcut cu mine păcat spurcat şi de ruşine”. 

19. Şi s-au minunat tot norodul foarte şi, plecându-să, s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis toţi 
cu o inimă: „Binecuvântat eşti, Dumnezeul nostru, Cel ce ai făcut de ocară în zioa aceasta pre 
vrăjmaşii norodului Tău!” 

20. Şi au zis Oziia cătră ea: „Binecuvântată eşti tu, fiica Dumnezeului celui preaînalt, mai mult 
decât toate muierile ceale de pre pământ, şi bine e cuvântat Domnul Dumnezeu, Cel ce au 
făcut ceriul şi pământul, Carele te-au povăţuit pre tine spre piiarderea capului mai-marelui 
vrăjmaşilor noştri. 

21. Că nu să va depărta nădeajdea ta de la inima oamenilor celor ce-şi aduc aminte de putearea 
lui Dumnezeu până în veac, şi să facă ţie aceasta Dumnezeu spre înălţime veacinică, ca să te 
cerceteaze pre tine cu bunătăţi,  

22. Că n-ai părtinit sufletului tău, pentru lăpădarea neamului nostru, ci mai înainte ai întâmpinat 
cădearea noastră, drept umblând înaintea Dumnezeului nostru!” 

23. Şi au zis tot norodul: „Fie! Fie!” 
 

Cap 14 
 

Văzind Ahior capul lui Olofern, au leşinat duhul lui şi s-au tăiat împregiur, iară capul lui 
Olofern l-au spânzurat pre zidul Vetuliei. Şi ieşind Israil asupra asirilor, şi aceştia aflând pre 

Olofern făr’ de cap,  
s-au spăimântat foarte. 

 
1. Şi au zis cătră ei Iudith: „Ascultaţi-mă, fraţilor! Şi luând capul acesta spânzuraţi-l pre baştea 

zidului vostru.  
2. Şi va fi după ce să va lumina zioa şi va ieşi soarele pre pământ, veţi lua fieştecarele armele 

ceale de războiu ale voastre şi va ieşi afară din cetate tot bărbatul şi veţi pune povăţuitoriu 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 94 

preste ei, ca cum v-aţi pogorî la câmp asupra străjii ceii mai dinainte a fiilor lui Asur, şi nu veţi 
pogorî.  

3. Şi, luând aceia armele sale, toate să vor duce în tabăra sa, şi vor porni pre povăţuitorii oastei 
lui Asur, şi vor alerga la cortul lui Olofern, şi nu-l vor afla pre el. Şi va cădea preste ei frică şi 
vor fugi de cătră faţa voastră.  

4. Şi urmând voi şi toţi cei ce lăcuiesc în hotarul lui Israil, aştearneţi-i pre ei în căile lor (a)40.  
5. Iară mai înainte de a face aceastea, chiemaţi pre Ahior Amaniteanul ca să vază şi să cunoască 

pre cel ce au defăimat casa lui Israil şi pre cel ce l-au trimis pre el la noi, ca la moarte!” Şi au 
chiemat pre Ahior din casa lui Oziia.  

6. Şi deaca au venit şi au văzut capul lui Olofern în mâna unui om din adunarea norodului, au 
căzut pre faţa sa şi au leşinat duhul lui.  

7. Şi după ce l-au râdicat pre el, au căzut la picioarele Iudithei şi s-au închinat feaţii ei, şi au zis: 
„Binecuvântată eşti tu, în tot sălaşul lui Iuda şi întru tot neamul, carii auzind numele tău să vor 
turbura! 

8. Şi acum, spune mie ceale ce ai făcut în zilele aceastea”. Şi i-au povestit Iudith lui, în mijlocul 
norodului, toate câte au făcut din zioa în carea au ieşit, până când au grăit cu ei.  

9. Şi după ce au încetat a grăi, au strigat oamenii cu glas mare şi au dat glas de veselie în cetatea 
lor.  

10. Şi văzind Ahior toate câte au făcut Dumnezeu lui Israil, au crezut în Dumnezeu foarte şi 
şi-au tăiat împregiur trupul său, şi s-au adaos la casa lui Israil până în zioa aceasta.  

11. Şi deaca s-au luminat de zio, au spânzurat capul lui Olofern de zid, şi au luat tot bărbatul 
armele sale şi au ieşit în rând la suişurile muntelui.  

12. Iară deaca i-au văzut pre ei fiii lui Asur, au trimis la povăţuitorii săi şi au venit la povăţuitori 
şi la cei mai mari preste mii, şi la toate căpeteniile lor,  

13. Şi au mers la cortul lui Olofern, şi au zis cătră ispravnicul lui: „Scoală acum pre domnul 
nostru, că au îndrăznit robii a să pogorî asupra noastră la războiu, ca să piiară desăvârşit!” 

14. Şi au întrat Vagoa şi au lovit tinda cortului, că gândea că el doarme cu Iudith.  
15. Şi, deaca nime nu l-au auzit, deşchizind, au întrat la aşternut şi l-au aflat pre el lăpădat preste 

aşternut, mort, şi capul lui luat de la el.  
16. Şi au strigat cu glas mare, cu plângere şi cu suspin, şi cu strigare tare, şi şi-au rupt hainele 

sale. Şi au întrat în cortul în carele mânea Iudith, şi nu o au aflat pre ea.  
17. Deci alergând la norod, au strigat: „Vicleşug au făcut robii! Făcut-au ruşine o muiare 

jidovoaică în casa împăratului Navohodonosor. Că, iată, Olofern zace jos, şi capul lui nu e la 
el!” 

18. Iară deaca au auzit aceaste cuvinte, boiarii puterii lui Asur şi-au rupt hainele sale şi s-au 
turburat sufletul lor foarte. Şi strigarea şi chiotul lor s-au făcut foarte mare în tabără.  

 
Cap 15 

 
Asirii, îngrozindu-să de moartea povăţuitoriului său, lăsind toate, fug, şi jidovii, gonindu-i 

dindărăpt, îi taie, şi culegând prăzi foarte multe să îmbogăţesc. Iară arhiereul şi tot norodul, 
binecuvântând pre Iudith, toate a lui Olofern le dau ei. 

 
1. Şi deaca au auzit cei din corturi, s-au îngrozit de lucrul ce s-au făcut şi au căzut preste ei frică 
şi cutremur.  

                                                 
40 (a) Omorâţi-i. 
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2. Şi nu era om aşteptând de cătră faţa de-aproapelui său încă, ci, împrăştiindu-să toţi împreună, 
au fugit pre toate căile câmpului şi a muntelui. Şi cei ce tăbărâsă la munte, împregiurul 
Vetuliei, s-au întors în fugă.  

3. Atunci tot bărbatul războinic, din fiii lui Israil, au alergat asupra lor. Şi au trimis Oziia la 
Vetomasthem şi Vithe, şi Hove, şi Coila, şi la tot hotarul lui Israil, să vestească ceale ce s-au 
făcut, şi pentru ca toţi să se scoale asupra vrăjmaşilor, să-i piiarză.  

4. Iară deaca au auzit fiii lui Israil, toţi odată au alergat asupra lor şi i-au tăiat pre ei până la 
Hova. 

5. Aşijderea şi cei din Ierusalim au sosit şi din tot muntele, că au vestit lor ceale ce s-au făcut în 
tabăra vrăjmaşilor lor.  

6. Şi cei din Galaad şi din Galileea i-au bătut pre ei cu rană mare, până ce au trecut Damascul şi 
hotarul lui. 

7. Iară ceialalţi lăcuitori a Vetuliei au năvălit asupra taberii lui Asur şi i-au prădat pre ei şi s-au 
îmbogăţit foarte. Şi fiii lui Israil, întorcându-să de la tăiare, au prădat ceale rămasă.  

8. Şi satele şi cetăţile, ceale din munte şi din câmpi, au cules multe prăzi, că era mulţime multă 
foarte.  

9. Şi Ioachim, preotul cel mare, şi bătrânimea fiilor lui Israil, carii lăcuia în Ierusalim, au venit să 
vază bunătăţile care au făcut Dumnezeu lui Israil, şi să vază pre Iudith, şi să grăiască cu ea 
pace.  

10. Şi deaca au întrat la ea, bine o au cuvântat pre ea toţi împreună şi au zis cătră ea:  
11. „Tu eşti înălţarea Ierusalimului! Tu eşti laudă mare lui Israil! Tu eşti mărire mare neamului 

nostru, că ai făcut aceastea toate cu mâna ta. Făcut-ai ceale bune lui Israil şi bine au voit preste 
ei Dumnezeu.  

12. Binecuvântată să fii de Domnul cel Atotputearnic în veaci!” Şi au zis tot norodul: „Fie!” 
13. Şi au prădat norodul tabăra, până în treizeci de zile. Şi au dat Iudithei cortul lui Olofern şi 

toată argintăriia şi paturile şi păharăle şi toate lucrurile lui.  
14. Şi, luându-le ea, le-au pus pre muşcoaia sa şi au înhămat carăle sale şi le-au grămădit acealea 

preste eale.  
15. Şi s-au strâns toate muierile lui Israil, ca să o vază pre ea, şi o au binecuvântat pre ea şi i-au 

făcut ei horă dintru sine. Şi au luat stâlpări în mâinile sale şi au dat şi muierilor, celor ce era cu 
ea. Şi s-au încununat cu maslin, ea şi ceale ce era cu ea. 

16. Şi au mers înaintea a tot norodului cu horă, povăţuind pre toate muierile, şi urma toţi bărbaţii 
lui Israil într-armaţi, cu cununi şi cu cântări în gura lor.  

17. Şi au început Iudith mărturisirea aceasta înaintea a tot Israilul, şi răspundea tot norodul lauda 
aceasta. 

 
Cap 16 

 
Cântarea de biruinţă a Iudithei. Viind norodul în Ierusalim, aduce arderi cu mulţămită. Iudith 

moare plină de zile, iară jidovii zioa biruinţii aceştiia întră sărbătorile ceale sfinte o prăznuiesc 
totdeauna. 

 
1. Şi au zis Iudith: „Înceapeţi Dumnezeului mieu, cu timpine, cântaţi Domnului mieu cu 

chimvale, împreunaţi Lui cântare şi laudă înălţiţi şi chiemaţi numele Lui! 
2. Că Dumnezeu iaste Cel ce sfarmă războaiele, că în taberile Lui, în mijlocul norodului, m-au 

scos din mâna celor ce mă gonesc.  
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3. Venit-au Asur din munţi de la miiazănoapte, venit-au cu zeci de mii de mii ale puterii sale, a 
cărora mulţime au astupat văile, şi mulţimea (a)41 lor au acoperit dealurile. 

4. Zis-au să arză hotarăle meale, şi pre tinerii miei să-i omoară cu sabie, şi pre cei sugători să-i 
trântească de pământ, şi pre pruncii miei să-i prade, şi pre fecioarele meale să le jefuiască. Iară 
Domnul Atotţiitoriul i-au oborât pre ei cu mână de muiare.  

5. Că nu au căzut cel tare de voinici, nici fiii puterii l-au bătut pre el, nici înalţi uriiaşi s-au râdicat 
asupra lui, ci Iudith, fata lui Merari, cu frumseaţele feaţii sale l-au slăbit pre el. 

6. Că s-au dezbrăcat de îmbrăcămintea văduviei sale, ca să înalţă pre israilteanii cei năcăjiţi, 
uns-au faţa sa cu mir şi şi-au legat părul său cu mitră şi şi-au luat veşmânt de in ca să-l 
amăgească pre el.  

7. Călţunii ei răpiră ochii lui, şi frumseaţele ei robiră sufletul lui, trecut-au sabiia prin grumazul 
lui.  

8. Îngrozitu-s-au persii de cutezarea ei, şi midii de îndrăznirea ei s-au turburat.  
9. Atunci, au strigat cei smeriţi ai miei, şi s-au temut cei neputincioşi ai miei, şi s-au spăimântat, 

înălţat-au glasul lor şi au fugit.  
10. Fiii featelor i-au tăiat pre ei, şi ca pre nişte prunci ce fug i-au rănit pre ei, perit-au de tabăra 

Domnului Dumnezeului mieu. Cânta-voiu Domnului cântare noao: 
11. Doamne, mare eşti şi mărit şi minunat în vârtute şi neajuns! Ţie să slujească toată făptura Ta, 
12. Că ai zis şi s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi ai zidit, şi nu iaste cine să poată sta împrotiva 

cuvântului Tău! 
13. Că munţii din temelii, cu apele, să vor clăti, şi pietrile de faţa Ta ca ceara să vor topi, iară 

spre cei ce să tem de Tine Te vei milostivi!  
14. Că puţină e toată jertva, ca să-Ţi facă Ţie miros de bună mireasmă, şi puţină e toată grăsimea 

spre arderea cea de tot a Ta; iară cel ce să teame de Domnul mare iaste totdeauna.  
15. Vai, neamurilor care să scoală asupra neamului mieu! Domnul Atotţiitoriul va izbândi 

asupra lor, în zioa judecăţii va da foc şi viermi trupurilor lor şi vor plânge cu simţire până în 
veac!” 

16. Iară deacă au întrat în Ierusalim, s-au închinat Domnului, şi, după ce s-au curăţit norodul, au 
adus arderile ceale de tot ale sale şi ceale de voie ale sale şi darurile sale.  

17. Şi au adus Iudith toate unealtele lui Olofern, care le-au dat ei norodul, şi acoperemântul care 
l-au luat ea de la aşternutul lui, dar Domnului le-au sfinţit.  

18. Şi s-au veselit norodul în Ierusalim înaintea celor sfinte, în trei luni, şi Iudith cu ei au rămas.  
19. Şi, după zilele aceastea, s-au dus fieştecarele la moşiia sa, şi Iudith s-au dus la Vetuliia şi au 

rămas întru avearea sa.  
20. Şi au fost, în vreamea sa, mărită în tot pământul, şi mulţi o au poftit pre ea, însă bărbat pre ea 

nu o au cunoscut, în toate zilele vieţii sale, din ce ceas au murit Manasi, bărbatul ei, până când 
s-au adaos la norodul său.  

21. Şi, trăind mult foarte, au îmbătrânit în casa bărbatului său, până la o sută şi cinci ani. Şi au 
dat slobozenie roabei sale. Şi au murit la Vetuliia. 

22. Şi o au îngropat pre ea în peştera lui Manasi, bărbatului ei. Şi o au plâns pre ea casa lui Israil 
şeapte zile. 

23. Şi au împărţit averile sale, mai înainte de ce au murit ea, la toate rudeniile lui Manasi, 
bărbatului său, şi la rudeniile sale.  

24. Şi nu au fost mai mult cine să sparie pre fiii lui Israil în zilele Iudithei şi, după ce au murit ea, 
zile multe. 

                                                 
41 (a) Cailor. 
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„Trupul se războiaşte asupra sufletului.” –  
PROZĂ ASCETICĂ 

 
CUVĂNTARE DESPRE POSTURILE  

BESEARICII GRECEŞTI A RĂSĂRITULUI(1) 

 
ercat-ai de la mine, preabune priiatine, şi, după râvna carea ai spre besearică, mi-ai 
poruncit ca, de posturile besearicii noastre ceii greceşti a Răsăritului, să-ţi scriu ceva, 
de unde chiiar să poţi şti când au început şi în ce chip avem detorie a le ţinea. Deci şi 

eu, vrând a face destul acestui lăudat al tău sfat, şi după detoriia şi veneraţiia mea, carea 
pururea am cătră tine, şi după puţintică înţeleagerea şi putearea mea, ceale ce am aflat la cei 
mai dinainte şi ceale ce dreapta cuvântare arată, pre scurt, ţi le voiu spune. 

Însă nu voiu face vorbă de postul păreasimilor şi al mercurii şi al vinerii, fiindcă 
aceastea, de la începutul besearicii creştineşti, toţi credincioşii le-au ţinut, cum mărturisăsc 
scrisorile părinţilor celor vechi, şi de ajuns, despre acest lucru, cântă cartea noastră cea 
bisericească, Triodul, care cuprinde dumnezeiasca slujbă a sfântului marelui post a Paştilor. 
Aici voiu aduce numai canonul 69 a sfinţilor apostoli, care aşea iaste: „Oricare episcop sau 
preot, sau diacon, sau ceteţ, sau cântăreţ nu posteaşte sfintele păreasimi ale Paştilor sau 
mercurea, sau vinerea, fără numai pentru neputinţa trupului, să i să ia darul, iar, de va fi 
mirean, să se afurisască.” (Ia aminte că în Pravilă rău s-au tălmăcit pe limba românească acest 
canon, că acolo, în loc de păreasimi, au pus patru posturi, adecă tesaracostin, cuvântul grecesc 
care însemnează „postul cel de patruzeci de zile” l-au tălmăcit „patru posturi”, carea tălmăcire 
tocma nu să uneaşte cu cea grecească înţelegere). Ci numai de cealealalte trei posturi ale 
Besearecii Greceşti pre scurt voiu grăi. 

Aceaste trei posturi sânt: cel dintâiu – al naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi are 
patruzeci de zile, că înceape din cincisprezeace zile a lui noiemvrie şi sfârşeaşte în doaozeci şi 
patru a lui dechemvrie. În postul acesta, nu se opreaşte vinul şi untul de lemn, şi peaştele, afară 
de mercuri şi de vineri, când să cântă „Alliluiia!” şi să fac metanii. Încă şi de doao ori se 
mâncă în zi, numai mercurea şi vinerea, când să fac metanii, de se mâncă o dată. 

Al doilea post să zice al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, pentru că înainte de zioa 
sărbătorii lor să posteşte. Acesta aorea mai lung, aorea mai scurt iaste, după cum cad Paştile, 
mai curând sau mai târziu, că înceape de luni, după Dumineca Tuturor Sfinţilor, şi să întinde 
pănă la Sânt Petru. Mâncarea şi ajunarea în postul acesta iaste ca şi într-al Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos. 

Al treilea post iaste a lui avgust sau al Schimbării Domnului la faţă şi al Adormirei 
Născătoarei de Dumnezău şi pururea Fecioarei. Acesta înceape din zioa întâia a lui avgust şi 
să sfărşeaşte la Sântămărie. În postul acesta să mănâncă ca şi în ceale doao, adecă a Naşterii 
Domnului şi a Sânt Petrului, însă unii, din evlavie, vreau ca şi de peaşte să ajune şi să-l 
aseamene cu postul cel mare al păreasimilor, măcar că despre aceasta nimic nu se află de la 
besearică poruncit. 

Aceastea, afară de păreasimi, sânt alte posturi obicinuite a să ţinea în besearica noastră 
cea grecească a Răsăritului, la care, pe rând la fieştecare, îţi voiu răspunde după cum ai poftit 
şi voiu spune când au început, cine şi cum sânt detori a le ţinea. Ci, mai înainte, se cade a şti că 
de la începutul besearecii creştineşti nu au fost în obiceaiu alte posturi, afară de păreasimi şi de 

C 
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mercuri şi de vineri, cum se veade din mai sus-zisul canon 69 a sfinţilor apostoli, că, de ar fi 
fost şi alte posturi, le-ar fi cuprins canonul, după cum scrie Mathei Vlastar în Sintagmate, 
slova 8, cap patru. A lui cuvinte mai jos le vom aduce. Canoanele aceastea ale sfinţilor 
apostoli nu sânt altă, fără numai culeagerea rânduialei şi a obiceaiului besearicii, care era după 
apostoli, pănă la suta a treia de ani după Hristos. Ştim că pre Montan eriticul l-au înfruntat 
besearica pentru că au zis că mai multe păreasimi peste an să cade a ţinea. De ar fi fost atunci 
în besearică mai multe posturi, lesne ar fi putut Montan răspunde că şi besearica mai multe 
posturi ţine. 

Nici putea fi întocma şi odată şi într-un chip vreamea postului Naşterii Domnului nostru 
Iisus Hristos. În Besearica Răsăritului, carea nu preste tot locul într-aceaeaşi zi a aceii luni 
ţinea această sărbătoare, că besearicile Eghiptului, cum mărturiseaşte Casian, cuvânt 10, cap 2, 
în şeasă zile a lunii ianuarie o ţinea. Besearicile Chiprului, cum scrie Sfântul Epifanie în 
spunerea credinţii, 22, şi ale Antiohiei, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul 21, de 
Naşterea lui Hristos, şi ale Palestinei, cum arată Cotelerie, înainte la rânduialele apostolilor, 
cartea 5, cap 12, în zioa a şeasa a lui ianuarie o prăznuia. Ceale din Evropa beseareci şi ceale 
de la Apus – în 25 de zile a lui dechemvrie sărba Naşterea Domnului, pănă ce, cătră sfârşitul 
veacului al patra, adecă cătră cinci sute de ani de la Hristos, peste tot pământul s-au făcut ca 
toţi Naşterea Domnului să o ţie în 25 de zile a lunei lui dechemvrie, precum scrie sfântul Ioan 
Zlatoust, în cuvântul 21, de Naşterea lui Hristos, cu aceaste cuvinte: „Încă nu sânt zeace ani de 
când chiiar am cunoscut zioa aceasta. Această zi, fiindcă de la început era cunoscută celor ce 
lăcuiesc la Apus, acum, mai pre urmă, la noi nu înainte de mulţi ani s-au trimis şi aşea au 
crescut.” Şi de aici iaste că unii neînvăţaţi zic că postul Naşterii Domnului l-au pus Sfântul 
Ioan Gură de Aur, pentru că el spune când să cade a sărba Naşterea Domnului. De vreame, 
dar, ce nu într-o zi să sărba la Răsărit Naşterea Domnului, trebuia ca şi mai înainte gătirea spre 
acea mare zi să nu fie fost la toţi aseamenea şi odată. 

A Sfinţilor Apostoli sărbătoare încă mai târziu au început, că măcar că, la înainte de 
vreamea împăratului Constantin cel Mare, în mare cinste era sfinţii apostoli, însă sărbătoare 
cum iaste astăzi nu avea, ci mai vârtos au început după ce acelaşi împărat, în Ţarigrad, mare 
besearică au rădicat şi o au sfinţit pomenirii sfinţilor apostoli, de carea Evsevie, în viiaţa 
împăratului Constantin, cartea 4, cap 28, aceastea scrie: „După aceaea, întru pomenirea 
apostolilor, besearică au început a zidi în cetatea cea de pe numele său chemată, şi, deaca toată 
besearica foarte mult o au înălţat, păreţii cu multe fealiuri de pietri i-au strălucit, de la pământ 
pănă sus, cu marmore coperindu-i. 

La sfinţirea besearicii aceştiia, împăratul Constantin pre mulţi episcopi chemând, cu 
mare pompă au săvârşit sfinţirea. După aceaea, zioa aceasta, ca o sărbătoare şi praznic mare, 
întru acea besearică în tot anul s-au ţinut, pănă ce, pe încet, şi alte besearici urmând pe această 
besearică a Ţarigradului, au luat a ţinea această sărbătoare. Aceasta chiar să veade din 
Sinaxariul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, iunie 29, unde aceastea să cetesc: „Şi se face 
săborul lor în Sfinţii Apostoli (adecă în besearica Sfinţilor Apostoli) şi în Hrănitoarea de 
săraci, şi în cinstita casă a Sfântului Apostol Petru, ce iaste aproape de sfânta besearică cea 
mare, şi la toate ceale de pre alocuri sfintele lui Dumnezău besearici”. Dintru aceastea se 
veade că, mai întâiu, în besearica Sfinţilor Apostoli, după aceaea, în besearica, carea să chema 
Hrănitoarea de săraci, şi în casa Sfântului Petru în Ţarigrad, şi aşea, apoi, mai pre urmă, la 
toate ceale de pre alocuri besearici s-au prăznuit această sărbătoare. Aşeadar, înainte de 
această vreame, postul sărbătorii aceştiia nu putea să fie, fiindcă încă sărbătoarea nu era în 
obiceaiu a să ţinea. Vază acum prostii aceia, carii, fără de temeiu şi împrotiva cuvântării, zic 
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că apostolii au rânduit acest post, ca cum apostolii, şie şi în cinstea sa, sărbători şi posturi şi-ar 
fi rânduit. Târziu, după moartea apostolilor, au început aceastea. 

Sărbătoarea Adormirei Născătoarei de Dumnezău şi pururea Fecioarei Mariei aşijderea 
mai târziu au început în besearică a se ţinea, că, cum mărturiseaşte Nichifor Calist, în cartea 17 
a istoriei sale ceii beseariceşti, cu porunca împăratului Mavritie, carele au trăit după ce au 
trecut cinci sute de ani de la Hristos, s-au aşezat ca să se prăznuiască această sărbătoare. 

Dintru aceaste pănă acum zise, chiar iaste că aceaste posturi toate mai târziu au început, 
şi, mai înainte de ce s-au plinit o mie de ani de la Hristos, nu au fost pretutindenea în obiceaiu, 
că canonul apostolilor, precum mai sus am văzut, nici o pomenire de eale nu face, la care 
canon Mathei Vlastar, în Sintagmate, slov. 8, cap 4, aşea zice: „Iar grăind ce iaste, s-au aşezat 
postul a patruzeci de zile înaintea Paştilor, şi acesta singur, că, de ar fi fost atunci alte posturi, 
nu le-ar fi tăcut canonul. Însă pre cei ce într-alte posturi, adecă a Sfinţilor Apostoli şi al 
Adormirei Născătoarei de Dumnezeu şi al Naşterii lui Hristos, postesc, cât socotesc, nimene 
nu-i va mustra”. 

Nu fac pomenire de aceaste posturi, în veacul al patrulea, adecă pe la anul 367 de la 
Hristos, canoanele Săborului de la Laodichiia, care de posturi fac destulă pomenire, ci numai 
de postul Paştilor grăiesc, că în canonul 49 aşea are: „Că nu să cade în păreasimi a face 
liturghie deplin, fără numai sâmbăta şi dumineca”, şi în canonul 51 zice: „Că nu se cade în 
păreasimi a face praznic, ci sfânta lor pomenirea sâmbăta şi dumineca să se facă”, şi în 
canonul 52 zice: „Că nu se cade în păreasimi ori nunte ori ospeaţe a face”. Pentru aceaea, 
Valsamon, la canonul de la Laodichiia, această luoare-aminte face: „Iar ia aminte dintru acest 
canon că postul păreasimilor, a Paştilor, iaste domnesc, că, de ar fi şi altele, ar fi pomenit şi de 
acealea canonul”. 

Săborul de la Trula, care s-au făcut în anul 692, în canoanele sale, toată rânduiala şi 
obiceaiul besearicii noastre ceii greceşti o au cuprins; iar unde grăiaşte de post, nu pomeneaşte 
de alt post, numai de păreasimile Paştilor, că în canonul 52 aşea zice: „Ca în toate zilele 
postului sfintelor păreasimi, afară de sâmbătă şi de duminecă, şi de zioa Sfintei Bunei Vestiri, 
să se facă liturghiia celor mai nainte sfinţite”. La acest canon, Theodor Valsamon aşea 
însamnă: „Ia aminte dintru acest canon că proprie un post iaste, al păreasimilor, că, de ar fi şi 
altele, ar fi poruncit ca nici întru acealea să nu să facă liturghie deplin, ci a celor mai nainte 
sfinţite, cum au poruncit să nu să facă în postul marilor Paşti”, cu care cuvinte arată că pe la 
anul 692 de la Hristos, când s-au făcut săborul acesta, nu au fost în obiceaiu mai multe posturi 
în Besearica Răsăritului cea grecească. 

Sfinţii părinţi, carii au fost de la apostoli pănă la anul 900 de la Hristos, de alt post nu 
pomenesc, numai de păreasimile Paştilor şi de mercuri şi de vineri. Încă Tertulian, carele au 
trăit în veacul al doilea, adecă mai nainte de ce s-au plinit 300 de ani de la Hristos, chiiar zice 
că n-au fost pe vreamea sa din detorie puse alte posturi, fără numai a Paştilor, că în cartea de 
posturi, cap 2, aşea scrie: „Acealea zile pentru posturi rânduite le socotea, întru care s-au luoat 
Mirele; şi acum acealea singure zile sânt legiuite pentru posturile creştinilor (...) Aşea au ţinut 
apostolii, nici un jug altul puind, ca să ţie toţi de obşte alte posturi”. Zilele în care s-au luoat 
Mirele sânt păreasimile, că atunci, prin răstignirea lui Hristos pre cruce şi prin moarte, s-au 
luoat Mirele. Sfântul Amvrosie, în cuvântul 34, încă aşea scrie: „Precum în ceaealaltă vreame 
a anului a posti vreadnic de plată iaste, aşea în păreasimi a nu posti păcat iaste. Că cealealalte 
posturi sânt din bunăvoinţă, iar păreasimile sântem detori a le ţinea. Cealealalte din păreare 
vin, iar păreasimile – din leage. La cealealalte ne chemăm, iară la păreasimi ne mânăm”. 
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Aceastea scriia Sfântul Amvrosie, pe la anul de la Hristos 380, din care chiiar să veade că pe 
acea vreame nu era detorie a ţinea alte posturi afară de păreasimi, fără numai cine voia din 
bunăvoie, când şi cât voia, măcar că unii sfinţi părinţi, cum iaste Sfântul Vasilie cel Mare şi 
Sfântul Ioan Gură de Aur, atâtea învăţeturi şi îndemnuri a postirea fac şi să silesc pre toţi să-i 
încredinţeaze ca să păzască postul ca pre cea mai dintâiu faptă bună. Voiu aduce aici cuvintele 
lui Ava Theon, care le scrie Casian, cel ce în veacul al cincilea, adecă înainte de ce s-au plinit 
cinci sute de ani de la Hristos, au trăit. Acesta, în cuvântul 21, aşea scrie: „Numărul tuturor 
zilelor care să cuprind într-un an, cu treizeci şi şease şi o jumătate de zile să zăciuiaşte, iar în 
şeapte septămâni, de vei scoate duminecile şi sâmbetele, rămân treizeci şi cinci de zile 
rânduite pentru post, dar adăogând şi zioa ajunului, în carea, pănă la cântatul cocoşilor, ce se 
luminează spre duminecă, postul sâmbătei să trage, nu numai numărul a treizeci şi şease de 
zile să plineaşte, ci şi zăciuiala acelor cinci zile să umple; deaca vreamea nopţii se va socoti, 
tot numărul zăciuialei să umple”. Nu pomeneaşte acesta de alte posturi, numai de şeapte 
septămâni ale postului Paştilor, care zice că sânt zăciuiala celoralalte zile, care nu sânt de post. 

Ci să auzim cuvintele a doi mari sfinţi părinţi şi dascali ai Besearicii Răsăritului. Cel 
dintâiu iaste Sfântul Epifanie, arhiepiscopul Chiprului, carele au trăit pe la anul 400 de la 
Hristos. Acesta, în cuvântul despre credinţa Catholiceştii şi apostoliceştii Besearici, aşea scrie: 
„Adunări sfinte, de la apostoli, s-au rânduit mai cu samă întru aceaste zile să se facă, mercurea 
şi vinerea şi dumineca. Însă mercurea şi vinerea iaste ajun pănă la ceasul al noaolea (adecă, 
după cum numărăm noi acum ceasurile, pănă la ceasul al treilea după-ameazi), pentru că 
mercuri au prins pe Domnul şi vineri L-au răstignit. Pentru aceaea au rânduit apostolii post 
întru aceaste zile, ca să se plinească ce s-au scris: «Când să va luoa de la ei Mirele, atunci vor 
posti în zilele acealea». Iar posturile nu sânt rânduite ca să facem har Celui ce au pătimit 
pentru noi, ci ca să mărturisim patima Domnului, carea Însuşi o au primit pentru mântuirea 
noastră şi pentru ca Dumnezeu să primească posturile aceastea spre curăţirea păcatelor 
noastre. Şi acest post preste tot anul să păzeaşte în sfânta Catholicească Besearică, precum am 
zis, mercurea şi vinerea, pănă la ceasul al noaolea, afară din ceale cincizeci de zile din Paşti 
pănă în Rusalii, în care nici se îngenunche, nici se posteaşte. Iar în locul adunărilor, care 
mercurea şi vinerea să făcea la ceasul al noaolea într-aceale cincizeci de zile, ca şi dumineca, 
se fac dimineaţa, şi întru aceale cincizeci de zile nici un post nu iaste. Încă nici în zioa 
arătărilor, în carea s-au născut Domnul după trup, nu iaste slobod a posti, măcar de ar cădea 
mercuri sau vineri. Iar cei ce de bunăvoie să nevoiesc întru bine, totdeauna, afară de dumineci 
şi de ceale cincizeci de zile, postesc şi fac privigheri. Că duminecile toate le-au rânduit 
Besearica cea Catholicească să fie sărbătoare şi de veselie, şi porunceşte ca adunarea şi 
liturghiia dimineaţa să să facă, şi nici un post nu ţine întru acea zi, că necuvios lucru iaste a 
posti dumineca. Iar înainte de ceale şeapte zile dinaintea Paştilor, Besearica Catholicească s-au 
obicinuit a ţinea păreasimile şi în ajun a petreace, iar dumineca niciodată, nici în păreasimi nu 
posteaşte. Afară de aceaea, ceale şease zile dinaintea Paştilor toate noroadele le petrec cu 
mâncare uscată, adecă mănâncă numai pâne cu sare, şi cu apă lângă seară, iar unii lungesc 
ajunul pănă la doao sau pănă la trei, sau pănă la patru zile. Alţii toată septămâna, pănă în 
dumineca viitoare (carea iaste a Paştilor), la cântatul cocoşilor, o petrec făr’ de mâncare. 
Privegheri sau ajun în şease zile ţin, şi întru aceaste şease zile şi preste toate păreasimile slujbe 
la besearică fac, de la ceasul al noaolea pănă seara, iar într-unele locuri numai joi noaptea spre 
Vinerea Mare şi sâmbătă noaptea spre dumineca Paştilor priveghează. Într-alte locuri, în Joia 
Mare să slujeaşte liturghiia în ceasul al noaolea, şi aşea să sloboade norodul, ca să mănânce 
bucate uscate, iar într-alte locuri dumnezeiasca liturghie nu să face mai nainte de ce să 
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luminează dumineca, când la cântatul cocoşilor să sloboade norodul în zioa Învierii şi întru tot 
lăudata şi marea zi a Paştilor, precum iaste scris”. Iată posturile care le ţinea besearica pe la 
suta a patra de ani de la Hristos, adecă a Paştilor, şi mercurea, şi vinerea, afară din Paşti pănă 
în Rusalii, că atunci nici mercurea, nici vinerea, nici un post nu iaste, precum în zioa naşterii şi 
a arătării Domnului, ori în ce zi s-ar întâmpla, nici un post nu iaste, cum am văzut din mai sus 
adusul loc al Sfântului părintelui Epifanie. 

Celalalt aşijderea mare sfânt părinte iaste Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei, carele cu 
puţin mai târziu decât Sfântul Epifanie au scris. Acesta, în cartea a zeacea despre levit, aşea 
scrie: „Vreai să-ţi arăt ce post se cade să posteşti, posteaşte de tot păcatul, nu primi nici o 
bucată de răutate, nici o mâncare de dezmirdare nu mânca, cu nici un vin de curvie nu te 
înferbânta, posteaşte de meşteşugirile ceale reale, înfrânează-te de cuvintele ceale reale, 
conteneaşte-te de gândurile ceale foarte reale. Acesta post place lui Dumnezeu, iar a te înfrâna 
(...) de bucatele care Dumnezeu le-au făcut ca să se mănânce cu mulţemită, şi aceasta a face cu 
cei ce au răstignit pre Domnul primit lui Dumnezeu nu poate fi. (....) Aceaia să postească, carii 
au perdut mirele, noi, cei ce avem cu noi mirele, nu putem posti. Însă aceasta nu pentru aceaea 
zicem, ca să stricăm înfrânarea creştinească, că avem zilele păreasimilor sfinţite postului, 
avem mercurea şi vinerea în care toţi postim”. Dintru aceastea să veade că în veacul al 
cincilea, adecă pănă cătră anul 500 de la Hristos, când au scris Sfântul Chiril, nu era alte zile 
de post, care pre toţi credincioşii i-ar fi îndetorit, afară de păreasimi şi de mercuri şi vineri, 
cum chiiar iaste din cuvintele acealea: „Că avem zilele păreasimilor sfinţite postului, avem 
mercurea şi vinerea”. Aşeadar, atunci, zilele ceale de post, care creştinii leage le ţinea şi 
detorie a le posti, era păreasimile Paştilor şi mercurea şi vinerea. 

Voiu mai aduce şi cuvintele Sfântului Dorothei, carele în veacul al şeaptelea de la 
Hristos au scris. Acesta, în cuvântul 15, de sfintele posturi, aşea scrie: „În leage, au poruncit 
Dumnezeu fiilor lui Israil ca, în tot anul, să dea zăciuială din ceale ce au, şi aşea făcând să 
blagoslovea întru toate lucrurile sale. Aceasta ştiind sfinţii apostoli, au sfătuit cum mai cu 
mărire şi mai cu slavă să ne dea noao aceasta spre ajutoriul şi folosul sufletelor noastre, zilele 
vieţii noastre zeciuindu-le şi sfinţindu-le lui Dumnezeu, ca aşea şi noi să ne blagoslovim întru 
lucrurile noastre. Şi făcând socoteală, din trei sute şeasezeci şi cinci de zile ale anului, aceaste 
şeapte septămâni ale postului ne-au sfinţit noao, că aşea şeapte septămâni au rânduit. Iar 
părinţii, cu vreame, au judecat a mai adaoge încă o septămână, ca cu această începătorinţă şi 
mai înainte nevoinţă spre osteneala postului să ne gătim a ne apuca de el mai lesne şi ca cu 
acest număr să cinstească posturile celor patruzeci de zile, care le-au postit Domnul nostru, că 
opt septămâni, scoţind sâmbetele şi duminecile, fac patruzeci de zile, cinstind şi postul cel ales 
al sfintei sâmbete, că acesta iaste preasfinţit şi numai un post din toate sâmbetele anului. Iar 
aceaste septămâni, afară de sâmbete şi de dumineci, plinesc treizeci şi cinci de zile, apoi, 
adăogând Sâmbăta Mare şi jumătate din noaptea cea prealuminată şi preastrălucită, fac treizeci 
şi şease de zile şi o jumătate, carea iaste tocma a zeacea parte din trei sute şeasezeci şi cinci de 
zile ale anului, că a trei sute de zile a zeacea parte sânt treizeci de zile, iar a celor şeasezeci de 
zile a zeacea parte sânt şease zile, iar a celor cinci zile a zeacea parte iaste o jumătate de zi. 
Iată, treizeci şi şease de zile şi o jumătate, precum am zis. Aceasta iaste zăciuiala a anului tot, 
carea ni-o au rânduit noao spre pocăinţă sfinţii apostoli şi spre curăţirea păcatelor, precum am 
zis, a tot anul”. 

Iată, vezi, cum acest sfânt părinte, numărând posturile a tot anul, nici o pomenire de alte 
posturi nu face, cu adevărat, nu pentru altă pricină, fără numai că atunci nu era încă în obiceaiu 
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alte posturi, amintrilea, cu bună samă, ar fi făcut ceva pomenire şi de acealea, cum pomeneaşte 
de septămâna brânzii, sau, cum noi o chemăm, septămâna albă, carea zice că mai târziu o au 
adaos părinţii. Am văzut mai sus, din Ava Theon, că pe vreamea lui nu era a opta septămână, 
adecă cea albă, ci după aceaea s-au adaos, cum zice Sfântul Dorothei. De aici vedem cum pe 
încet s-au adaos posturile. Nici să zică cineva că părinţii pomenea numai de posturile ceale 
strânse cu ajun, cum sânt păreasimile, că vedem că Sfântul Dorothei pomeneaşte şi septămâna 
a opta, adecă cea albă, întru carea nici ca în postul Crăciunului nu iaste strâns postul. Şi am 
văzut din Tertulian şi din Sfinţii Amvrosie, Epifanie şi Chiril că pe vremile lor nu era supt 
detorie alte posturi, fără numai păreasimile Paştilor şi de doao zile în septămână, cum are şi 
canonul mai sus adus, 69, al apostolilor. 

Iar septămâna albă împăratul Iraclie o au rânduit, cum scrie Sinaxariul cu aceaste 
cuvinte: „Spun că într-această săptămână se mânca carne mai înainte, iar împăratul Iraclie o au 
adaos la zilele postului şi numai brânză au lăsat să se mănânce într-însa, că în şease ani, tot 
întruna, cu Hosroe (împăratul perşilor), bătându-să, au făgăduit lui Dumnezeu cum că, de va 
birui, va face ca într-acea septămână să nu fie slobod a se mânca carne şi o va rândui să fie de 
mijloc întră post şi întră bucatele ceale desfătate de dulce”. 

Făcătorii cărţilor noastre celor besericeşti, în care să cuprind dumnezeieştile slujbe ale 
anului, care în veacul a opta, a noao, a zeacea, a unsprezeace şi a doileasprezeace după 
Hristos, că pre aceaste vremi au trăit aceia a cărora nume înainte au aceaste cântări şi slujbe, 
aceştea atâta îndeamnă pre oameni să se gătească spre postul păreasimilor, atâtea învăţături 
dau să păzască acest post ca pre unul şi singur preste tot anul; plin e Triodul de aceastea, care 
luni, în septămâna brânzii, aşea cântă: „Deschisu-s-au porţile dumnezeieştii pocăinţă, să ne 
apropiem, cu osârdie curăţindu-ne trupurile, depărtându-ne de mâncări şi de pofte, ca neşte 
ascultători a lui Hristos, Celui ce au chemat lumea întru împărăţiia cerească, zăciuiala a tot 
anul aducând Împăratului tuturor, ca şi înviiarea Lui cu poftă să o vedem”. Şi iarăşi: „Veniţi să 
ne curăţim, pentru că astăzi iaste septămâna cea înainte curăţitoare, zăciuiala a tot anul fiind, 
după carea începutul posturilor de la apostoli de demult să întinde”. 

Vezi postul cel de peste tot anul, adecă a zeacea parte din zilele anului, care iaste unul 
numai şi singur, postul păreasimilor Paştilor, precum din Sfântul Părintele Dorothei am văzut. 
Deaca pe vreamea aceaea, când s-au făcut slujbele besericeşti, aceaste trei posturi de care ne 
iaste vorbă, ar fi fost în obiceaiu la toţi a se ţinea, cu adevărat, în vreo cântare sau în vreun 
tropariu, ar fi pomenit de eale cum pomenesc de primăvară şi de alte părţi ale anului, şi de alte 
lucruri mai mici, pentru care să roagă lui Dumnezău ca să dea puteare şi dar a putea treace 
păreasimile, primăvara şi anul (...) Acum poate-se, dar, creade că nu ar fi cerut şi pentru 
aceaste posturi ajutoriul şi darul lui Dumnezeu? Semn, dară, iaste că atunci încă nu era aceaste 
trei posturi. 

Se cade şi aceasta a socoti, că în besearica noastră iaste obiceaiu, când roadă noao sau 
măcar ce frupt şi bucată atunci întâiu înceape a să mânca, rugăciuni mai înainte pentru acel 
lucru să se facă, prin rugăciune mulţemind lui Dumnezeu. Aşea, fiindcă în păreasimi nu se 
mănâncă carne şi oao şi brânză, au rânduit besearica rugăciuni în zioa de Paşti, pentru 
blagosloveniia cărnurilor şi a oaolor şi a brânzii, fiindcă, după atâta post, întru această zi întâiu 
înceape a se mânca de aceastea, iar, la Naşterea Domnului, la praznicul Sfinţilor Apostoli şi a 
Adormirei Născătoarei de Dumnezeu, nici urmă de blagoslovenii şi rugăciuni de aceastea nu 
se află. Aşeadar, nici un post nu era mai înainte de sărbătorile aceastea. 

Avem încă şi în praznicul Sfintelor Paşti rugăciune, cu carea besearica mulţemeaşte lui 
Dumnezeu că ne-au învrednicit postul cel dinainte, care s-au rânduit spre pocăinţă şi spre 
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curăţirea păcatelor, a-l treace şi a ne închina sfintei Învierii Domnului Hristos. Aseamenea 
iaste rugăciune şi în sărbătoarea Naşterii Domnului şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, însă 
nici o pomenire întru aceaea nu să face de ceva mai înainte aşezat post, ci numai mulţemeaşte 
lui Dumnezeu că ne-au învrednicit cu maghii a ne închina lui Hristos întru această zi mare a 
Naşterii Domnului. Pentru ce în cea de la Paşti rugăciune să face pomenire de post, în cea de 
la Naştere nu? Pentru că înainte de Paşti era adevărat şi aşezat post, iar nu înainte de Naşterea 
Domnului. La sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi la Adormirea Născătoarei de 
Dumnezeu, în zădar va căuta cineva rugăciune la aceasta, cu carea se mulţămească lui 
Dumnezeu că au trecut postul cel dinainte, că nici o rugăciune de aceastea nu va găsi. Pentru 
ce? Pentru că înainte de sărbătorile aceastea nici un post nu era. 

Se află şi altă rugăciune al căriia titulul iaste: „Rugăciune carea să ceteaşte în 
fieştecare post”, iar rugăciunea aşea iaste: „Nădeajdea tuturor marginilor pământului şi a 
celor ce sânt în mare departe, Dumnezeul nostru, Carele mai nainte ai tocmit, prin cea 
Veache şi cea Noao a Ta Leage, aceaste patruzeci de zile, la care pre noi acum a ajunge 
ne-ai învrednicit, pre Tine Te cearem şi Ţie ne rugăm: întăreaşte-ne pre noi cu putearea 
Ta, ca să ne nevoim într-însele cu bună nevoinţă, spre mărirea numelui Tău celui sfânt şi 
spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea şi biruinţa a tot păcatul, ca, întru pocăinţă, 
împreună cu Tine răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne sculăm din faptele ceale moarte 
şi să petreacem cu bună plăceare înaintea Ta, în toate zilele vieţii noastre, că Ţie să cade a 
ne milui şi a ne mântui, Hristoase, ş.a.”. 

Cum, rogu-te, această rugăciune se poate înţeleage de postul Sfinţilor Apostoli sau al 
Sântămăriei, că aceaste posturi nu cuprind patruzeci de zile? Să veade că această rugăciune 
sună numai de postul păreasimilor Paştilor, fiindcă zice: „ca, împreună cu tine răstignindu-ne 
şi îngropându-ne, să ne sculăm”, însemnând patima şi înviiarea lui Hristos. Să veade chiiar şi 
de aici că de păreasimile Paştilor vorbeaşte, că zice: „că prin cea Veache şi prin cea Noao 
Leage s-au dat noao aceaste zile”, însemnând ceale patruzeci de zile, care Moisiiu şi Ilie şi 
Domnul Hristos le-au postit. Aşeadar, fieştecare post şi tot postul de peste an iaste numai 
singur postul Paştilor. Drept aceaea, de ar fi fost în obiceaiu de obşte şi alte posturi a se ţinea 
în veacul al noaolea şi al zeacelea de la Hristos, când să făcea aceaste rugăciuni mai toate şi 
alte multe dumnezăieşti slujbe, şi pentru aceale posturi ar fi făcut vreo rugăciune, măcar cât de 
mică, cătră Dumnezeu, fiindcă pentru alte lucruri mici au făcut. Cum dară pentru post, care 
iaste lucru de mântuire, ar fi lăsat besearica a nu face rugăciune? N-au lăsat, cu adevărat, 
pentru altă, fără numai pentru că nici o detorie nu era a ţinea aceaste posturi. 

După o mie şi cincizeci de ani de la Hristos, era la Ţarigrad patriarh Mihail Cherularie. 
Acesta aruncă latinilor şi îi mustră căci mănâncă sugrumat, căci rad barbele, căci postesc 
sâmbăta, căci în septămâna brânzii mănâncă carne, căci călugării lor mănâncă carne. Adecă 
toate în care să osibea latinii de greci le aruncă, atâta, cât şi septămâna cea albă, carea mai 
târziu s-au început a să ţinea în Beseareca Grecească, cum mai sus s-au arătat. Deaca pe 
vreamea aceasta, adecă pe la anul 1050, ar fi fost în Besearica Grecească obiceaiu şi leage a se 
ţinea aceaste posturi, cu adevărat şi aceasta ar fi aruncat Mihail asupra latinilor, carii nu ţinea 
aceaste posturi, pentru ce nu le ţin aseamenea cu noi. Aşeadar, încă n-au fost în obiceaiu ca 
acum aceaste posturi, nici era detorie a le ţinea, amintrilea, precum alte mai mici lucruri, şi 
aceasta ar fi aruncat Mihail. 

Însă în veacul al noaolea şi al zeacelea, şi după aceaea, cum mărturiseaşte tipicul 
călugărilor, au fost început în mănăstiri a se ţinea post înaintea praznicului Naşterii Domnului, 
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a Sfinţilor Apostoli şi a Adormirei Născătoarei de Dumnezeu pururea Fecioarei Mariei. Că 
aşea aducând stările împrejur şi vremile, călugării au făcut doao rânduri de mărturisiri: una 
carea se zice a chipului celui mare, care adevărat iaste călugărească, a doao – mărturisirea a 
chipului celui mic, carea şi a mandiei să zice, şi aceasta iaste jumătate călugărească, pentru că 
nu să lapădă de lume şi de ceale ce sânt în lume, ca cei ce fac mărturisirea cea mare, după cum 
mai luminat să veade la mărturisirile lor. Dintru aceasta şi rânduiala vieţii osibită au fost, şi 
unii trăia cu bucate albe, adecă cu lapte şi cu ceale ce să fac din lapte, şi pentru mai marea 
nevoinţă şi evlavie au aşezat ca, înaintea mai sus-ziselor praznice, cu post mai lung şi cu 
înfrânare să se curăţească, şi aşea, mai pre urmă, să primească sfânta cuminecătură a trupului 
şi a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Aşea, întru aceaste zile ale postului, nu mânca 
bucate albe, ba încă, mercurea şi vinerea, şi de untdelemn, şi de vin, şi de peaşte se înfrâna, de 
nu cumva vreun praznic s-ar fi întâmplat. Pe călugări au început a-i urma şi mireanii cei mai 
evlavnici, şi, pentru mai mare gătire spre primirea dumnezăieştilor taine a trupului şi a 
sângelui lui Hristos, au început, ca călugării în mănăstiri, a posti înaintea acestor praznice, 
măcar că nu era leage besearicească, carea să-i îndetorească la aceasta. Încă şi astăzi, la mulţi 
răsăriteani, iaste persvasie şi judecă doară cei mai mulţi cum că cel ce mai înainte de ce se 
cuminecă, de nu posteaşte câteva zile, nu cu cuviinţă să apropie la sfânta cuminecătură. Pentru 
aceasta, mai toţi s-au obicinuit a posti înaintea Naşterii Domnului, înaintea praznicului 
Sfinţilor Apostoli şi înaintea Adormirei Născătoarei de Dumnezeu, cum şi înaintea Paştilor, 
însă nu aşea strâns. Ba încă unii, şi înaintea Înălţării Domnului, de la zioa dintâiu a lunei lui 
maiu, alţii, înaintea Înălţării Crucii, şeapte zile. Alţii, înainte de Sfântul Dimitrie, şeapte 
septămâni [!], şi alţii, înainte de praznicul sfinţilor îngeri, şeapte zile, alţii, înainte de 
sărbătoarea Sfântului Nicolae, cum iaste în Nomocanonul cel de la Cotelerie, alţii, înainte de 
Naşterea Sfântului Ioan Botezătoriul, o septămână postea, alţii, înainte de Schimbarea la Faţă, 
cum scrie Valsamon şi Nicon, o septămână postea, alţii, înaintea altor sărbători, după cum era 
evlaviia fieştecăruia, şi posturile aceastea le ţinea numai din osebită evlavie, iar nu din ceva 
leage sau rânduială besericească, de unde, încet, încet, ajungând acest evlavnic obiceaiu la 
vremile ceale mai dincoace, unii l-au socotit a fi leage. 

În vremile ceale mai de pre urmă, creştinii de cătră Răsărit, văzind că de toate părţile îi 
presură varvarii turci, ca să îmblânzască dreaptă măniia lui Dumnezeu, urma pre călugări, 
ţiind ca şi ei aceaste posturi, iar călugării în tot chipul să nevoia ca pre toţi să-i aducă la 
ţinearea acestor posturi. Şi fiindcă episcopii din călugării să făcea, şi alţi bărbaţi besericeşti 
mai toţi călugări era, ţinea aceaste posturi, pentru că din canonul mărturisirei vieţii călugăreşti 
era detori. Deci aceştea toţi îndemna pre mireani ca, după putinţă, să urmează şi ei acest lucru 
bun. De aici iaste că tipicul călugăresc în toate besericile s-au băgat, şi şi cliricii şi mireanii au 
început a ţinea posturile, precum în tipicul călugăresc să scriia, care lucru cu adevărat bun şi 
sfânt iaste, şi de laudă vreadnic obiceaiu, numai să nu fie leage carea pre toţi se îndetorească, 
ci evlaviei şi bunei-voinţă a fieştecăruia să se lasă. 

Tipicuri mai multe au fost şi osebite în toate besearicile ceale mai mari, dar, când prin 
năvălirile varvarilor au început a scădea lucrurile besericeşti, tipicurile celoralalte besearici au 
început a se părăsi, şi mai cu samă acela a se ţinea, care se zice a Sfântului Sava, măcar că 
după aceaea, de la mulţi scriitori mai dincoace, s-au adaos, cum se veade din slujbele sfinţilor 
şi din obiceaiurile, ca cu mult mai târziu după S. Sava s-au făcut. Tipicul nimica altă nu iaste, 
fără numai îndreptare şi rânduială preste tot anul, în fieştecare zi ce să se zică la liturghie, la 
vecernie, la utrenie, la ceasuri şi la cealealalte dumnezeieşti slujbe, şi în zi de sărbătoare, şi în 
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zi proastă, şi în care zile trebuie a posti, şi cum şi când se dezleagă postul, şi aorea ce să se dea 
la masă de mâncare. Aceastea toate să spun în tipic. 

„Cu tipicul acesta nu numai călugării, a cărora regulă iaste, ci şi preoţii cei de mir 
(lume), şi, ce e mai mult, mai toată greciia să îndreptează a pune slujbele besericeşti, încă, ce e 
mai de mirare, oamenii mireani şi muierile, înfrânările şi posturile ceale de la părinţi, 
călugărilor şi altor oameni aseamenea să poruncesc, aşea le cuprind şi să îndetoresc cu 
acealea, cât îşi ţin păcat, măcar cât de puţintel să se abată de la acealea. Pentru aceaea, în toată 
Ţara Grecească, viiaţa mireanilor şi a călugărilor, afară de muieri, de la care călugării din 
poruncă să înfrânează, mai întru toate aseamenea iaste.” – srie Leo Alatie în disertaţiia 1, de 
cărţile besericeşti ceale greceşti. 

Iar cum că tipicul acesta iaste canonul călugărilor şi nu al altor oameni, numai pe 
deasupra de se va vedea, încă se va cunoaşte destul de luminat, că scrie ce fealiu de bucate, şi 
aorea şi câtă bucată şi beutură pentru unul fieştecarele să se puie la masă. Şi cine va zice că 
aceasta tuturor creştinilor să porunceaşte? Drept aceaea, se veade cum că tipicul numai pentru 
călugării cei de la Răsărit s-au scris, la carii se fac unturi de lemn, smochine, stafide şi altele 
aseamenea, care anume să poruncesc aorea în tipic. 

Ci mai încolo se vedem tipicul cel din cărţile besericeşti, că întru acela se ceteaşte la 
sărbătorile ceale mai mari: „La masă se face mângăiare fraţilor cu vin şi cu untdelemn sau cu 
peaşte. Să dă fieştecăruia frate trei unghii sau atâta şi atâta pentru osteneala privigherii, carea 
au fost sau carea va să fie”. Aşea iaste în Sâmbăta Mare, înaintea Paştilor. „După otpust nu 
ieşim din beserică, ci rămânem în scaonele noastre şi întrând chelariul dă fraţilor o bucăţea de 
pâne şi şease smochine sau finice şi câte un păhar de vin”. Aşea şi în Ceaslov se află de multe 
ori: „dezlegare la vin şi la untdelemn sau la peaşte”. Pentru ce această dezlegare? Pentru că 
călugării, mercurea şi vinerea, se înfrâna de vin, de untdelemn şi de peaşte. Aşeadar, venind 
vreun praznic mai mare sau mai mic, după măsura praznicului şi a ostenealei privigherii, aorea 
la peaşte, aorea la vin şi la untdelemn şi întru aceaste zile să slobozea. Ci doară va zice neştine 
cum că aseamenea dezlegări nu numai pentru călugări, ci şi pentru mireani se află, ca la 25 a 
lui dechemvrie şi în ceale 12 zile, care urmează pănă la 6 zile a lui ianuarie, şi în septămâna 
cea după Paşti şi după Rusalii, „dezlegare la toate”. Răspunz eu cum că „dezlegare la toate” 
trebuie să se înţeleagă: la toate care statului său, altă dată, sânt slobode, adecă, fiindcă 
călugărilor altă dată nu le iaste slobod a mânca carne, prin această dezlegare la toate nu 
dobândesc slobozenie a mânca carne, aşea şi mireanilor, întru aceaste zile, le iaste slobod a 
mânca carne şi mercurea, şi vinerea, care lucru de la începutul besearecii au fost, cum 
mărturiseaşte Sfântul Epifanie, carele aşea scrie: „Ori în ce zi, mercuri sau vineri, vor cădea 
sărbătorile aceastea, nu să cade a posti”. Aşeadar, călugării, după rânduiala tipicului, să slobod 
la bucate albe, iar mireanii, din obiceaiul cel vechiu, la carne, măcar că nu tăgăduiesc eu cum 
că într-unele locuri, în tipicuri, cineva mai dincoace au adaos: călugării mănâncă brânză şi 
oao, iară mireanii – carne. 

Şi aceasta se cade a lua aminte, că, oriunde în tipicuri să numesc, „fraţii” se înţeleg 
călugării, aşea cât supt numele „fraţilor”, în tipicuri, totdeauna călugării se înţeleg, că ceialalţi 
mireani vin supt numele norodului. Pentru aceaea, şi în tipicuri, aorea să face osibire, ca în 
sfânta şi marea zi a Paştilor, unde aşea să ceteaşte: „Fraţii, după rânduiala sa, sărută întâiu 
Sfânta Evanghelie ş.a. Şi sărută şi mireanii, după rânduiala sa”. Aceastea, cum am zis, ale 
călugărilor sânt, că cine va putea zice că aceastea de mireani se înţeleg, de vreame ce şi întră 
Paşti şi întră Rusalii aflăm dezlegări de aceastea la vin şi la untdelemn sau la peaşte, cum iaste 
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25 şi 30 a lui aprilie, şi 2, 8, 21 şi 24 de zile a lui maiu, că în toate zilele aceastea în Ceaslovul 
cel mai mare să pune dezlegare la vin şi la untdelemn. Cine, rogu-te, va zice cum mireanilor, 
într-această vreame, carea iaste din Paşti pănă în Rusalii, nu le iaste slobod ori în ce zi a bea 
vin şi a mânca cu untdelemn, când lor li se porunceaşte ca într-această vreame nici că 
postească, nici să îngenunche. Cu adevărat, mireanii nu sânt detori să se înfrânează mercurea 
şi vinerea de vin, de untdelemn şi de peaşte, iar călugării, carii într-alte zile mâncă peaşte, care 
lor le iaste în loc de carne, ei sânt detori a se înfrâna de peaşte, căci ca ceva osibire să fie întră 
zilele miercurii şi a vinerii de cealealalte zile, precum mireanii de carne, aşea călugării de 
peaşte să înfrânează, fără numai de se întâmplă vreun praznic, când în Ceaslov se pune 
dezlegare la peaşte, atunci călugărilor li se îngăduiaşte a mânca peaşte, şi pentru praznic, şi 
pentru că să socoteaşte că au făcut privigherile sau bdeniile şi slujba cea rânduită şi s-au 
ostenit, şi aşea, spre ajutorinţa slăbiciunei şi a ostenealii, li se îngăduiaşte a mânca peaşte. Că 
de ar fi detori mireanii a se înfrâna mercurea şi vinerea de peaşte, când ar mânca ei peaşte? 
Dumineca, lunea, marţa joia sau sămbâta? Atunci cu adevărat peaşte nu vor mânca, că pot se 
mănânce carne, bucată mai bună şi mai ieftină. Şi aşea, făcând oarecum asemănare de la hrana 
cea de toate zilele, ar fi mai rea condiţiia mireanilor decât a călugărilor, că călugării cinci zile 
în septămână pot mânca peaşte, iară mireanii nici într-o zi. Drept aceaea, călugării, mercurea şi 
vinerea, trebuie să se înfrâneaze de peaşte, iar în cealealalte zile tot mânca, după rânduiala cea 
poruncită de la părinţii săi, iară mireanii mercurea şi vinerea mănâncă peaşte iar într-alte zile – 
carne. 

În postul cel mare a Paştilor, sâmbăta şi dumineca, mireanilor nu să opreaşte mâncarea 
peaştelui, iar unii şi într-alte zile mănâncă peaşte, despre care obiceaiu Gheorghie 
protosinghel, în cartea cu carea răspunde la cartea lui Marco Efeseanul, aşea scrie: „Că şi în 
vreamea postului celui mare, sâmbăta şi dumineca, mulţi mănâncă peaşte, iar alţii şi într-alte 
zile. Sânt unii carii de tot să înfrânează de peaşte”. În Nomocanonul grecesc, cel de Cotelerie 
tipărit, cap 255, aşea scrie: „Călugării să nu mănânce peaşte în sfântul post cel mare, afară de 
praznicul Blagoveşteniilor şi de praznicul Floriilor”, şi cap 256: „Iar mireanii fără de vină 
mănâncă peaşte sâmbăta şi dumineca şi beau şi vin”. 

Dintru acest Nomocanon, care nu se veade mai vechiu decât din veacul al trei sau al 
patrusprezeacelea, pentru că mustră pe latini căci slujesc în azimă, luminat iaste că pe vremile 
acealea peaştele, pe postul mare, să mânca încai sâmbăta şi dumineca. De aici se veade că şi 
tipicurile trebuie să se înţeleagă de călugări, de vreame ce în tipicuri numai la Blagoveştenii şi 
la dumineca Floriilor să sloboade în păreasimi la peaşte, iară, după Nomocanon, mireanii, în 
toate sâmbetele şi duminecile, pe păreasimi, să slobod a mânca peaşte, şi, după obiceaiul cel 
din veacul a cinceasprezeace, pe la anul 1430, cum am văzut din protosinghel, şi într-alte zile, 
cine vrea mânca peaşte în păreasimi, precum şi astăzi mare parte de oameni în multe locuri 
mănâncă. 

Aşea şi în ceaslove şi în meneaie, călugării, pentru îndreptarea sa, au pus cum că în 
cincisprezeace zile a lui noiemvrie înceape postul Naşterii Domnului, şi în zioa dintâiu a lui 
avgust – al Adormirei Născătoarei de Dumnezeu, şi când să sfârşeaşte Pentecostariul, adecă de 
la Dumineca Tuturor Sfinţilor, carea iaste dumineca întâia după Rusalii, înceape postul 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavlu. Cărţile aceastea, de la călugări, le-au luoat şi alte besearici, 
mai ales fiindcă arhiereii besearicilor din mănăstiri să luoa; aşea apoi, şi în besearicile sale, ca 
mai mare evlavie să facă în norod, au băgat slujba besearicească precum era în mănăstiri, nici 
o osebire făcând întră mireani şi întră călugări. Iar de se şi află în vreunele ceasloave sau 
meneaie cum că în cincisprezeace zile a lui noiemvrie şi în zioa dintâiu a lui avgust înceapem 
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a ne posti de carne, aceasta mai târziu au adaos cineva, după ce au început şi mireanii a ţinea 
posturile aceastea, de vreame ce în tipicul cel mare şi de rând nici o pomenire de postul de 
carne nu să face, dintru carea se veade că aceaste posturi călugăreşti sânt. 

Iar cum că slujbele besereceşti, adecă care se cetesc şi să cântă în besearică, de la început 
au fost numai ale călugărilor, afară de aceaea că călugării le-au făcut, şi prea lungi sânt pentru 
gazde şi pentru economi, carii au grijea căsii, cum sânt preoţii cei de mir; din însăşi slujbele 
ceale besericeşti să arată luminat că în liturghie la vecernie aşea să ceteaşte: „După vhod, 
călugărul cel rânduit la aceastea, făcând metanie, cântă prochimenul zilei”, şi la utrenie: „Şi 
îndată călugărul cel rânduit ceteaşte cei şease psalmi”. Şi în Triod, luni, în săptămâna dintâiu a 
postului, aşea se scrie: „Călugărul cel rânduit cântă «Alliluia!»”. Şi tot acolo se scrie ca să se 
facă cetire din cartea Scara Sfântului Ioan Climac, adecă de la Scară, carea cetire numai 
pentru călugări poate să fie, cum din însaşi carte să veade, că se hotăraşte acolo ce iaste 
călugărul şi alte detorii ale călugărilor pe larg se scriu. Şi iarăşi în ectenii: „pentru sfântul 
lăcaşul acesta (sau, cum e în grecie: pentru sfântă mănăstirea aceasta), pentru ieromonaşii, 
monaşii şi pentru toţi cei în Hristos fraţii noştri”. Şi în dumineca Floriilor, „egumenul 
împărţeaşte fraţilor stâlpări”, şi a doao zi de Paşti, şi la sărbătoarea Bunei Vestiri, şi în 
dumineca Floriilor, şi şi de altă dată, să scrie: „şi să face litie afară de mănăstire”. Şi iarăşi, la 
pavecerniţă, se scrie cum cel mai mare ceare iertăciuni de la fraţi şi cum fraţii cer iertăciuni de 
la cel mai mare, iar miercuri şi joi, în septămâna carea iaste înaintea Paştilor, se ceteaşte cum 
că „pavecerniţa şi polunoştniţa, pănă la Dumineca Thomei, nu se ceteaşte în besearică, ci 
fieştecine deosebi în chiliia sa o ceteaşte”. Chiliile sânt ale călugărilor; ale parohilor sau ale 
preoţilor de mir căsi nu se cheamă chilii. Şi iarăşi în Triod, în septămâna cea dintâiu a 
păreasimilor, la începutul pavecerniţii, se scrie: „Cade-se a şti că în lavra Sfântului părintelui 
nostru Sava pavecerniţa nu o cântăm în besearică, ci în chilii o cântăm fieştecarele, că aşea am 
luoat. Iară în mănăstirile Palestinei aşea să cântă pavecerniţa” şi urmează rândul cum iaste în 
trioadele noastre. Şi, puţin mai jos: „Sculându-să preotul din scaunul său, face egumenul 
metanie după obiceaiu şi înceape: «Bine e cuvântat Dumnezeul nostru ş.a.»”. Şi iarăşi iaste 
cântare, slava la slujbele cuvioşilor, cum e la 17 ianuarie şi la 5 dechemvrie, şi altă dată la 
cuvioşi, carea aşea înceape: „Mulţimile călugărilor te lăudăm, părinte Antonie sau Sava ş.a.”. 
Cum preotul de mir sau mireanul poate să cânte: „Mulţimile călugărilor te lăudăm”, că, fiindcă 
el nu e călugăr, ar trebui să cânte: „Mulţimile călugărilor te laudă”. Şi în liturghie: „După 
aceasta, mearge diiaconul cătră arhiereu sau, de nu va fi arhiereu, cătră egumen, de sărută 
Sfânta Evanghelie.” Şi la proscomedie scoate preotul părticică zicând: „pentru egumenul 
nostru”. Preotul cel de mir cum va zice „pentru egumenul nostru”, că el egumen n-are, de 
vreame ce numai călugării au egumen, iar preotul cel de mir ar trăbui să zică „pentru 
protopopul nostru”. 

Aceastea şi mai multe altele aseamenea, cine nu veade că sânt ale călugărilor şi de la ei 
luoate, şi fără de nici o osebire băgate în besearicile ceale cu popor ale mireanilor, de unde au 
răsărit amestecare şi turburare. Episcopii şi mai-marii besearicilor, cum era şi theologhii şi 
duhovnicii cei de pre lângă ei, era călugări din mănăstiri chemaţi, carii fiindcă întru toate nu 
putea, precum în mănăstiri, ţinea canonul vieţii călugăreşti, pentru trebile şi lucrurile ceale de 
obşte, ţinea încai aceaste posturi, şi în besearici făcea dumnezeiasca slujbă, cât putea, după 
cum să obicinuise în mănăstire. Pentru aceaea, unde în cărţi să afla că înceape post sau să 
dezleagă la peaşte sau la vin şi la untdelemn, cliricii şi preoţii cei de mir, despre o parte din 
prostie, despre altă parte, văzând pre arhiereii şi pre căpeteniile sale ţiind aceaste posturi şi 
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neosebind întră canonul acelora şi întră al său, nici luând aminte că tipicurile acealea sânt 
călugăreşti îndreptări, au socotit că acealea sânt leage de obşte. 

Iar călugării în tot chipul lucra ca obiceaiul a ţinea posturile aceastea, ca un lucru bun şi 
sfânt, în toată besearica să-l bage. Pentru aceaea, de multe ori, în ispovedanie, celor ce să 
pocăia le da canon ca sau toate trei, sau doao, au unul dintr-aceaste posturi să ţie, iar norodului 
peste tot locul vestea şi lăuda posturile aceastea, zicând că aceastea sânt mijlociri foarte 
folositoare a întoarce măniia lui Dumnezeu, carea pe dreptate să porneaşte asupra noastră. 
Oamenii, văzându-se de toate părţile împresuraţi de jugul varvarilor turci, lesne au cuprins 
aceaste posturi, ca prin eale să întoarcă de cătră sine dreapta mănie a lui Dumnezeu. Deci 
călugării, după veacul a treia şi a patrasprezeace, despre o parte pentru călugări scriind, despre 
o parte, fără de nici o osebire, vrând pre toţi a-i aduce la posturile sale, cum iaste un Zaharie 
Critean, carele s-au zis Maraforos, a căruia învăţătură despre posturi la sfârşitul ceasloavelor 
celor mari se pune. Atâta grije avea de posturi, cât şi în ispovedanie mai mare cercare şi 
întrebare fac: oare posturile creştineşti (cum ei le chiiamă) ţinutu-le-au, care în botez s-au 
făgăduit că le vor păzi şi care sfinţii părinţi, trei sute şi optsprezeace, în Săborul de la Nichea 
adunaţi, cu Duhul Sfânt, le-au aşezat. De unde acum, în norod (o, că de nu ar fi nici întră 
păstorii cei mai proşti această prejudecată!), iaste prejudecată, cu carea din pruncie au crescut 
şi judecă şi ţin, şi cred că mai nici un păcat nu e aşea mare cum iaste măcar cu o îmbucătură a 
spurca postul, şi cum că în taina sfântului botez fieştecarele se făgăduiaşte şi să leagă pe patru 
posturi în an, şi cum că, de trei sute şi optsprezeace părinţi, în Săborul dintâiu de la Nichea, 
aceaste patru posturi pentru fieştecare creştin s-au aşezat. De această neadevărată şi 
mincinoasă prejudecată a lor tot cel înţelept va râde, carele slujba şi rânduiala botezului, şi 
aşezemânturile, şi canoanele sfântului Săbor de la Nichea le va ceti, că nimic într-însele de 
posturi nu va găsi, fiindcă aceastea, cum mai sus s-au arătat, mai târziu s-au gândit şi s-au 
făcut decât Săborul de la Nichea, care au fost la anul 325. 

Însă şi după ce s-au băgat obiceaiul a posti, nu toţi, nici pretutindenea ţinea acest 
obiceaiu ca o lege, ci pururea făcea întrebare despre acela sau nu-l ţinea. Şi aceasta oamenii 
învăţaţi făcea, că la sfârşitul veacului al doisprezeacelea, adecă cătră anul 1200, pe ce vreame 
la Ţarigrad era patriarh Nicolae, au întrebat călugării: „Oare cade-să a face post în avgust?”, şi 
patriarhul, cu săborul său, aşea răspunde: „Era mai înainte, în vreamea aceasta, post, ci s-au 
mutat ca să nu fie odată cu posturile păgânilor, care să făcea pe această vreame, ci tot încă 
mulţi oameni postesc postul acesta”. Iată, aici chiiar iaste că pe la anul 1200 nici o detorie nu 
era a posti postul Sântămăriei, că acesta iaste postul lui avgust, însă tot era unii carii, din bună 
a sa voinţă, pentru cucerniciia ce avea cătră Născătoarea de Dumnezeu, postea acest post. 

Însă şi aceasta să cade a luoa aminte, cum că însuşi călugării să îndoia şi punea întrebare 
despre post, iară nu mireanii, din care luminat iaste cum că pe acea vreame nu toţi de obşte 
ţinea obiceaiul a posti aceaste posturi, fără numai cine cât voia.  

Iară nu văz cum au putut zice Nicolae patriarhul că mai înainte au fost postul acesta, şi 
ca să nu fie odată cu postul păgânilor, care era pe această vreame, s-au mutat, că pe aceale 
vremi în toată împărăţiia romanilor nu era păgâni. Poate doară că prin păgâni înţeleage pe 
turci, ci, de înţeleage cum că pentru turci s-au făcut acea mutare, şi acum ar trebui să fie mutat, 
de vreame ce şi acum sânt turci. Însă, de ar fi fost acea mutare, ar fi pomenit şi altcineva de 
acea mutare, când şi unde sau în ce vreame a anului s-au mutat şi s-au pus, că de alte posturi 
mai mici, cum iaste septămâna brânzii, au pomenit, precum şi când s-au făcut hârţii. Iar, cum 
că în vremile ceale mai de demult acest post nu au fost, mai sus destul de chiar s-au arătat. 
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Când despre acest post iarăşi s-au făcut îndoială, pe vreamea lui Luca, patriarhul 
Ţarigradului, carele au ocârmuit acea besearică pe la anul de la Hristos 1156, acest patriarh, 
fiindcă era om foarte dat vieţii călugăreşti, din îndemnul unor călugări, acest răspuns au dat: 
„Nimene nu iaste mântuit de postul lui avgust”. Deci, fiindcă unii nu lăsa aceasta, nici voia a 
primi acest răspuns, pentru că nicidecum nu se află scris numărul zilelor, au zis patriarhul: 
„Fiindcă zilele postului acestuia şi a postului care iaste înaintea Naşterii lui Hristos nu să 
numesc de la nici o scriptură, se cade să urmăm obiceaiul cel nescris”. Acest obiceaiu, apoi, de 
la călugări îl ia patriiarhul şi vrea ca, înainte de Naşterea Domnului, patruzeci de zile, şi 
înaintea praznicului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, de la Dumineca întâia a lunei lui avgust, 
pănă la Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, carea iaste Sântămăriia Mare, precum în 
mănăstiri să se ţie posturile. Ci nestând toţi pe aceasta, s-au lăsat numărul zilelor, adecă pentru 
călugări, carii, din mărturisirea statului său, mai mult sânt detori să postească, adecă de la 
cincisprăzeace zile a lui noiemvrie pănă la Crăciun, şi de luni cea după Dumineca Tuturor 
Sfinţilor, carea iaste dumineca întâia după Rusalii, pănă la Sânt Petru, şi din zioa cea dintâiu a 
lui avgust pănă la Sântămăriia Mare, iar pentru mireani, ca, înainte de fieştecarea dintru 
aceaste sărbători, şeapte zile să fie detori a posti. 

Să auzim despre acest lucru pre Valsamon, patriarhul de la Antiohia, carele în 
rânduialele şi în canoanele besericeşti au fost om foarte învăţat. Acesta, în Ţarigrad scriind, la 
întrebarea a treiasprezeace a patriarhului de la Alexandriia, domnului Marco, despre acest 
lucru, carea aşea iaste: „Posturile praznicului Sfinţilor Apostoli şi a Naşterii lui Hristos şi a 
Adormirei Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Mântuitoriului sânt detori toţi să le ţie sau să se 
lase, şi cine cum va vrea să le ţie sau să nu le ţie slobod să fie?”, aşea răspunde: „Săborul de la 
Ţarigrad care s-au făcut în zilele preasfinţitului aceluia patriarh (...) Întrebat fiind: «Cade-să a 
ţinea postul lunii lui avgust?», au răspuns cum că postul acela s-au mutat ca să nu se întâmpine 
cu posturile păgâneşti, care într-aceaeaşi vreame să fac, însă mulţi oameni încă tot ţin postul 
acesta. Iar noi, socotind ceale ce se ţin de lucrul acesta, zicem cum că trebuie să fie post 
înainte de aceaste patru sărbători, adecă înainte de praznicul Sfinţilor Apostoli, de a Naşterii 
lui Hristos, a Schimbării la Faţă a lui Hristos şi Dumnezăului nostru şi de al Adormirei Sfintei 
Născătoarei de Dumnezeu, dar numai de şeapte zile, că unul iaste postul cel de patruzeci de 
zile a Sfintelor şi marilor Paşti. Iar deaca neştine, mai mult decât şeapte zile, înainte de 
sărbătoarea Sfinţilor Apostoli şi înainte de sărbătoarea Naşterii lui Hristos, va posti, ori de 
bunăvoie, ori silit de canonul cinului său, nu se va defăima. Iar cum şi pentru ce, înainte de 
fieştecarea dintru aceaste patru sărbători, trebuie să postim, să spune în hotărârea săborului 
carea despre aceasta noi o am făcut. Drept aceaea, carii nu postesc înainte de fieştecarea 
sărbătoare dintru aceaste patru sărbători, fără de nici o mântuinţă, cu mari pedeapse să va 
pedepsi”. 

Iar la întrebarea călugărilor, carii afară de cetate să nevoia, în a treia loc pusă lui Nicolae 
patriarhului pentru postul lui avgust, şi la răspunsul lui Nicolae, aşea scrie: „Iar eu, după 
aceaea, socotind de unde şi cum s-au dat aceaste posturi, adecă al Adormirei Sfintei de 
Dumnezeu Născătoarei şi a Naşterii lui Iisus Hristos şi Dumnezeului nostru, şi postul care să 
face înaintea sărbătoarei Sfinţilor Apostoli, şi postul cel dinaintea Schimbării la Faţă, şi oare 
trebuie să le postim aceaste şi câte zile, zic eu că de postul sărbătorilor acestora nimene nu 
poate să fie mântuit, iar zilele lui nu sânt cu numărul întru toate, întocma cum iaste în 
păreasimile ceale mari, ci înainte de fieştecarea din aceaste sărbători toţi credincioşii, adecă 
mireanii şi călugării, fără de nici o mântuinţă, şeapte zile trebuie se postească, şi carii nu fac 
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aşea de la împărtăşirea pravoslavnicilor creştini se vor înstrăina. Iar călugării, carii din 
rânduialele aşezământurilor sale mai mult trebuie se postească, adecă de la Dumineca Tuturor 
Sfinţilor şi de la zioa a patrasprezeace a lui noiemvrie, şi fără de voia lor trebuie se urmeaze 
rânduialele aşezământurilor sale, că acesta iaste canonicesc lucru şi de mântuire, precum şi 
mireanii, carii de bună voia sa postesc aşea, vreadnici de răsplătire vor fi”. Aseamenea scrie şi 
Constantin Armenopol, sivastul şi păzitoriul legilor şi judeţul de la Thesalonic, carele, în tâlcul 
cel scurt a dumnezeieştilor şi sfintelor canoane, la canonul 51 a Săborului de la Laodichiia, 
cap 2, titl. 6, aşea zice: „Înainte de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli şi de a Naşterii lui Hristos şi 
de a Adormirei Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, trebuie să se ţie post şeapte zile, iar 
deaca neştine, şi mai mult decât aceaste şeapte zile, înainte de sărbătorile aceastea, ori de bună 
voia sa, ori din rânduiala cinului silit, posteaşte, nu se va ruşina”. Din ceale mai sus aduse, 
chiar se veade cum că în veacul 13 şi 14 nu să ţinea legea de obşte şi carea pre toţi se 
îndetorească la aceaste posturi. Mathei Vlastaris, în Sintagmate la slova 50, cap 4, scrie: „Iar 
adevărat grăind s-au rânduit postul cel de patruzeci de zile înaintea Paştilor, şi acela singur, că 
deaca atunci ar fi fost alte posturi nu le-ar fi tăcut canonul. Însă pre cei <ce> într-alte vremi de 
postire, adecă înainte de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli şi de a Adormirei Născătoarei de 
Dumnezeu şi de a Naşterii lui Hristos, postesc, socotesc cum că nimene carele are minte nu-i 
va defăima”. Aşeadar, nu din detorie, ci numai din bunăvoie şi din cucernicie sânt aceaste 
posturi. 

Tomul aşezemântului ce s-au făcut întră împăratul Constantin Porfiroghenit şi întră 
împăratul roman, socrul său, care de cei cu a treia căsătorie aşea zice: „De trei ori în an se vor 
cumineca: o dată – la mântuitoarea Înviiare a Domnului şi Mântuitoriului nostru, a doao oară – 
la Adormirea Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, şi a treia oară – în zilele 
Naşterii lui Hristos, pentru că mai înainte au fost post şi folos au urmat din el”. Aici nici o 
pomenire de postul Sfinţilor Apostoli nu se face, dar, de ar fi fost obiceaiu, care pre toţi să-i 
îndetorească a-l posti, cu adevărat şi acesta s-ar fi numărat aici. 

Era obiceaiu, care şi astăzi în multe locuri se ţine, ca nimene să nu să cuminece cu 
sfintele taine ale trupului şi ale sângelui Domnului, mai nainte de ce, vreo câteva zile, prin 
post, s-ar fi gătit şi s-ar fi curăţit. Pentru aceaea, Valsamon şi Armenopol zic că înaintea 
sărbătorilor acestora şeapte zile trebuie a posti, şi celor cu a treia căsătorie să îngăduiaşte de 
trei ori în an a să cumineca, însă aşea, ca, mai înainte, câteva zile să postească. Şi aceasta iaste 
pricina, căci unii, înaintea sărbătorilor celor mari, privigheri şi posturi fac. Deci, fiindcă de 
patru ori în an să obicinuisă a să cumineca, pentru aceaea, înaintea sărbătorilor acestora, din 
evlavie, s-au obicinuit a ţinea post, iar fiindcă la Sânt Petru nu prea păzea obiceaiul a să 
cumineca, dar mai slab postea, ba tocma unii nu postea, cum şi astăzi fac, toate aceaste şi 
Iacov Goar, în notele care le-au făcut la cartea lui Codin cea despre deregătoriile curţii 
împărăteşti a Ţarigradului, la capul al şeaptelea, bine le-au luoat aminte şi le-au însemnat. 
Ioann Chitrie, de obiceaiurile şi de dogmele latinilor, aşea scrie: „Trei posturi cinstim şi 
primim, şi împreună şi mercurea şi vinerea postim, ascultând poruncile marilor noştri dascali 
şi a lui Hristos apostoli”. Aşeadar, pe vreamea lui Ioan Chitrie, carele se veade a fi trăit în 
veacul al patrasprăzeace sau mai târziu, nu patru, ci numai trei posturi au fost obicinuite. 

De postul cel din zioa Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătoriului şi din zioa Înălţării 
Crucii nu pomenesc scriitorii. Destul iaste, despre aceastea, a ceti tipicul zilelor acelora, care 
aşea scrie în zioa Înălţării Sfintei Cruci: „Cade-se a şti că ori în ce zi se va întâmpla acest 
cinstit praznic, ori duminecă, ori sâmbătă, brânză au oao sau peaşte nu mâncăm, fără numai 
untdelemn şi vin, mulţemind lui Hristos Dumnezeului nostru”. Aşea scrie şi la praznicul 
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Tăierii Capului Sfântului Ioan: „Brânză şi oao nu mâncăm”. Deaca tipicul acesta de mireani 
s-ar înţeleage, ar fi trebuit să puie: „Carne, brânză şi oao nu mâncăm”, dar, fiindcă iaste numai 
pentru călugări, numai bucatele călugăreşti le opreaşte călugărilor. 

Aceaste posturi mireanii niciodată nu le-au cunoscut a fi leage carea să-i îndetorească, 
însă, din evlavie şi din sfat, mulţi le postea. Însă evlaviia unora nu poate face leage de obşte, 
carea pre toţi să-i lege. Iar cum că mireanii nu le-au cunoscut a fi leage, nici le-au ţinut, să 
auzim pre Nicon, carele în Pandecte, cuvânt cincizeci şi şeapte, unde de postul lunii lui avgust 
aşea scrie: „Iar praznicul Schimbării la Faţă şi praznicul Întimpinării (Streteniei) nu s-au dat 
din început prin sfinţii apostoli, ci prin sfinţii părinţi, în vremile ceale mai de pre urmă; şi cum 
că praznicul Schimbării la Faţă în zioa a şeasa a lui avgust să prăznuiaşte. Iar praznicul acesta 
în mijloc opt zile prăznuim, şi pentru aceaea în mijloc dezlegăm postul acela, şi, precum mai 
sus s-au zis de alte posturi a sfinţilor celor mari, şi acesta cine va vrea îl va putea ţinea, însă de 
obşte nu se cade să se dea. Şi la aceastea părinţii vremii noastre ne îndeamnă. Zic şi aceasta: 
«Din tipicul mănăstirilor celor mari învăţăm praznicul Schimbării la Faţă opt zile a-l prăznui şi 
apoi vine praznicul Născătoarei de Dumnezeu şi preste tot în mijloc nu să ţine post de obşte. 
Iar de aceasta alt cuget ne dă noao, de vreame ce tipicul Ierusalimului opt zile de praznic are, 
iar al studiţilor – patru. Iar tipicul besearecii ceii mari a Antiohiei sau a patriarhului numai o zi 
prăznuiaşte. La aceastea, mulţi, din acest post, şi bucuros ţin, mai ales aceia carii într-acea 
mare cetate sânt mai întâiu întră cei învăţaţi». Că precum mai înainte am zis, luând mărturie 
din rânduiala săbornicească, carea din amvon în patrierşie să ceteaşte, unii de la începutul lunii 
lui avgust postesc, şi în praznicul Schimbării la Faţă dezleagă postul, cinstind o zi, apoi iar ţin 
post pănă la praznicul Preacuratei şi cu totul fără de prihană Stăpânei noastre Născătoarei de 
Dumnezeu, iar alţii, după ce au prăznuit sărbătoarea Schimbării la Faţă, încep postul. Cu un 
cuvânt, de la fieştecine, cum am zis, aşea să ţine”. Vezi cum scriitoriul acesta, carele după 
veacul al zeacelea au scris, nu zice că iaste leage a posti în luna lui avgust, adecă postul 
Sântămăriei, ci zice că iaste numai evlavie, şi unii l-au început din zioa dintâiu a lui august, 
alţii – după praznicul Schimbării la Faţă. Să auzim şi pre Anastasie Sinaitul, nu pre sfântul 
părintele anahoretul, ci pre altul, carele au fost patriarh la Theopol sau la Antiohiia cea Mare şi 
cu tot de-adinsul se nevoiaşte să întărească posturile aceastea. Acesta despre trei sfinte 
păreasimi aşea scrie: „Nu numai mireani sau proşti şi necărturari, ci şi cei ce se laudă pentru 
învăţătura şi se măresc pentru marea înţelepciune, adecă episcopii, mitropoliţii, preoţii, 
diaconii şi alţi clerici, şi doară şi călugări, a cărora Dumnezeu iaste pântecele, sânt carii fără de 
ruşine învaţă cum că un post singur iaste dat de la sfinţii apostoli şi de la dumnezeieştii părinţi, 
care se cheamă postul mare. Iar postul Naşterii lui Hristos, care unii şi al Sfântului Filip îl 
numesc, pentru pricina carea mai în jos vom spune, şi postul cel înainte de praznicul şi de 
pomenirea Sfinţilor mai marilor Apostolilor Petru şi Pavel, zic că nu s-au început din rânduiala 
apostolicească sau a părinţilor, ci sânt izvodirile unor călugări, carii ţin aceaste doao posturi. 
Pentru aceaea, unii dintr-acei oameni, împrotivnici rânduielii lui Dumnezeu, optsprezeace zile 
postesc numai, de carne şi de brânză şi de oao, iar unii numai de carne postesc, cealealalte 
mâncă, afară de o zi. Alţii aşijderea postesc numai doaosprezeace zile, alţii şease, alţii patru”. 
Aici avem mărturie vreadnică de credinţă a împrotivnicului nostru, ca să zic aşea, carele mai 
mult decât se cade defaimă pre cei ce nu ţin aceaste posturi precum în mănăstiri, dintru carea 
se veade că pe vremile veacului a doileasprezeace şi a treileasprezeace era osebire în posturile 
aceastea, şi nu toţi atâteaşi zile postea, şi cum că se zicea posturi călugăreşti, de călugări aflate 
şi pentru mănăstiri puse. Să auzim şi pe mai sus lăudatul Valsamon, patriarhul Antiohiei, 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 112 

carele în cartea cea despre post cătră călugării de la Antiohiia, § 22, aşea scrie: „Aşea crezând, 
prăznuiţi pomenitele patru praznice (că de praznicul marilor Paşti şi de postul cel de patruzeci 
de zile, care iaste înaintea Paştilor, ce lipsă iaste să grăim? Cu post şi cu rugăciune vă întocmiţi 
legii pravoslavnicilor creştini. Şi fiindcă întru împărăteasca cetate călugării şi mai toţi 
lăcuitorii, după praznicul Tuturor Sfinţilor, ţin post pănă la praznicul Sfinţilor şi întru tot 
lăudaţilor Apostoli, măcar că nu totdeauna patruzeci de zile, pentru că, prin cursul soarelui, 
aorea, acest post iaste mai lung, aorea mai scurt, ci şi înaintea Naşterii lui Hristos şi Dumnezeu 
postesc post de patruzeci de zile, urmând pomenitele tipice (...) Şi despre aceaste posturi şi la 
aceastea îndemnare am făcut, nu ca să ne pricim fără de cuviinţă, ci pentru că vedem pre unii 
neţiindu-le, carii numai postul cel de patruzeci de zile al Paştilor neclătit îl ţin, iar cealealalte 
nu numai nu le ţin, ci le socotesc ca cum nicidecum nu ar fi. Că deaca praznicul Naşterii lui 
Hristos şi praznicul Sfinţilor şi marilor Apostoli cu post de patru zile îl cinstesc, li se pare că 
mai vârtos rău fac decât că cinstesc praznicile, de vreame ce pentru iubirea lui Dumnezeu fac 
ceale ce de la sfinţii părinţi, prin canoane, nu sânt date. Iar cealealalte doao praznice de preste 
an, Schimbarea la Faţă a lui Hristos şi Adormirea Maicii lui Dumnezeu, nici nu sufere a auzi 
ca să le cinstească prin oarece post. Că zic: «Ce canon cu scrisoarea sa le-au aşezat aceastea? 
Ce predanie scrisă le-au hotărât?» Însă cei ce dintru aceştea sânt mai înţelepţi ca la un loc de 
scăpare aleargă la răspunsul cel săborniceaşte scris pe vreamea preaosfinţitului patriarh 
domnului Nicolae, care învaţă, cum mai sus s-au zis, cum că postul lunii lui avgust s-au 
mutat”. Şi mai jos scrie: „Iar fiindcă prin Sfinţii Apostoli, în canonul 69, s-au aşezat ca 
posturile ceale dumnezeieşti date, pentru slăbiciunea trupească, să se dezleage, ori fie acealea 
mercurile şi vinerile de preste tot anul, vă vestesc voao ca, înainte de şeapte zile a fieştecărui 
praznic din ceale mai sus zise, fără de iertăciune să postiţi şi întru înfrânare să vieţuiţi, 
aşijderea şi în postul cel mare, de la Dumnezeu dat, al Paştilor, nicidecum să nu dezlegaţi 
postul pentru pentru fieştece lipsă trupească”. Şi după puţin aşea scrie: „De trebuie să se 
dezleage postul doară pentru lipsa trupească, şi aceasta cu îngăduinţa episcopului să faceţi, că, 
într-alt chip, orice zi din toate zilele postului a o spurca prin nepostire primejdios şi rău lucru 
iaste”. Aceastea scrie patriarhul Valsamon călugărilor. 

Acum dintru aceastea poţi vedea cum că obiceaiul a ţinea aceaste mai sus-zise tri 
posturi, precum se scriu în tipicuri, mireanii nu numai nu le-au ţinut, ci mai vârtos împrotivă-le 
au strigat. Să auzim şi pre Grigorie protosinghel, în apologhiia sau în răspunsul cel împrotiva 
cărţii lui Marco Evghenie, arhiepiscopului de la Efes, cu carea arunca apuseanilor osebirea 
obiceaiurilor şi a rânduialelor besericeşti, cu care de răsăriteani să osebea, unde aşea răspunde: 
„Nu ştie, dară, precum tocma să veade, marele acesta bărbat, că şi într-această mare cetate a 
Ţarigradului osebite obiceaiuri se ţin şi sânt osebiri şi în ţeremoniile besericeşti, şi în posturi, 
că şi înainte de Naşterea lui Hristos sânt carii încep postul din zioa a cincisprezeacea a lui 
noiemvrie, alţii din şease zile a lui dechemvrie, doaozeci de zile a lui dechemvrie. Încă şi în 
cinstea Înălţării lui Hristos, unii încep a posti din zioa dintâiu a lui maiu, şi alţii şi alte posturi 
ţin. Ce dară ? Au zice-vom că aceia şi în credinţă să osebesc?” Aceastea, după o mie şi patru 
sute şi mai bine de treizeci de ani de la Hristos, adecă cu vro patrusprezeace ani mai înainte de 
ce au luoat turcii Ţarigradul, le-au scris protosinghelul Grigorie. Aşeadar, atunci nu era leage 
stătornică a ţinea posturile, precum tipicurile scriu, fără numai la călugări. După ce apoi au 
luoat turcii Ţarigradul şi au stricat Împărăţiia Grecească, au încetat şi scriitorii greceşti. Însă 
obiceaiul a ţinea posturile, cum scriu tipicurile, tot nu l-au ţinut toţi, că sânt şi acum noroade 
carii postul Crăciunului îl încep de la şease zile a lui dechemvrie, sânt carii postul Sfinţilor 
Apostoli au de tot nu-l ţin, au numai cei bătrâni îl postesc. Boiarii româneşti şi moldoveneşti şi 
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alţi oameni cinstiţi şi negoţitori prin Ţara Românească şi Moldovenească, şi domnii, şi boiarii 
muscăceşti, şi mulţi alţii, şi negoţătorii greceşti, mai toţi au puţin postesc dintru aceaste 
posturi, au tocma nimica, şi pentru aceaea tot să mărturisesc pe sine de leagea Besearicii 
Răsăritului, şi besearica îi veade şi ştie că nu ţin aceaste posturi, şi, pentru aceaea, nici îi 
afuriseaşte, nici altei pedepsi nu-i supune. 

Şi cine va putea creade cum că oamenii mireani şi gingaşi, mai ales carii era în boierii şi 
în deregătorii mari, şi politiceşti şi de obşte, şi prisosea cu bogăţiile, cum era grecii pe vreamea 
când împărăţiia Ţarigradului era în vârtutea florii sale, au voit cu atâta greutate de post a se 
strânge şi a se îndetora pe sine aşea, cât, din 365 de zile ale anului, 200 se postească, că 
scoţind zilele posturilor rămân de dulce 165, aorea ceva mai mult sau mai puţin, în care să fie 
slobod a mânca carne. Vedem şi acum cât de greu iaste unora ca aceştea măcar postul Paştilor 
a-l ţinea. 

Şi fiindcă norodul, care toată putearea evlaviei în post o ţine a fi, creade cum că, de va 
ţinea cineva posturile aceastea, înfrânându-să de carne şi de bucate albe, măcar şi de doao ori 
şi de trei ori să mânce să se sature de bucate de post sau să se îmbuibe de vin întru aceaeaşi zi, 
măcar de alte porunci ale legii dumnezeieşti şi besericeşti mai cu leane le-ar păzi, dreptăţii 
dumnezeieşti destul face, şi dintru aceasta să dă prilejiu a părăsi poruncile ceale dumnezeieşti 
şi besericeşti pentru evlaviia posturilor, carea din volniciia unora s-au făcut, şi acum au trecut 
oarecumva întru deşeartă credinţă. Drept aceaea, ca să se strice şi să se dezrădăcinează această 
rea socoteală, trebuie să se strângă posturile, cum mai jos se va zice, şi pre norodul cel prost nu 
trebuie a-l lăsa, supt pavăza posturilor acestora, să crează că bine mearge, că amintrilea bine 
s-ar putea zice de noi cuvintele acealea ale Domnului: „Călcaţi poruncile lui Dumnezeu pentru 
obiceaiurile bătrânilor”. Cu adevărat, mai bine iaste puţin şi bine şi cu inimă umilită a aduce 
lui Dumnezeu, decât fără de voie şi cu cărtire a posti, că de aceştea bine se pot zice cuvintele 
acealea ale Scripturei: „De vei aduce drept, iar nu vei împărţi drept, ai păcătuit”. Aşea aceştea 
drept iaste că postesc, căci să înfrânează de bucate de dulce, dar pentru că de silă şi făr’ de 
voie fac, ba încă cărtind postesc, nu zic: „doară păcătuiesc”. Ştim şi aceasta, cum că pentru 
neşte păreri rătăcite ca aceastea, şi zilele mercurii şi a vinerii besearica le-au dezlegat de la 
post şi slobode le-au vestit de tot postul, care pănă astăzi sânt slobode. Pentru ce, dar, acum, 
pentru mai mare bine, să nu să dezleage unele zile de post, care nici de la apostoli, nici de la 
creştinii cei de demult, ci numai din evlaviia unora s-au dat. 

Dintru aceastea, dară, luminat să veade cum că besearica niciodată n-au cunoscut nici au 
ţinut leage aceaste trei posturi, carea pre mireani să-i îndetorească, precum pre călugări îi 
îndetoreaşte, ci mireanilor le dă sfat şi-i îndeamnă, cum scrie Valsamon şi Armenopul, ca, 
înaintea fieştecărui praznic dintr-aceaste trei praznice, şeapte zile să postească. Însă pre 
fieştecine în voia sa trebuie a-l lăsa, ca, de va vrea să postească ca călugării, în numele 
Domnului să postească, şi nimenui silă să nu se facă a posti sau a nu posti. Însă cel ce 
posteaşte să nu se înalţă pentru că posteaşte şi să se ţie mai bun decât cel ce nu posteaşte, ci 
porunca lui Pavel să o păzască: „Cel ce mănâncă să nu defaime pre cei ce nu mănâncă, şi cel 
ce nu mănâncă să nu judece pre cel ce mănâncă”. Fieştecine binele care îl face la Dumnezeu 
să-l aducă, şi Lui să lasă să-l judece. 

Va putea cineva zice cum că aceaste trei posturi din leagea cea dumnezeiască sânt 
poruncite şi pentru aceaea încă în Leagea Veache mai înainte s-au închipuit, şi apoi apostolii 
le-au rânduit, cum zice mai sus-numitul Anastasie Sinaitul la întrebarea 64, unde aşea scrie: 
„Dintru aceasta cu adevărat iaste, cum se veade, că şi la noi să ţin trei posturi, care le poruncea 
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praznicile acealea”, adecă ale jidovilor. Şi într-alt loc, de trei sfinte păreasimi sau posturi, ca să 
arate cum că postul Naşterii Domnului de la apostoli iaste rânduit, din călătoriia Sfântului 
Filip Apostol aşea spune poveaste: „Iară de păreasimile sau postul Naşterii lui Hristos iaste 
scris în călătoriia Sfântului Filip, cum că, propoveduind cuvântul adevărului şi învăţind, au 
venit la Ierapolim, cetatea Asiei, împreună cu Vartholomei şi cu soru-sa Mariamne, iar cetatea 
aceaea să închina unei vipere. Şi după ce au prins pe apostoli, după multe chinuri, pentru că 
nicidecum nu primea, nici suferea să auză cuvântul lui Dumnezeu, afară de acela carele la 
început primisă pre apostoli, că acela s-au botezat şi toată casa lui, şi rudeniia, încă şi muiiarea 
deregătoriului, scoţind pre Filip, după ce i-au găurit călcăiele, l-au răstignit cu capul în jos 
cătră pământ, iar pre Vratholomei l-au spânzurat de un lemn, iar pre Mariamne o au ţinut în 
temniţă. Iar venind acolo Sfântul Ioann, i-au zis Filip ca să ceară să se pogoară foc din ceriu, 
care pre toţi pre aceia să-i amistuiască, care lucru Apostolul Ioann au oprit a se face. Iar după 
ducerea lui de acolo, trecând trei zile, s-au rugat Sfântul Filip, şi pământul şi-au deschis gura, 
şi pre toţi câţi se închina idolilor vii i-au dus în iad. După aceaea, S-au arătat lui Mântuitoriul 
şi i-au adus lui aminte porunca Sa carea zice că nu trebuie a întoarce rău pentru rău şi altele 
aseamenea. După aceaea, au zis: «Fiindcă porunca Mea o ai călcat şi ai chinuit pre cei ce ţ-au 
făcut ţie dureare, tu aici vei adormi şi cu mărire sfinţii Mei îngeri pănă la raiu te vor duce, însă 
în raiu nu vei întra, ci patruzeci de zile vei sta afară trist şi oprit de sabiia cea de foc, pentru că 
ai necăjit pre cei ce ţ-au făcut ţie rău. După aceaea, vei întra în raiu şi vei luoa locul cel mai 
nainte gătit ţie. Apoi, pre cei ce fusease duşi în iad scoţindu-i, S-au suit în ceriuri». După 
aceaea, Filip au poruncit lui Vartholomeiu şi Mariamnei să spuie lui Iacov şi celoralalţi 
Apostoli ca să postească şi să se roage pentru el în patruzeci de zile. Şi aşea, apostolii au aşezat 
tuturor credincioşilor post de patruzeci de zile şi rugăciuni. Şi aceasta s-au ţinut de sfinţii 
părinţi şi de ceale şeapte săboară a toată lumea. Şi s-au rânduit post, nu de cinci sau de opt sau 
de zeace zile, ci de patruzeci. Iară se chiamă postul Naşterii lui Hristos, pentru că la sfârşitul 
acestor patruzeci de zile cade praznicul Naşterii ceii de mântuire a Domnului nostru Iisus 
Hristos, şi doao lucruri bune să fac, că şi ce ne-au poruncit apostolii plinim, şi împreună mai 
înainte ne gătim spre întimpinarea şi închinarea lui Iisus Hristos Domnului nostru, Carele din 
Sfânta Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara fără de prihană şi nespus S-au născut. 
Iar postul care urmează după Rusalii iaste acela de care în rânduialele sfinţilor apostoli să 
grăiaşte, că zic întru acealea: «După Rusalii, prăznuiţi o septămână, şi după aceaea postiţi, că 
drept iaste ca din darul Domnului să vă veseliţi, şi după aceaea să postiţi, de vreame ce 
Moisiiu şi Ilie au postit patruzeci de zile, şi Daniil în trei septămâni pănea doririlor n-au 
mâncat, şi carne şi vin n-au întrat în gura lui». Drept aceaea, postea postul acesta pănă la 
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu. Însă sfinţii părinţi l-au tăiat şi pentru că deodată era cu 
posturile păgâneşti sau ale armeanilor, iacobiteanilor, nestorianilor, şi încă de multe ori şi cu a 
ismailiteanilor, şi, cum judec eu, şi pentru lenevirea oamenilor, şi pentru desfătarea minţii, iară 
s-au aşezat ca pănă la praznicul Sfinţilor Apostoli să postească şi aşea, după aceaea, să se 
dezleage postul, şi şi atunci după învăţătura rânduialelor Apostolilor”. Poveaste iaste aceasta 
tuturor celor de demult neştiută, carea şi credinţei ceii pravoslavnice împrotivnică se veade, de 
vreame ce zice că pre cei ce fără de botez şi fără de credinţă, în rătăcirea păgânească morţi, 
Hristos, pentru postul acesta, i-au slobozit din iad şi în ceriu i-au dus. Altă dată zicea că 
posturile aceastea încă în Leagea Veache au fost închipuite şi aşea, din rânduială 
dumnezeiască, aşezate, iar acum, uitându-şi de acealea, din cărţi apocrife ne pune înainte 
poveaste. Iar de postul Sfinţilor Apostoli ce trebuie a zice, că rânduialele, care le chiamă 
apostoliceşti, ale apostolilor nu sânt. Şi cine, carele are minte, va creade cum că, de la 
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dumineca întâia după Rusalii, pănă la zioa a cincisprezeace a lui avgust, au fost post, pentru ce 
nu peste tot anul? Nici o mărturie din cei mai de demult Sinaitul nu aduce, cu carea să 
adeverează ceale ce zice, dintru care lucru urmează cum că el crezemânt mai mare nu are 
decât alt spuitoriu de poveşti. 

Valsamon în cartea cea de post cătră călugării de la Antiohiia scrie: „Aceastea praznice 
şi sărbători ale noastre au fost mai înainte închipuite în Leagea veache”. Iar ca să adeverează 
aceasta, dă Scripturii înţelesuri misticeşti, care nici besearica, nici bărbaţii cei învăţaţi necăiri 
nu le învaţă. Nicon, în cuvântul 57, aşea scrie: „Ci despre miercurile şi vinerile a tot anul, întru 
tot lăudaţii apostoli aiavea au aşezat în rânduialele sale, după ce au fost aşezat postul cel după 
Rusalii, care noi al apostolilor îl chemăm, cu aceaste cuvinte: «Iară după aceasta vă poruncim 
voao să postiţi post în toate mercurile şi vinerile, şi ce întreace din postul vostru săracilor să 
daţi»”. Din care cuvinte a rânduielii carea să zice apostoliceşti, şi Valsamon şi Nicon socotesc 
că să adeverează postul Sfinţilor Apostoli, unde chiar să pun mercurile şi vinerile: „Vă 
poruncim voao ca în toate mercurile şi vinerile să postiţi”. Socoteaşte aici ceale ce mai sus 
le-am adus, când am arătat că în veacurile ceale dintâiu ale besearicii nu au fost posturile 
aceastea. Simeon Soluneanul, arhiepiscopul Thesalonichiei, scriitoriu din veacul a 
cincisprezeace, întrebat fiind de Gavriil, arhiepiscopul de la Pentapol, cu aceaste cuvinte: 
„Postul Sfinţilor Apostoli şi a Sfintei Născătoarei de Dumnezeu de unde sânt şi cine de la 
început le-au dat acealea, de vreame ce unii zic că sânt de curând?”, aşea răspunde: „Sânt din 
obiceaiul cel vechiu, cum mărturiseaşte obiceaiul şi tomul unirii (supt împăratul Constantin 
Porfiroghenet făcut, de care mai sus s-au zis), şi tipicul de la Ierusalim a Sfântului Sava, care 
după aceaea de Sfântul Damaschin s-au scris, că perisă tipicul Sfântului Sava prin năvălirile 
necredincioşilor”. Va zice neştine cum că dintru aceastea foarte bine se arată vechimea şi 
obiceaiul posturilor acestora, însă zic că Simeon nici o arătare nu aduce, cu carea se poată 
adeveri că în vechime aşea au fost, cum el zice, că mai sus am văzut cum că tipicurile sânt ale 
călugărilor, şi Sfintul Sava sau Sfintul Damaschin, sau Theodor Studit, sau Iosif, păzitoriul 
Sfântului Munte, carii se zic că cea mai mare parte din tipicuri o au făcut, sau oricine altul 
osibit, sau a vreunei mănăstiri şi obşte călugăreşti mai mare nu au putut pune legi la toată 
besearica, că nu era ei episcopi, ci numai a unor mănăstiri părinţi, măcar că nici episcopul nu 
poate pune legi la toată besearica, ci fieştecine numai supuşilor săi poate pune legi. De ici 
luminat iaste şi aceasta cum că măcar de să zice tipicul Sfântului Sava, însă iaste scris mai 
târziu după Sfântul Sava, că, cum mărturiseaşte însuşi Simeon, tipicul Sfântului Sava perisă, 
şi, după aceaea, Sfântul Damaschin l-au scris; acum să ştie că Sfântul Damaschin cu mult au 
trăit mai târziu după Sfântul Sava. Ci şi acela tipic nu iaste scris numai de Sfântul Damaschin, 
ci de mai mulţi alţii, carii au fost după Sfântul Damaschin, care lucru să veade din slujbele 
sfinţilor, carii cu mult au fost mai târziu după Sfântul Damaschin şi după Sfântul Theodor 
Studit, carea şi mai sus-zisul Simeon cunoaşte în dialogul care asupra eresurilor l-au scris, 
unde aşea are: „Iar cei ce cu de-adinsul ia aminte şi sânt mai schitoci văd că decât aceastea mai 
cu bună rânduială şi mai dulce, pentru că în mănăstiri şi mai în toate alte besearici să face 
rândul care, din tipicul de la Ierusalim a mănăstirii Sfântului Sava, se porunceaşte, vine. Că 
măcar de la unul şi de la acela singur se poate săvârşi, de vreame ce şi de la călugări iaste 
aşezat şi fără de cântare foarte de multe ori în mănăstiri se săvârşeaşte. Şi această rânduială 
foarte trebuincioasă, şi părinţilor foarte cuvioasă iaste. Că Sfântul părintele nostru Sava o au 
poruncit, carea de la Sfinţii Evthimie şi Theoctist o au luoat, iară aceştea de la cei mai dinainte 
şi de la mărturisitoriul Hariton o au luoat, iar rânduiala Sfântului Sava, cum am auzit, când 
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varvarii au bătut locurile acealea, s-au perdut. Sfântul părintele nostru Sofronie, cu nevoinţa şi 
osteneala patriarhului sfintei cetăţi, iarăşi o au pus la loc, şi după el, iară, dumnezeiescul şi în 
lucrurile ceale theologhiceşti foarte iscusit Ioann Damaschin o au înnoit şi scrisă o au dat. 
Drept aceaea, pre aceasta sfintele mănăstiri ş.a.”. Aşeadară, tipicurile de călugări pentru 
călugări sânt scrise, şi după mutările şi stările împrejur ale vremilor mutate şi adaose, şi pre 
mireani nu îndetoresc, fără numai încât cucerniciia lor se va întinde. Şi măcar de sânt unii, din 
cei ce au făcut tipicurile, patriarşi şi episcopi, cu acel tipic nu pre mireani, ci pre obştele 
călugăreşti au voit a le îndetori şi a le lega. Că multe legi au pus arhiereii pentru călugări 
numai, şi nu şi pentru mireani. Că se cade ca cei ce s-au lăpădat de lume, şi pre sine lumii, şi 
şie lumea şi-au răstignit, să petreacă viiaţă mai sfântă şi mai strânsă decât mireanii cei cuprinşi 
cu grijile căsii; şi cu pilda sa să arate cum se cade a urma pre Hristos, Cel ce nu au venit ca să I 
se slujască Lui, ci ca El să slujască altora, pre Acesta, călugării cei de demult, cu focul 
dragostii dumnezeieşti fiind aprinşi, L-au urmat, alegându-şi locuri depărtate de valurile 
lumeşti, şi, ca să nu fie altora grei, cu osteneala şi cu sudoarea sa se hrănea pre sine, ba încă 
din osteneala sa foarte pre mulţi săraci ajuta. Ci despre aceastea, destul! Aseamenea trebuie a 
zice şi despre alţi scriitori, carii scriu cum că grecii ţin aceaste trei posturi, ci nu spun cu ce 
leage să îndetoresc, că, pentru că spune cineva ceva, nu iaste leage, carea pre toţi să 
îndetorească. Într-acest chip grăiaşte şi pravoslavnica mărturisire a Besearicii Răsăritului, unde 
porunceaşte ca posturile să se ţie, dar nu hotăraşte numărul zilelor. Iar cel ce posteaşte şeapte 
sau cinci zile înaintea sărbătorilor acestora, acesta cu adevărat se poate zice că ţine post înainte 
de aceaste praznice. 

Scrie oarecine o carte, carea o tituluiaşte Mântuirea păcătoşilor, în carea, unde grăiaşte 
de păcatele ceale mari şi mai greale, aşea scrie: „A patra greşeală iaste călcarea poruncilor 
besearicii şi a pravilei şi a învăţăturilor sfinţilor apostoli, care eşti detoriu să le păzeaşti 
neclătite (...), să posteşti vinerile şi mercurile în tot anul, afară de ceale doaosprezeace zile a 
Naşterii lui Hristos şi a septămânilor de hârţi, adecă a brânzii, a Paştilor, a Rusaliilor, când 
iaste dezlegare la toate, adecă nu numai posturile să posteşti, iar într-alte vineri sau mercuri, 
care sânt peste an, să nu posteşti, ci peste tot anul, numai de se va întâmpla praznic a vreunui 
sfânt, atunci sloboade la untdelemn, iar nu la vin. Iar peaşte să mănâncă numai la praznicile 
ceale împărăteşti, la Sfinţii Apostoli, iunie 29, la Naşterea lui Ioan Mergătoriului Înainte, 
numai la aceaste praznice să face dezlegare de peaşte mercuri după dumnezeiasca liturghie, iar 
nu de cu seară, că atunci nu e slobod, căci nu s-au săvârşit sărbătoarea. Să nu pară cuiva că 
iaste mic păcat a mânca peaşte în zilele ceale de post, că în canonul 69 a sfinţilor apostoli 
scrie: «Oricine nu posteaşte postul cel mare şi vinerile şi mercurile a tot anul, fără numai la o 
boală, preotului să i se ia darul, iar mireanul să se afurisească». Vezi cum legiuiră mercurile şi 
vinerile cu postul cel mare a Paştilor. Iar patriarhul Ţarigradului Nichifor, întru a opta canon a 
lui, zice: «Preotul carele nu va posti mercurea şi vinerea a tot anul, nu se cade a se cumineca 
nimenea din mâinile lui». Marele Athanasie grăiaşte: «Că cel ce dezleagă mercurea şi vinerea, 
acesta răstigneaşte pre Domnul împreună cu jidovii, pentru că mercuri l-au vândut, iar vineri 
l-au răstignit». Deci nu trebuie cuiva să dezleage postul nicicum, ca să nu cază în afurisanie. 
Aceasta că zicem celor sănătoşi cu trupul, iar bolnavii, pruncii şi cei prea bătrâni şi muierile 
când nasc, şi alţii carii vor avea pricină legiuită nu au păcat, de vor dezlega la vin, la 
untdelemn, cel bolnav şi la peaşte. Iar carele nu va fi iertat nicidecum să nu mănânce, măcar 
de ar avea şi nevoie de moarte”. Acesta, din adusele mărturii, vrea să arate că nu-i slobod a 
mânca peaşte mercurea şi vinerea, măcar că adusele mărturii nimica de peaşte nu zic, ci numai 
de postire, că se cade a posti, iar nu grăiesc de fealiul mâncării, peaşte au nepeaşte să se 
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mânce. A doa zice că tocma şi de moarte de ar fi bolnav să nu îndrăznească a mânca carne, 
încă nici peaşte, de nu va avea slobozenie. Nu zic eu să nu ceară bolnavul slobozenie, măcar la 
carne, măcar la altă ceaea, ci cum că şi făr’ de slobozenie poate mânca carne, unde nu poate 
avea prilejiu a ceare slobozenie, şi, greu fiind bolnav, doftorul judecă că într-acel stat are lipsă 
de zamă de carne sau şi de carne. Iar cel mai mare aşea de strâns sau îngăimăcit iaste, cât 
nicidecum nu va să dea slobozenie, cum la ai noştri de multe ori să întâmplă. Atunci, întru acel 
stat, fieştecine iaste slobod a mânca carne şi fără de slobozenie de la preot sau de la alt 
mai-mare, carea slobozenie cel ce are minte nu o poate opri. Poate doară că unul ca acesta, 
carele întru o întâmplare ca aceasta nu va să sloboază la carne, au luoat din Valsamon şi din 
Vlastar, oameni amintrilea învăţaţi, dar întru acest lucru, cum să văd, leagea firii şi a besearicii 
nu o ştiia, de vreame ce nici măcar celor greu bolnavi n-au vrut să fie slobod în post a mânca 
carne, tocma de ar şi muri. Că Valsamon, în răspunsurile cătră Marco, patriarhul de la 
Alexandriia, aşea zice: „Iar carne sau brânză, sau ou a atinge nu va fi slobod, măcar de i-ar ieşi 
sufletul, nici în postul cel mare, nici în măcar ce miercuri sau vineri”. Bine trebuie a luoa 
aminte că şi acesta numai în postul Paştilor, şi mercurea, şi vinerea zice, iară nu într-alte 
posturi, care, cum mai sus din cuvintele lui am arătat, sânt ale călugărilor. Aseamenea Mathei 
Vlastar, în Sintagmate alfavitico, slova N, cap patru, zice: „A mânca carne nu iaste slobod, 
măcar de ar fi cineva de moarte bolnav, şi din mâncarea aceaea ar avea nădeajde că se va 
însănătoşa”. 

Aceastea nu numai nu sânt după leage, ci tocma împrotiva legii fireşti şi dumnezeieşti 
sânt, că legile fireşti şi dumnezeieşti poruncesc ca mai înainte de toate să ne ţinem sănătatea şi 
pre noi înşine, pentru aceaea toată făptura cea văzută, Dumnezeu, pentru folosul omului, o au 
făcut, şi leacul ori în ce zi să poate luoa. Întru o boală şi întru o întâmplare ca aceasta, carne nu 
iaste altă, fără numai leac pentru sănătatea luoat. Să socotim pricina pentru carea s-au rânduit 
postul. Postul iaste rânduit ca să aşează şi să omoară zburdările şi mişcările trupului ceale 
aprinse spre curvie, iar bolnavul destul de necăjită are carnea sa şi smerit trupul; aşeadar, nu 
iaste pentru ce să postească, când bucatele ceale de dulce şi carnea sânt lui în loc de leac. Nici 
besearica, celor ce sânt aşea bolnavi, nu le poate pune leage să postească, şi nici n-au pus acea 
leage, care lucru luminat iaste, şi din răspunsurile canoniceşti ale lui Timothei, preasfinţitului 
episcop al Alexandriei, carele au fost unul din cei o sută şi cincizeci de părinţi carii s-au adunat 
la Ţarigrad la săborul al doilea. Acesta, la întrebările ceale puse lui despre episcopi şi despre 
clirici, la întrebarea a opta carea aşea iaste: „Muiarea de va naşte în postul Paştilor trebuie să 
postească sau să nu bea vin? Sau să dezleagă de la post şi să lasă să bea vin pentru că au 
născut?”, aşea răspunde: „Postul s-au făcut ca să se smerească trupul. Drept aceaea, deaca 
trupul iaste în slăbiciune şi în boală, trebuie să mănânce şi să bea cât poate”. Şi la întrebarea a 
zeacea, carea aşea iaste: „De va fi neştine bolnav, şi din boală foarte au slăbit, şi vine sfântul 
post al Paştilor, trebuie acela să să postească sau îl dezleagă preotul, ca să mănânce ce poate 
sau şi untdelemn, şi să bea vin pentru slăbiciunea lui cea mare?”, la carea aşea răspunde: 
„Trebuie să se dezleage bolnavul ca să mănânce şi să bea cât poate purta; iar ca să mănânce 
untdelemn cel ce odată s-au veştezit drept iaste”. Aşeadar, besearica n-au pus leage ca cei 
neputincioşi şi bolnavi cu boală grea să nu poată şi în post mânca bucate de dulce. Că bine ştie 
sfânta besearică cum că Dumnezeu nu i-au dat ei puteare a strica ceale ce sânt de la Dumnezeu 
bine făcute, ci a direage ceale stricate şi a rădica ceale căzute, că amintrilea nu maică, ci 
cumplit tiran ar fi, şi, pentru aceaea, întru o întâmplare ca aceasta nu s-ar cădea a asculta de ea, 
ci de leagea firii, împrotiva căriia nimica nimene nu poate cu dreptate să facă, măcar că bine 
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ştim noi că besearica, unora ca aceştea, nici o detorie a posti nu le pune, ci slobozi îi lasă, 
fiindcă din detoriia legii fireşti se cade şi trebuie a face aceasta, că nu ne-au dat noao 
Dumnezeu viiaţa să o peardem şi să o stricăm, pentru obiceaiurile şi învăţăturile omeneşti, 
înainte de vreame; ci, cât putem, cu toate mijlocirile ceale de la Dumnezeu făcute, să o ţinem 
şi să o grijim, că nu noi, ci Dumnezeu iaste domnul vieţii noastre, noi sântem păzitori ei 
rânduiţi şi vom da samă înaintea lui Dumnezeu, domnului şi stăpânului vieţii noastre, cum am 
grijit viiaţa carea o au încredinţat purtării de grije. 

Sfântul Marele şi a toată lumea dascal Vasilie, carele foarte bine înţelegea leagea firii şi 
a lui Dumnezeu, nu aşea vorbeaşte, cum Valsamon şi Vlastaris şi alţii lor aseamenea, ci întru o 
hotărirea a sa din ceale mai pre larg zise: „Tot ce aduce pământul sau marea pentru mâncare se 
cade a da bolnavilor”, şi în rânduiala a patra aşea scrie: „Înfrânarea şi cumpătarea pântecelui 
iaste foarte bună, de o va măsura neştine cu putearea trupului, că unora şi necăjirea cea foarte 
mare pentru tăriia întocmirei şi a puterii trupului, şi pentru vârtutea li se părea a nu fi grea, ci 
încă în loc de uşurare, nu în loc de osteneală o avea. Însă ce au putut aceştea altora le-au fost 
perire, că aşea de mult să osibesc trupurile de trupuri, cât se osebeaşte arama şi fierul de 
aşchiile ceale de lemn. Drept aceaea, fieştecine, după putearea trupului său, să cade să 
postească (...), că socotesc cum că şi aceasta trebuie să gândim ca să nu stricăm cu multă 
înfrânare putearea trupului şi să-l facem leaneşiu şi neputincios spre faptele ceale bune. Că nici 
Dumnezeu, când au făcut pre om, n-au voit ca omul să fie leaneşiu şi neputincios a lucra, ci să 
fie tare şi putearnic a lucra ceale ce ale detoriei sale, că lui Adam au poruncit să lucre în raiu şi 
să-l păzască, şi după ce l-au scos din raiu au zis: întru sudoarea feaţii sale să mănânce pânea 
(...) Drept aceaea, nimic nu se cuvine să înnoim preste fire şi preste hotarăle care le-au pus Cel 
ce poartă grije de fire, ci să rămânem întru aceastea, şi trupul să-l ţinem gata spre lucru, nu să-l 
stricăm prin necumpătata înfrânare, că, după cum judec eu, foarte bine iaste a ţinea hotarăle 
ceale rânduite (...) Că să cade creştinului să fie străin de toată trufiia şi să umble pre calea cea 
de mijloc şi împărătească şi nicidecum să nu se abată la vreo parte, nici să se dea leanii, nici 
prin necumpătata înfrânare să-şi facă trupul netreabnic, că, de ar fi bine ca să fie omul cu 
trupul frânt şi pănă ce ar răsufla şi ar vieţui, să zacă ca un mort, din început aşea ne-ar fi făcut 
Dumnezeu. Iar deaca nu ne-au făcut aşea, cu adevărat ce au cunoscut că e bine, aceaea au şi 
făcut, iar deaca ne-au făcut pre noi aşea, precum au cunoscut că iaste bine, păcătuiesc aceia 
carii ce iaste bine făcut, cât e întru ei, nicidecum nu grijesc”. 

Dintru aceaste cuvinte ale sfântului marelui acestuia dascal, neadevărată şi mincinoasă 
rămâne părearea şi socoteala celor mai sus-zişi şi a altora, carii, împrotiva legii fireşti, nici în 
boală de moarte, în zile de post nu lasă să se mănânce carne, măcar că dintru acea mâncare ar 
avea nădeajde de sănătate. Aceştea cu adevărat, să zic cu cuvintele Sfântului Vasilie, 
păcătuiesc, pentru că ce e bine făcut nu grijesc, măcar că au mijlociri de la Dumnezeu rânduite 
şi slobode. 

Se poartă încă prin mânile multora o scrisoare gândită şi iscodită din capul unui 
amăgitoriu, adecă cum că în sfânta cetate a Ierusalimului au căzut o piiatră din ceriu, şi după 
ce patriiarhul cu tot clerul şi poporul, prin multe litii şi rugăciuni şi ajunări au îmblânzit pre 
Dumnezeu, au deschis piiatra şi au găsit în ea epistolie de la Dumnezeu trimisă oamenilor. 
Întru această epistolie să opreaşte mercurea şi vinerea şi în posturi a mânca peaşte. Aceastea 
le-am adus ca, de cumva vreun prost, fiind cu unele ca aceastea amăgit, ar arunca împrotivă şi 
ar zice amintrilea, să ştii ce iaste şi cât de nimica iaste acea epistolie, şi pre cei ce cred unora ca 
aceastea să nu-i laşi în rătăcire, ci să-i îndreptezi şi să-i înveţi, aducându-i totdeauna la Sfânta 
Scriptură şi la săboarăle besearicii ceale a toată lumea, la poruncile besearicii şi la învăţăturile 
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adeverinţilor şi sfinţilor părinţi, arătându-le că toate altele, afară de aceaste ce am zis, nu sânt 
leage, ci osebite gânduri ale unor oameni fără de lucru şi amăgitori, de nu cumva ceale ce zic 
şi învaţă nu sânt luoate, adeverite şi întărite din leagea firei, din Sfânta Scriptură şi din 
învăţătura sfintei besearici şi a sfinţilor părinţi. Ci despre aceastea ajungă! Să ne întoarcem la 
posturi, de care de la început avem vorbă. 

Din ceale mai sus aduse, chiiar şi luminat iaste că aceaste trei posturi mai târziu şi fără 
de nici o rânduială şi leage de obşte şi a toată besearica pentru mireani s-au băgat în besearică. 
Acum ar putea fi întrebare, fiindcă aceaste posturi prin obiceaiu sânt băgate, aşea, cât acest 
obiceaiu au prescris şi mai la toţi în loc de leage iaste: potu-se lăsa fără de păcat, mai vârtos 
fiindcă aceasta fără de scandala celor slabi şi a celor proşti şi neînvăţaţi abiia s-ar putea face? 
Grea cu adevărat întâia frunte se veade această întrebare, ci celui ce bine şi cu luoare aminte 
va socoti nu i se va părea ca cum nu s-ar putea dezlega; că de se va socoti bine, ce au avut în 
minte cei ce au băgat acest obiceaiu, lesne dezlegare se va afla. Adecă cei ce au băgat posturile 
aceastea au gândit ca pre toţi să-i aducă la mai mare evlavie şi să-i facă întru aceasta următori 
statului celui sfânt a călugărilor, care iaste statul pocăinţii, şi pentru ca besearica dintru aceasta 
mai mare folos să dobândească. Iar acum tocma împrotivă se întâmplă, mai ales în besearicile 
care sânt supt domniia creştinilor celor de altă leage, nu de cea grecească. Că pentru aceaste 
posturi ai noştri să urgisesc şi să defaimă, şi, de multe ori, de cătră unii să şi batjocoresc, şi cei 
de altă leage ţin pe ai noştri că sânt superstiţiozi, ca cum mai mult ar fi la ai noştri, cei de 
leagea grecească, cu o îmbucătură măcar o dată a spurca postul, decât a ucide pe omul cel 
drept. Mulţi, pentru posturile aceastea, să feresc de oamenii noştri cei mireani şi îi râd, precum 
pe preoţi pentru barbe, ca pe neşte jidovi îi batjocoresc, pentru aceaea mulţi de ai noştri trec la 
leagea cea latinească şi să fac papistaşi, sau la altă credinţă, că vreau să scape de ocări şi să 
depărteaze de la sine batjocurile şi să fie întră cei de cinste. Iar ţiind posturile sânt oarecum 
afară de cei ce să ţin de cinste, căci că oamenii cei de altă leage şi de altă credinţă mulţi se 
feresc de ei şi-i ţin proşti. Iar la ai noştri, carii sânt oameni de bun neam şi învăţaţi, şi 
întocmiţi, şi buni de însoţire şi de petreacere cu oameni de omenie şi de cinste le iaste ruşine, 
de vreame ce şi ei cu oameni învăţaţi, de cinste şi politici vreau a să însoţi şi a petreace. 
Despre altă parte, ca la ceva slujbe şi deregătorii să se poată sui, şi nu totdeauna alţii, şi 
câteoadată mai slabi şi mai neînvăţaţi şi mai neharnici să se puie înaintea lor, mai voiesc dară 
pentru posturi leagea a-şi muta. Despre altă parte, pentru că nu pot suferi rigoarea şi greutatea 
a atâtea posturi, şi pentru aceaea încă-şi lasă leagea sa. Şi aşea, pre carii cu multe cheltuiale şi 
cu grije mare îi hrănim şi omeneaşte îi creaştem şi facem să înveaţe, şi pre noi, şi besearica 
legii sale, în carea s-au botezat, ne părăsăsc. Ba încă aorea, ca mai mult să se adevereaze la 
oamenii aceia, a cărora leage o cuprind, arată urâciune şi scârbire cătră noi şi cătră besearica 
noastră. Şi măcar de sânt unii oameni şi într-alte legi, carii pentru aceastea nu să feresc de noi, 
ci pentru că e greu a să însoţi şi a petreace cu aceia cu carii nici a mânca împreună nu pot, şi 
bucate de post, cu care trăim în besearica noastră, la oamenii cei de altă leage, lesne şi îndată, 
nu să pot găsi. Greu şi foarte cu anevoie iaste a luoa pre ai noştri la însoţirele şi petreacerile 
sale ceale prieteneşti, şi ai noştri să ruşinează, şi aşea, şi pentru aceasta, mai bine trec la altă 
leage, şi noi cu tot cu cei proşti rămânem, nebăgaţi în samă şi ocară neamurilor. Iată ce 
pagubă, în vremile aceastea, noao şi la toată besearica noastră aduc posturile aceastea, că de 
n-ar fi neştine detoriu a ţinea aceastea, toate împedecările mai sus-zise nu ar fi. Încă şi 
dintr-alte legi şi credinţe ar fi carii ar veni la pravoslavnica noastră leage şi ar cuprinde 
pravoslavnica credinţă, ci, pentru greutatea a atâtea posturi şi pentru alte împedecări ce am zis, 
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se sfiesc şi se tem. Oamenii noştri cei învăţaţi încă ar rămânea în ritul şi în leagea besearicii 
sale în carea prin Sfântul Duh s-au născut şi ne-ar ajuta pre noi cu sfaturile sale şi mai pre 
urmă cu milostenii şi cu patroţiniumurile sale ne-ar folosi, dar prin detoriia a ţinearea posturile 
aceastea, şi acesatea, şi cheltuialele făcute cu unii ca aceştea, şi oamenii peardem. Drept 
aceaea, economiia besearicească dă sfat ca să se rădice, să se slobozască şi să se lasă posturile 
aceastea ca ceale ce cu nici o leage de obşte a besearicii s-au aşezat, ci călugării şi-au pus şie 
acea leage, cum mai sus s-au zis. Drept aceaea, nici Dumnezeu, nici besearica cu atâta 
neîndemână, incomod şi pagubă niciodată nu au gândit să îndetoreaze pre oameni la unele ca 
aceastea, fără numai aceia carii din buna voinţă şi din evlavie vor voi a urma această rânduială 
a călugărilor şi a posti aceaste posturi, pre acesta-l laudă, iar pre alţii nu-i vinovăţeaşte, nici îi 
defaimă, de vreame ce cu legile şi cu canoanele sale nimărui nu pune această detorie, şi pentru 
aceaea pre nimene nu judecă, de nu o ţine. Să rămâie, dară, aşea, ca mireanii numai şeapte zile 
înaintea acestor praznice, adecă înaintea Crăciunului, înaintea Sânt Petrului şi înaintea 
Sântămăriei să postească, iar călugării, precum de la început, când au făcut aceaste posturi şi 
acum le ţin, aşea şi de acum înainte să le ţie. 

Că de vor fi mireanii detori a ţinea posturile aceastea, noi tot în prostie vom rămânea şi 
întru neînvăţătură, că cei ce dintr-ai noştri învaţă şi să iscusesc, mai toţi trec la altă leage şi pre 
noi ne lasă în mojicie şi în prostie. Ce dară e mai bine ? A avea oameni învăţaţi şi de ajutoriu, 
carii să ne îndrepteaze şi în ceale duhovniceşti şi în ceale trupeşti, sau cu posturile a rămânea 
în prostie, şi în ticăloşie? 

Se poate socoti şi clima, şi locurile, şi putinţa, şi complexiia, şi întocmirea oamenilor, 
mai vârtos la noi cei ce sântem cam spre mezul nopţii, că în părţile noastre, pentru că frigul 
ţine mai lung, şi căldura e mai scurtă, ceale ce pământurile şi apele Răsăritului bune şi 
slobode, şi întocmite pentru post lezne le aduc, la noi, fără de mare preţ şi fără de multă 
osteneală, şi abiia râncede, nu se pot avea, şi, pentru aceaea, multe slăbiciuni şi dureri 
stomahului, şi trupului neputinţe şi boale pricinuiesc. Nu iaste la noi untdelemn proaspăt, nu 
sânt multe feliuri de peaşte de mare, nu sânt roduri şi poame jingaşe şi alease şi altele 
aseamenea. Drept aceaea, însaşi ţinearea trupului şi a sănătăţii sau leagea firii slobozi ne face 
pre noi de a ţinearea atâtea posturi. Sfinţii părinţi, cum mărturiseaşte Petru, patriarhul de la 
Antiohia în cartea cu carea răspunde lui Mihail Cheluralie, patriarhului de la Ţarigrad, despre 
apuseani, că nu postesc ca şi noi, au îngăduit înşişi călugărilor, unde nu se face bun untdelemn, 
să-şi gătească bucatele cu unsoare de slănină. Ce, rogu-te, ar zice părinţii aceia, de s-ar fi 
gustat uleiurile noastre ceale stricate şi râncede şi cu mare preţ cumpărate? Vinovăţi-ne-ar, de 
am mânca bucate albe? Cu adevărat ne-ar vinovăţi că mâncăm uleiu puturos şi rânced, cu a 
căruia mâncare ne stricăm sănătatea şi viiaţa, carea Dumnezeu ne-au dat-o, ca, după suflet, de 
aceaea să avem mai mare grije, cum şi leagea firei, şi cea dumnezeiască, şi cea omenească ne 
îndetoreaşte. Şi, cu toate aceastea, mulţi sânt la noi, carii mai voiesc în vreamea ziselor posturi 
a muri, decât lapte sau ou a gusta. Cu adevărat, aceştea, cum mai sus am văzut din Sfântul 
Marele Vasilie, păcătuiesc, că, ce au făcut Dumnezeu bine, ei cu prostiia lor strică, că nici 
leacul cel tămăduitoriu în lapte, nici zamă de carne trebuincioase sănătăţii, în zi de post, nu vor 
să guste, ci mai vrea a rămânea în primejdiia morţii, care lucru iaste tocma împrotiva 
rânduielii lui Dumnezeu, Cel ce toate pentru ajutoriul nostru le-au făcut. Părinţii Săborului de 
la Trula au oprit armeanilor celor ce sânt în Ţara Armenească ca în posturi să nu mănânce 
bucate albe. Deaca acest săbor s-ar fi făcut în Dachia sau în Russia, sau în Ungaria, nu numai 
n-ar fi oprit bucatele albe, dară poate că şi unsoare de slănină ar fi slobozit. Latinii cei din 
părţile aceastea, simţind această greutate şi mai înţelepţi decât noi făcându-se, mănâncă bucate 
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albe, şi, pentru aceaea, Besearica Romei, carea în posturi nu mănâncă bucate albe, pre ei nu-i 
scoate de la împărtăşirea sa. Aşea şi cu noi se cade să se ţie, măcar de am mânca bucate albe, 
pentru aceaea nu am fi scoşi de la împărtăşirea besearicii, nici osândiţi, că nu sânt la noi 
proaspete unturi de lemn, nu multe fealiuri de peşti de mare, nu roduri gingaşe şi bune, şi 
altele ca aceastea. Pentru aceaea, anevoie şi foarte cu mare greutate, aşea lungi şi multe posturi 
putem ţinea, şi pentru aceaea mulţi de ai noştri îşi lasă leagea şi trec la altă leage. Ba încă, 
aorea, ca mai mult să fie primiţi şi adeveriţi la aceia, a cărora leage o au cuprins, arată ură cătră 
noi şi scârbire cătră besearica noastră. Şi măcar de sânt unii oameni şi într-alte legi, carii, 
pentru posturi, nu numai nu ne defaimă, ci încă ne laudă, însă fiindcă anevoie iaste a petreace 
împreună cu aceia cu carii a mânca nu poţi, şi bucate de post, cu care noi trăim, la oameni de 
altă leage lesne şi îndemână nu se află, şi pentru aceaea foarte greu şi cu anevoie iaste a primi 
pre ai noştri la petreacerile sale ceale prieteneşti. Iar ai noştri, văzindu-să părăsiţi, se supără, 
socotind că se defaimă şi nu se bagă în samă, şi, şi pentru aceasta, mai bine trec la altă leage, şi 
noi pururea cu cei neînvăţaţi şi proşti rămânem şi peardem şi oamenii, şi cheltuialele care 
le-am făcut cu ei, crescându-i şi învăţindu-i. Iată ce pagubă ne aduc noao posturile în vremile 
aceastea! Deci nu iaste detorie a ţinea aceaste posturi, toate incomodurile ceale mai sus-zise 
sânt rădicate. Ba încă şi de la alte legi unii ar veni la pravoslavnica noastră leage, dar de atâta 
greutate de post să îngrozesc. Oamenii noştri cei iscusiţi şi învăţaţi ar rămânea în leagea 
besearicii sale, în carea prin Duhul Sfânt sânt născuţi, şi ne-ar ajuta pre noi cu sfaturile sale şi 
cu ajutorinţele dragostei, şi ne-ar apăra; iară prin ţinerea posturilor acestora, şi aceastea, şi 
cheltuialele cu unii ca aceştea făcute, şi pre ei îi peardem. 

Drept aceaea, economiia şi înţelepciunea ne dă sfat şi ne învaţă ca nici o detorie să nu 
ţinem a posti posturile aceastea, care cu nici o leage de obşte a besearicii nu sânt rânduite şi 
aşezate. Iar călugării, fiindcă ei şie le-au făcut şi le-au pus, pănă când besearicii amintrilea se 
va părea, să le ţie, că aceasta iaste canonicesc lucru. Că nici Dumnezeu, nici besearica, cu o 
pagubă şi cu o greutate ca acesata, nu voiaşte a îndetori pre oameni la aceastea, fără numai cei 
ce de bună a sa voie, pentru evlaviia, vor vrea a ţinea acest obiceaiu sfânt al călugărilor, pre 
aceştea-i laudă, iar pre cei ce nu le ţin nu-i defaimă, nici îi vinovăţeaşte. De vreame ce 
lucrurile care se fac cu putearea trupului nu toţi întocma şi aseamenea le pot face, şi nimene nu 
poate sili pre altul ca tocma aşea să postească, cum el însuşi posteaşte, că doară ce eu pociu 
face altuia iaste cu neputinţă a face sau foarte greu, că putearea trupului nu iaste în toţi oamenii 
aseamenea şi întocma, că precum zice Sfântul Vasilie cel Mare în cuvântul 4 a rânduialelor 
călugăreşti: „Aşea de mult se osebesc trupurile de trupuri, cât să osibeaşte arama şi fierul de 
aşchiile ceale de lemn; drept aceaea, fieştecine după putearea trupului său se cade să 
postească”. Şi într-alt loc zice cum că aceaeaşi bucată unuia poate fi strâns post, altuia – 
dezmierdare. Şi iarăşi zice: „Pentru aceaea, cum se cade, cu cumpăt să postim, şi trupului să-i 
dăm hrana cea de lipsă. Însă întru acest chip, ca nu dezmirdarea să ne stăpânească când 
mâncăm, ci mintea să sârguiască a pune lipsii hotar, ca şi un doftor învăţat, carele cu întocmite 
leacuri, fără de nici o milă, tămăduiaşte vreo boală. Că tot cel ce cu inimă ca aceasta mănâncă 
bucate cu nimic nu iaste mai de jos decât cel ce nu mănâncă. Încă, încât e cu sfatul şi cu 
mintea, nu numai pururea posteaşte, ci s-au şi înfrânat de mâncare şi, grijind de trup, 
dobândeaşte laudă ca un ispravnic bun, că nu hrana trupului cea cumpătată şi înfrânarea aprind 
poftele, şi plecările spre curvie le face nestâmpărate, că aceasta din prisosinţa bucatelor vine şi 
din dezmirderi”. 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 122 

Drept aceaea, să rămâie pentru mireani, înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus 
Hristos, şeapte zile de post sau cinci, că aceasta şi tipicului să veade aseamenea, în care în zioa 
a doaozeci a lui dechemvrie aşea se scrie: „Dintru această zi înceapem înainte-prăznuirea 
Naşterii ceii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos”. Încă şi slujba zilei aceştiia aceasta se 
veade a arăta în canon cântarea întâia, unde aşea grăiaşte: „Să înceapem astăzi mai înainte a 
prăznui Naşterea lui Hristos, Celui ce S-au născut cu trup din fecioară maică în peaştera 
Viithleaemului, pentru milostivirea cea multă”. Şi la laude aşea cântă: „Veniţi, credincioşi, să 
întimpinăm pre Ziditoriul, Cel ce vine pre pământ să răsară din fecioară, cu curăţie să ne 
luminăm, cu fapte bune să strălucim, cu frică şi cu bucurie să ne gătim, pre Hristos, prunc 
fiind, să-L vedem cu ochii minţii, pre Cel ce ne îndumnezeiaşte pre noi oamenii, pentru 
milostivirea cea multă”. Şi mai multe altele aseamenea se cetesc întru aceaste cinci zile, cu 
care ne îndeamnă besearica, ca într-aceaste zile să ne gătim prin fapte bune, şi prin post să ne 
curăţim a primi pre Hristos Dumnezeu. Iar, mai ales, post înaintea Naşterii Domnului Iisus 
Hristos iaste o zi, adecă cea dinaintea praznicului Naşterii, în carea se cetesc ceasurile ceale 
mari şi noi o chemăm ajunul Crăciunului, carea de la începutul prăznuirii Naşterii Domnului 
s-au ţinut pururea ajun, precum şi ajunul Botezului Domnului, care doao sărbători mari şi 
aseamenea sânt în besearica noastră, la care prin ajun ne gătim a le prăznui. 

Înaintea Sânt Petrului să fie zile patru sau, pentru ca să fie şi mai mare şi mai mic postul 
acesta, să se lasă post duminecă, înaintea Naşterii Sfântului Ioann Botezătoriului, sau, de se 
întâmplă Naşterea Sfântului Ioann duminecă, într-acea zi să se lasă post, aşea, ca, după 
mângăiarea carea să cade să o avem din Naşterea Mergătoriului Înainte al Domnului, să 
înceapem şi viiaţa lui cea postitoare măcar câtuşi de cât a o urma şi a ne găti ca, cu cuviinţă, să 
serbăm praznicul Sfinţilor Apostoli, carii pre noi ne-au luminat cu învăţătura adevărului. 

Înaintea praznicului Adormirei Născătoarei de Dumnezeu pururea Fecioarei Mariei, opt 
zile să postim, adecă să lăsăm post în zioa Schimbării la Faţă a Domnului, ori în ce zi va cădea 
acest stăpânesc praznic, ca aşea să ne bucurăm şi pentru sărbătoarea domnească a Schimbării 
la Faţă şi să cinstim cu post şi sărbătoarea Adormirei Stăpânei noastre, ca să ne învrednicim a 
dobândi acoperirea şi apărarea ei. 

Au, pentru ca să se ţie rânduiala cea obicinuită a tipicului besearicesc, să se lasă post de 
Naşterea lui Hristos în patrusprăzeace zile a lui noiemvrie, după obiceaiu, ci numai lunea, 
mercurea şi vinerea să se postească, iar în celealalte zile să fie slobod a se mânca carne pănă la 
a optasprezeace zi a lui dechemvrie, adecă septămâna cea dinaintea Naşterii Domnului toată să 
se postească, precum zice Valsamon, de carele mai sus am grăit. 

Aşea şi postul Sfinţilor Apostoli se înceape, după obiceaiu, luni, după Dumineca Tuturor 
Sfinţilor, ci numai lunea, mercurea şi vinerea să se ţie post, iar în cealealalte zile să fie slobod 
la carne, carea şi în postul Adormirei Născătoarei de Dumnezeu s-ar putea ţinea. Şi acest lucru 
se veade a avea temeiul său întru însuşi tipicul besearicesc, care porunceaşte ca, în postul 
Naşterii Domnului şi în postul Sfinţilor Apostoli, lunea, mercurea şi vinerea, să se facă 
metanii, care sânt semnul postului, ca cum ar zice lunea, mercurea şi vinerea, întru aceaste 
posturi, să se postească, în cealealalte zile metanii nu să fac, pentru că nu iaste post. 

Însă de va vrea cineva şi mai mult să postească înaintea acestor sfinte praznice, bun şi de 
laudă vreadnic lucru va face, şi după măsura ostenealei plată şi răsplătire va avea de la dreptul 
Judecătoriu, când va veni să răsplătească fieştecui după faptele lui. 

De s-ar face aceastea aşea, nădeajde ar fi că şi dintră cei străini ar veni şi ar cuprinde 
sfânta noastră leage. Şi şi ai noştri, în leagea sa, neclătiţi ar rămânea, şi pre noi ne-ar cunoaşte 
şi ne-ar cuprinde. 
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Vor fi doară unii, carii, supt chipul dragostei şi al râvnei spre Besearica noastră a 
Răsăritului, în tot chipul se vor nevoi a opri şi a împedeca, ca să nu să strice au să se mute 
acest sfânt obiceaiu a ţinea posturile ceale mai sus-zise. Însă întru aceasta nu se cade a asculta 
de ei, că nu din dragoste şi din râvnă bună cătră besearica noastră fac aceasta, ci ca să puie 
preste noi sarcină, de carea ei nici cu deagetul nu vor să se atingă, şi să silesc ca, rămâind 
detoriia a ţinea posturile aceastea, mai mulţi, pentru greutatea a atâtea posturi şi pentru 
pricinile mai sus aduse, să părăsască leagea besearicii noastre şi să treacă la obiceaiul şi la 
leagea besearicii sale, carea nu are atâta greutate de post. Iubirea cea proprie a sa, nu dragostea 
besearicii noastre face pe aceştea ca să apere obiceaiurile aceastea ale noastre, cum lesne va 
putea priceape omul cel învăţat şi înţelept şi cu bună luoare-aminte. 

Vor fi şi dintr-ai noştri proşti şi nepricepători, carii mult nu pot înţeleage, pentru 
prejudecăţile şi părerile ceale mai dinainte, care de mici le-au sorbit şi le-au beut şi doară ca, 
într-acest chip, să capete cinste la norod, ca cum ar fi oameni cucearnici, sfinţi şi cu frica lui 
Dumnezeu, carii în tot chipul şi cu tot de-adinsul se vor scula asupră şi se vor apăra posturile 
ceale lungi mai sus-zise, mai ales călugării, ca nevoiei sau cucerniciei sale să aibă soţi, că ca 
cum din firea sa ar avea omul, ca să voiască pe toţi a-i aduce la obiceaiul său. Ci de unii ca 
aceştea nu trebuie a pune samă, şi mai bine să ne fie milă de ei, că nu înţeleg. 

Ce va fi, rogu-te, de besearica noastră, deaca va avea învăţători şi dascali ca aceştea 
proşti şi prejudecaţi sau farisei ? Ce bine vom putea nădăjdui? Fără numai mai mare prostie şi 
ticăloşie, şi învăluială, şi blăstăm! Mântuiaşte-ne, Doamne, de realele aceastea! Că, iată, de 
când coagea, iar nu fiinţa şi măduha credinţei şi a legii o căutăm şi o grijim, încât, de grea 
dreaptă mănie a lui Dumnezeu, mai toată Besearica Răsăritului au căzut şi geame supt greul 
jug al tiranului varvar turc, îngropată în foarte mare întuneareac a neştiinţei. Iar cei ce sânt supt 
stăpânirea puterilor creştine evropeşti sânt cei mai de pe urmă şi nebăgaţi în samă, şi mai 
într-o ceată cu jidovii. Şi încă mai mare ticăloşie iaste aceasta, că cu cât mai mare întunearec 
de neştiinţă ne învăluim, cu atâta mai mult poftim a ne învălui şi a ne cufunda în ceaţa prostiei. 
Numai singură Împărăţiia Russască bine stă, şi aceasta numai de când Petru cel Dintâiu, carele 
pentru vitejeştile sale fapte s-au numit Mare, au gonit şi au împrăştiiat negura şi ceaţa 
neştiinţăi şi a deşeartelor superstiţii, şi bărbaţi învăţaţi au băgat în ţara sa. Însă văd şi ruşii cât 
de cu anevoie şi peste mână sânt posturile aceastea, afară de mănăstiri, oamenilor mireani, 
carii au grije de locurile ţerii sau carii trebuie să călătorească sau cu lucrul mânilor sale să-şi 
agonisească hrana. 

Să avem grije la altele, care porunceaşte besearica, să le ţinem: mărturisirea păcatelor, 
sfânta cuminecătură şi alte taine să le săvârşim, după porunca şi după rânduiala besearicii. 
Păreasimile, adecă postul Paştilor, mercurea şi vinerea, şi înainte de Naşterea lui Hristos, şi 
înainte de praznicul Sfinţilor Apostoli, şi înainte de Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, 
atâtea zile, câte mai sus am zis, cu evlavie şi cu umilinţă şi bună voie, nu cârtind, să postim 
adevărat cum se cade a posti, că pre dătătoriul de bunăvoie iubeaşte Dumnezeu. Zice Sfântul 
Pavel, 2 Cor. 9, s. 7, şi Sfântul Vasilie, în hotărârea 130, din ceale scurte, aşea scrie: „Tot ce 
foloseaşte spre evlavie, de nu va fi de bunăvoie şi cu de-adinsul, iaste cu primejdie”. Şi aceasta 
răspunde sfântul părinte la întrebarea: „Cum se cade să postim, când e de lipsă să postim 
pentru ceva de ceale ce sânt spre evlavie, ca cu sila sau de bunăvoie ?” De aici se poate 
cunoaşte ce rod au din postul său cei ce cărtind postesc sau tot postul întru aceasta-l pun, că nu 
mănâncă carne şi bucate albe, măcar că de cealealalte şi de vin îşi umplu pântecele, şi altor 
patimi slujesc, şi postul cel adevărat îl părăsesc. Aceaste trebuie să le grijim şi să le păzim 
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bine, şi leagea darului să nu o facem mai grea decât leagea cea de slujbă a lui Moisiiu, şi să nu 
îngreoiem jugul Mântuitoriului, Domnului şi Dumnezeului nostru, Cel ce zice: „Jugul Meu 
iaste dulce şi sarcina mea uşoară. Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi, şi eu vă voiu 
odihni pre voi”. Odihneaşte-ne pre noi, Doamne Iisuse Hristoase, ca toţi să-Ţi slujim într-un 
cuget al împrumutatei dragoste, carea o ai poruncit şi întru semn că sântem ai tăi o ai dat: 
„Întru aceasta vă veţi cunoaşte că sânteţi ucenicii Mei, de vă veţi iubi unul pre altul”. 

Aceastea sânt care, pentru scurtarea vremii, preabune priiatene, am avut a ţi le spune. Iar 
tu mergi, cu tot de-adinsul săvârşind nevoinţa, carea o ai început, a faptelor bune, şi nu numai 
înainte de aceastea sau de alte sărbători posteaşte, ci ori de câte ori lipsa pofteaşte, de vreame 
ce de pocăinţă totdeauna iaste vreame, ori de câte ori ne simţim cu vreun păcat îngreoiaţi, că 
cel ce cu adevărat are grije de mântuirea sufletului său, ori de câte ori ia aminte cum că trupul 
lui se războiaşte asupra sufletului, la post şi la rugăciune aleargă, de vreame ce acest drac 
numai cu postul şi cu rugăciunea să scoate. Iar când posteşti, păzeaşte să nu-ţi umpli pântecele 
de bucate şi de vin şi să nu socoteşti cum că postul stă numai întru înfrânarea de carne, iar cu 
alte bucate să te umpli. Creştinii cei de demult, în post, bucate uscate şi seci mânca, şi numai 
atâta mânca, cât era de lipsă ca să-şi poată ţinea sănătatea şi viiaţa, şi aceasta mânca seara, 
când apunea soarele. O, cât de osebite sânt posturile noastre de posturile creştinilor celor de 
demult! Noi, deaca nu mâncăm carne într-unele vremi, socotim că, prin aceasta, sântem 
cucernici şi aseamenea creştinilor celor de demult, carii foame şi seate răbda, şi pănă seara 
ajuna, şi atunci încă slabe bucate mânca. 

Însă tu, toate, câte ţ-am scris într-această carte, în nume de bine le primeaşte şi creade 
cum că toate câte am scris foarte din bună inimă cătră besearica noastră cea grecească a 
Răsăritului şi din dragoste cătră dânsa purced. Şi de vei putea luoa vreun folos dintr-însele, 
aceaea va fi bucuriia mea, cel ce m-am obicinuit toate ale meale aşea a le îndrepta, ca altora să 
pociu folosi. 

Fii sănătos şi pre mine cu prietenească inimă, precum pănă acum, şi de aici înainte, mă 
cuprinde, pururea aducându-ţi aminte de mine, mai ales în sfintele rugăciuni şi întru alte fapte 
bune. 
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„Ar trebui, toată viiaţa noastră, să învăţăm a muri.” –  
ORAŢII FUNEBRE 

 
PROPOVEDANIE SAU ÎNVĂŢĂTURI LA ÎNGROPĂCIUNEA 

OAMENILOR MORŢI(1) 
 

Cătră cetitoriu 
 

iind cercat şi îndemnat de mulţi iubitori de Dumnezeu creştini ca să scriu ceva de 
învăţătură la îngropăciunea oamenilor, n-am voit a mă arăta neascultătoriu la un lucru 
aşa de mare, care hotăreaşte toate lucrurile lumii aceştiia, că tot lucrul lumesc cu 

moartea să hotăreaşte. Pentru aceaea, toată nevoinţa noastră ar trebui să fie ca să dobândim 
sfârşit creştinesc vieţii noastre, în pace şi întru pocăinţă, şi aşa să trăim, ca cum pururea, în 
toată cirta de ceas, am avea să murim, şi gândul morţii totdeauna să-l avem în minte. Şi de 
vom petreace aşa, atunci ne vom îndrepta bine obiceaiurile noastre şi vom vieţui cum să 
cuvine. Deaca, mai înainte, când vom să ne apucăm să facem orice lucru, vom cugeta că ne 
caută să murim odată şi toate lucrurile şi faptele noastre le va aduce Dumnezeu la judecată, 
aceastea de le vom face, avem adevărată nădeajde că bine vom muri. Iară ia sama că, de vei 
vrea să lauzi viiaţa cea bună a vreunui mort şi să-i numeri faptele ceale bune, poţi face puind 
aceasta la locul unde zic că „acest frate sau soră s-au nevoit în faptele ceale bune şi ceall.”, 
precum vei vedea în partea a doa, că ale fieştecăruia fapte bune a le număra mie n-au fost cu 
putinţă, de vreame ce unul cu unele, altul cu altele străluceaşte. Să ştii că aceaeaşi învăţătură 
să poate spune şi la bărbat şi la muiare, şi la orice stat, după cum înţălepţeaşte vei socoti 
vredniciia şi lipsa. Am adaos încă doao cuvinte foarte frumoase şi de suflet folositoare, cele 
ale celor întru sfinţi părinţilor noştri, Vasilie cel Mare şi Chiril al Alexandriei, din care mult 
te vei ajuta, când vei vrea să faci învăţătură la morţi. Mai pre urmă, te rog să ierţi, de te va 
sminti cumva curgerea graiului, că, fiindcă aceastea mai mulţi proşti decât învăţaţi auzitori 
vor avea, nu să cădea să fie cu măiestrie ritoricească, nici cu graiu de vorbă înaltă şi adâncă, 
ci mai de jos şi mai prost, ca şi cei proşti să înţăleagă şi se folosească, că acesta e scopul şi 
cugetul mieu, carele sânt, pentru tine şi pentru cei morţi, cătră Dumnezeu rugătoriu cu 
credinţă adevărată. 

Samoil Clain de la Sad. 
 

Învăţătură la oameni morţi 
 

„Şi lumea treace şi pofta ei; iară cel ce face voia lui 
Dumnezeu petrece în veaci.” (1 carte Ioan, cap 2) 

 
Obiceaiu au cei ce fac negoţitorie, că, după ce se duc la vreun oraş şi la vreo cetate să 

cumpere şi să negoţitorească, până sânt acolo, cu toată strădaniia să-şi strângă şi să-şi adune 
lucrurile pentru care au venit la acel loc; fără de aceaea, după ce şi-au târguit acealea, să 
grijesc de merinde pre cale şi de arme, ca, de le-ar ieşi înainte nescari lotri şi tâlhari, să se 
poată apăra. Iau încă şi scrisori că au plătit vama, ca nu apoi pre cale să se opăcească şi să se 
împiiadece. Întreabă şi cearcă pre unde iaste mai bună şi mai fără de primejdii calea, şi aşa, 
cu de toate cele de lipsă bine gătiţi, pornesc la cetatea sa. Întru acest chip, iubiţilor creştini, 

F 
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au pus Dumnezeu pre om în lumea aceasta, ca într-un oraş de negoţitorie să-şi 
negoţitorească mântuirea sufletului, să-şi adune fapte bune prin păzirea legilor dumnezeieşti, 
ca apoi, când va porni dintru acest oraş, din lumea aceasta să meargă la ceaealaltă lume, să 
aibă gata şi bine aşezat negoţul faptelor bune. Încă, fiindcă acea cale iaste foarte lungă şi 
grea, pentru vămile ce sânt până la ceriu, şi merinde să-şi ia de ajuns, şi scrisoare de la 
ispravnicii cei rânduiţi spre aceasta, adecă pocăinţă şi dezlegare de la preoţi. Că lungă şi grea 
iaste calea omului când treace din lumea aceasta. Aceasta va fi partea cea dintâiu a 
cuvântului mieu. A doa parte va fi: ce fealiu de merinde să cade să-şi ia omul pre calea 
aceaea? Amândoao acestea, pănă ce pre scurt le voiu arăta, pre Dumnezeu de ajutoriu şi pre 
domneavoastră de ascultare cu răbdare rog. 

 
Partea întâiu 

Trei lucruri sânt care fac grea şi cu necaz calea ieşirii omului dintru această viiaţă, care 
ceasul morţii îl fac amar şi cu dureare. Cel dintâiu iaste cunoştinţa omului şi năvălirile 
vrăjmaşilor ale întunecatelor chipuri, ale vicleanilor draci, precum zice prorocul David: „În 
zioa aceaea vor peri toate gândurile lui”, căci venindu-i în cunoştinţă toate păcatele, văzând 
mulţimea şi greutatea lor, toate alte gânduri vor peri; pentru aceaea acelaş proroc iarăşi strigă: 
„Pentru ce mă tem? În zioa cea rea, fărădeleagea călcâiului mieu mă va încungiura”. Ce iaste 
aceasta, o Davide, spune-ne, tu eşti proroc, eşti a lui Dumenzeu părinte, eşti ales după inima 
lui Dumnezeu, spune-ne, dară, pentru ce te temi? „Mă tem eu, răspunde, pentru că în zioa cea 
rea, în zioa morţii, fărădeleagea călcâiului mieu, adecă faptele meale, lucrurile meale, 
gândurile, care le-am făcut şi le-am avut, mă vor mustra, cunoştinţa mea mă va mustra şi va 
pune înaintea feaţii meale păcatele meale; viermele cunoştinţei va înceape a mă roade, că în 
ceasul acela toate lucrurile omului şi toate faptele lui să pun înainte, câte au făcut în viiaţă. 
Despre altă parte, dracii în tot chipul să silesc cum să aducă pre om la deznădăjduire, îi 
aruncă toate păcatele, îl pârăsc şi în tot chipul îl asupresc. Pentru aceaea beseareca în 
rugăciunile sale ceale de toate zilele învaţă pre om, ca în toată zioa aşa să se roage: „Şi în 
vreamea ieşirii meale, ticălosul mieu suflet păzindu-l, şi întunecatele chipuri ale vicleanilor 
draci departe de la dânsul gonindu-le”. Şi într-alt loc aşa să roagă: „Ca nu cândva vicleanul 
sfat a celui protivnic să-l întimpine pre dânsul, şi să-l împiiadece întru întunearec pentru 
păcatele ceale făcute de mine cu neştiinţa şi cu ştiinţa în viiaţa aceasta. Milostiv fii mie, 
Stăpâne, şi să nu vază sufletul mieu întunecatul chip al vicleanilor draci, ci să-l ia pre dânsul 
îngerii Tăi cei străluciţi”. Dintru aceastea să veade că mare luptă are sufletul când să desparte 
de trup: să luptă cu cunoştinţa sa, să luptă cu dracii. O, vai, ce amar, ce dureare iaste în ceasul 
acela al morţii! Scrie Sfântul Ioan de la Scară că au fost la un frate până ce au murit; iară când 
i s-au apropiat ceasul morţii au început a asuda şi a să înfrica şi mare necaz a avea, mai pre 
urmă aceste cuvinte au auzit de la el: „Aceasta am făcut, ci m-am pocăit; minţiţi, că aceasta 
n-am făcut; aceasta am făcut şi cu adevărat mi-am uitat să mă pocăiesc”. Şi mai multe de 
aceastea răspunsuri au grăit. După aceaea au murit, şi nu să ştie: mântuitu-s-au au 
osânditu-s-au fratele acela? De alt om, ce au fost în ceasul morţii, tot acelaşi sfânt părinte 
scrie că foarte mare necaz avea şi năduşală, şi de când, de când era să-şi dea sufletul, ci, mila 
lui Dumnezeu, s-au însănătoşat. După aceaea l-au întrebat alţii să spuie ce au văzut, ce au 
păţit? El altă nimica n-au răspuns, fără numai: „O vai! Cel ce-şi va aduce aminte de moarte 
niciodată nu va păcătui”. Şi aşa doisprezeace ani au trăit în mare pocăinţă. Vedeţi, dară, 
iubiţilor ascultători, cât de grea e calea aceaea, pre carea toţi trebuie să călătorim, cât de amar 
iaste păharul morţii, care toţi trebuie să-l bem. Sfântul Agathon, cum scrie sfântul Dorotheiu 
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(Învăţătura 5), din pruncie până la adânci bătrâneaţe, cu toată nevoinţa şi curăţeniia inimii au 
slugit lui Dumnezeu, iară când era la ceasul morţii să temea şi el. Fraţii carii era stând 
împrejur l-au întrebat: „Dară şi tu te temi, părinte?” Au răspuns el şi au zis: „Până acum eu 
cât am putut am lucrat, însă nu ştiu oare plăcut-au lui Dumnezeu lucrul mieu, că alta iaste 
judecata lui Dumnezeu şi alta a oamenilor”. Socotiţi acum, iubiţi creştini! Cei ce avea 
cunoştinţă nevinovată, cei ce în nemica nu-i vinovăţiia cunoştinţa încă să înfricoşa de ceasul 
morţii; cu cât noi, cei ce petreacem în lucruri streine de poruncile lui Dumnezeu, avem a ne 
teame în zioa aceaea. Grea, dară, iaste calea aceasta, pentru că cunoştinţa noastră ne va pârî; 
grea iaste, a doa, pentru durerile firii. 

Că cu cât mai creaşte boala, cu atâta omul mai slăbeaşte, şi cu cât mai mult slăbeaşte, 
cu atâta durearea şi nevoia iaste mai mare. Înşivă aţi văzut doară cum unii de dureare când 
vor să moară îşi smulg părul, învoalbă ochii, scrişnesc cu dinţii, vreau să fugă, şi alte seamne 
de dureare arată: plâng, ar vrea se vorbească şi nu pot, le arde limba ca focul, punem 
ureachiia la ei să-i auzim măcar un cuvânt zicând, batem cu capul şi, de durearea lor, mai nu 
ne stingem şi noi. Aceastea sânt toate fireşti dureri, care şi în pruncii cei nevinovaţi de multe 
ori le vedem. Că o mădulare de se taie şi se desparte de trup, câtă dureare, câtă nevoie 
simţim? Ce socotiţi, dară, când din toate oasele, din toate mădulările, din toate închieturile şi 
din toată măduha să va trage şi să va scoate din tot trupul sufletul, cel ce aşa de tare şi fireşte 
iaste unit şi legat cu trupul? Mare, cu adevărat, nevoie, grea dureare, mai grea decât toată 
boala, carea poate să fie. Bine, dară, am zis că durerile fireşti iaste pricina a doa, care fac grea 
şi cu necaz această cale a morţii. Să vedem acum şi să socotim şi a treia pricină, carea eu o 
zic că iaste durearea pentru despărţirea de rudenii, de priiateni, de cunoscuţi şi de avuţii, şi de 
moşii, şi de căsi. Că ce dureare mai mare poate să fie decât aceaea, când zace tatăl au muma 
în pat neputincios, veade împregiurul patului său pruncii săi, veade priiatenii, veade rudeniile, 
veade cunoscuţii, veade pre soţul său, veade pre tată, veade pre mumă lăcrămând, plângând şi 
văietându-se. Cine ar fi cu inima sa aşa de împietrită, să nu să moaie şi să nu să umilească, de 
vreame ce şi la dobitoacele ceale fără de cuvântare aflăm că din fire să umilesc? Că scrie 
Sfântul Vasilie că au văzut bou la iasle lăcrămând când au văzut că i-au murit soţul său cu 
carele împreună au tras în jug. Boul iaste vită necuvântătoare, iaste fiară neînsoţitoare şi 
lăcrămează; iară omul iaste vieţuitoriu, cuvântătoriu, fire însoţitoare, şi să nu plângă, să nu se 
supere, când aşa să desparte de toţi ai săi, cât mai mult să nu să vadă? O, amar, o, jeale, 
cându-şi ia zioa bună, cându-şi ceare iertăciuni bărbatul de la muiare, muiarea de la bărbat, 
părinţii de la fii, fiii de la părinţi, fraţii şi surorile de la fraţi şi de la surori, cunoscuţii de la 
cunoscuţi, vecinii de la vecini, priiatenii de la priiateni, cu carii împreună au trăit, împreună 
s-au desfătat. Scrie Gheorghie Chendrin cum că robind agareanii Asia cea Mică, între alţi 
robi au prins doao feate, care din împărţire la doi stăpâni se împărţiia. Văzând eale că acum 
trebuie să se despărţească cu despărţire veacinică, că până aici în prietinşug trăisă, mai pre 
urmă s-au îmbrăţăşat una cu alta şi s-au sărutat, şi de întristare pentru despărţire, aciiaşi 
amândoao au văzut moarte. Vedeţi, o, iubiţilor ascultători! Vedeţi ce dureare, ce lucru greu 
iaste despărţirea morţii? Acum, vă rog, fieştecare din voi să-şi închipuiască şi să puie înaintea 
ochilor minţii sale ca cum ar fi la moartea iubitului său sau ca cum însuşi ar fi în pat să moară 
şi ar vedea împregiurul său pre iubiţii săi plângând, ar privi pre fiii săi tânguindu-să şi i-ar 
căuta a să despărţi de aceştea în veacul veacului. Dară încă, de are adunate avuţii, de are 
moşii bune, de are căsi frumoase, pentru care el atâta s-au ostenit, atâta s-au muncit, atâtea 
nevoi au răbdat şi acum când ar fi vreamea, ca să aibă parte de acealea, ca să se folosească cu 
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acealea, atunci în veaci să le lase; şi încă, o, amar! nu ştie cui vor rămânea, la priiatin au la 
vrăjmaş, la rudenie au la strein? Oh iubiţilor! Grea, dară, iaste calea morţii, amar păharul 
ceasului celui mai de pre urmă, când despre o parte cunoştinţa mea, despre altă parte dracii 
mă pârăsc, despre altă parte durerile fireşti, despre altă parte despărţirea de rudenii şi de 
cunsocuţi şi lipsirea de toate averile. Oh, grea iaste calea! Arme şi merinde să cade să ne 
luom dintru această viaţă. Aceastea care sânt ascultaţi. 

 
Partea a doaoa 

Scrie Sfântul Ioan Damaschin în viaţa lui Iosafat(2), împăratul indiianilor, cum că un 
sfânt părinte, socotind el treacerea din lumea aceasta, întru cugetul acesta fiind, au auzit glas 
zicându-i: „Ieşiţi din lumea aceasta toţi cei ce vreaţi să vă mântuiţi, ieşiţi, ci nu goli şi 
deşerţi, ci vă luaţi merinde, că lungă şi grea cale aveţi a face”. Merindea aceasta o spune 
apoi acest sfânt părinte şi arată cum că iaste fapta cea bună, carea sângură poate pre om să-l 
mântuiască şi să-l apere şi cu pânea desfătării împărăţiei ceriurilor să-l hrănească. Aceasta 
foarte frumos o arată Sfântul Ioan Damaschin cu această asemănare: cei ce să supun iubirii 
dezmierdărilor vieţii aceştiia şi să dau după dulceţile lor şi lucrurile ceale trecătoare şi slabe 
mai mult le iubesc decât ceale adevărate, ce vor să fie, aseamenea sânt omului celui ce au 
avut trei priiateni, şi la doi cu mare dor le slujiia şi-i iubiia, cât şi până la moarte a să război 
pentru ei şi orice primejdie era gata a răbda pentru ei; iară al treilea îi era urât, cât nici cinste, 
nici omenie, niciodată, precum se cuviniia, nu-i da, ci puţin şi făţarnic, din afară numai, 
prieteşug îi arăta. Deci, într-o zi, au venit nişte ostaşi groaznici şi cumpliţi, carii degrabă să-l 
ducă înaintea împăratului, să dea samă de zeace mii de talanţi, cu care era datoriu. Iară el, 
foarte tare supărându-se, căuta pre cineva, carele, în groaznica aceaea dare de samă la 
împăratul, să-l ajute. Şi alergând la priiatenul cel dintâiu, carele decât toţi îi era mai drag, 
zice cătră el: „Ştii bine, o priiatene! cum pentru tine totdeauna în nevoi şi în primejdii mi-am 
pus viaţa. Iară astăzi, ajungându-mă nevoia, îmi trebuie ajutoriu de la tine. Cu ce te 
făgăduieşti, dară, că mă vei ajuta şi ce nădeajde am în tine, o, preaiubite priiatene?” Iară el, 
răspunzind, au zis: „Nu sânt priiatenul tău, o omule! Nici te cunosc cine eşti, că am eu alţi 
priiateni, cu carii trebuie să mă veselesc astăzi, pre carii de aici înainte voiu avea priiateni. 
Însă-ţi dau numai doao haine de păr, ca să le aibi pre calea în carea mergi, ce nici acealea 
nimica nu-ţi vor folosi, şi alta nimica nu iaste ce să mai aştepţi de la mine”. Acestea 
zicându-le el, şi de ajutoriul ce nădăjduia de la dânsul pierzând toată nădeajdea, s-au dus la 
al doilea priiaten, cătră carele au zis: „Adu-ţi aminte, priiatene, cât te-am cinstit şi cât bine 
ţ-am făcut! Iară astăzi în foarte mare nevoie şi necaz am căzut, şi-mi trebuie să mă ajute 
cineva. Spune-mi, rogu-te, ce ajutoriu îmi poţi da, să ştiu”. Iară el zise: „Astăzi, de lucruri 
multe nu pociu sta să vorbesc cu tine, că sânt împresurat de griji şi de trebi şi sânt necăjit. 
Însă mă voiu duce puţintel cu tine, măcar că de-acii nici un folos nu vei avea. Dară după 
aceasta minteani mă întorc acasă, să-mi caut de lucruri. Deci întorcându-se de acolo omul 
acela cu mânile goale, şi de toate părţile rămâind fără de ajutoriu, să plângea pentru 
nădeajdea cea deşartă, carea avea în necredincioşii şi nemulţămitorii săi priiateni, şi pentru 
ostenealele sale ceale fără de nici un folos, care le-au făcut pentru dragostea lor, ce avea 
cătră ei. Iară să duce şi la al treilea priiaten, pre carele niciodată nu l-au cinstit, nici la veselie 
nu l-au chiemat soţ, şi, cu ruşine şi cu faţa plecată în pământ, aceaste cuvinte au grăit cătră 
el: „Abiia mă sloboade gura să grăiesc cătră tine, că bine ştiu cum că eu ţie bine niciodată nu 
ţ-am făcut, nici am fost cu priiatenă inimă spre tine. Însă, fiindcă sânt în foarte mare nevoie, 
şi în ceialalţi priiateni ai miei nici o nădeajde de mântuire n-am aflat, viu la tine şi mă rog să 
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faci bine ca, de poţi să mă ajuţi vreo ţiră, să nu pomeneşti nemulţămirea mea şi, pentru 
aceaea, să nu mă ajuţi. Iară el, cu faţă veaselă şi voioasă, au răspuns: „Cu adevărat, preabun 
priiaten al mieu te mărturisesc şi, aducându-mi aminte de acea puţină cinste ce mi-ai dat, 
astăzi cu camătă ţi-o voiu întoarce. Drept aceaea, nu te teame, nici te spăriia, că eu înaintea 
ta mă voiu duce şi cu numele tău mă voiu ruga împăratului ca să nu te dea în mânile 
vrăjmaşilor. Pentru aceaea fii veasel, dragul mieu priiaten, şi nu te supăra”. Atunci el, 
umilindu-se şi vărsând lacrămi, zicea: „Vai de mine, ticălosul! Ce voiu plânge şi voiu tângui 
mai întâiu? Blăstăma-voiu facerile de bine ale meale, care le-am făcut neaducătorilor aminte 
şi nemulţămitorilor şi mincinoşilor miei priiateni sau mai vârtos voiu defăima nebuna mea 
nemulţămire, carea am avut cătră acest bun şi drept şi adevărat priiaten?” 

Această asemănare apoi aşa o tâlcuiaşte tot acel sfânt părinte şi zice: „Priiatenul cel 
dintâiu iaste mulţimea bogăţiilor şi iubirea avuţiilor, pentru care omul în foarte multe 
primejdii cade şi multe nevoi rabdă. Iară în zioa cea mai de pre urmă a vieţii, din toate 
avuţiile acealea, afară de neşte pânză de nici o treabă, carea se pune la copârşeu, nimica altă 
nu ia cu sine. Al doilea priiaten iaste muiarea şi pruncii şi cealealalte rudenii şi priiateni, 
cătră carii avem poftă şi dragoste, cât abiia ne putem despărţi de ei, şi pentru iubirea lor şi 
trupul şi sufletul ni-l părăsim. De la aceştea, în ceasul morţii, nime nici un folos nu are, fără 
numai cât îi petrec trupul până în mormânt, şi îndată, întorcându-se acasă, îşi fac grijile şi 
trebile sale; şi precum trupul l-au lăsat în mormânt, aşaşi uită şi de cel ce oarecând le era 
drag. Iară al treilea priiaten, pre carele l-am urgisit şi l-am defăimat şi la carele ni-i groază şi 
greu a ne duce, iaste ceata faptelor bune, adecă: credinţa, nădeajdea, dragostea, milosteniia, 
îndurarea şi cealealalte fapte bune, care, când murim, merg înaintea noastră şi roagă pre 
Dumnezeu pentru noi, şi de vrăşmaşii noştri şi de cumpliţii luotori de samă, carii în aer ne 
asupresc să dăm samă şi tirăneaşte să silesc să ne apuce, ne pot izbăvi. Aşeadară, fapta cea 
bună iaste merindea carea ne trebuiaşte să o avem pre calea morţii, că fapta bună ştie cinsti 
pre cei ce o iubesc pre ea. Aceasta cine şie o câştigă fericit are ceasul morţii, nu să teame 
că-l va vinovăţi cunoştinţa sa, căci curată va fi, nu să va îngrozi de diavoli, căci are armă 
foarte biruitoare; durerile fireşti nu i să vor părea greale, căci la desfătarea cea mare mearge, 
şi din toate nevoile şi durerile iasă. Nu să va turbura pentru despărţirea de rudenii şi de 
priiateni, căci la Dumnezeul tuturor să duce, întru Care pre toţi îi veade şi de faţă-i are; nu să 
întristează pentru averi că le lasă, căci împărăţiia ceriurilor dobândeaşte; nu să supără pentru 
cale, căci are povăţuitoriu, are arme, are merinde, fapta cea bună.  

Drept aceaea, iubiţilor ascultători, ştiind acest frate răpăosat (sau soră răpăosată) 
aceastea, care până acum le-am zis, cu tot de-adinsul s-au nevoit a face lucruri bune, a-şi 
agonisi fapte bune, care acum pentru el răspund; acumu-l apără, acumu-i sânt merinde pre 
această veacinică cale a morţii; îi îndulcesc amarul acesta păhar. 

Aceasta bine ştiind, iubitorilor ascultători, să ne deşchidem odată ochii sufletului şi să 
zărim lumina; să ne aducem aminte cum că lumea treace şi chipul ei. Iară cel ce face voia lui 
Dumnezeu petreace în veaci; cel ce-şi agoniseaşte fapte bune dobândeaşte împărăţiia. 
Aceastea să ne muncim zioa şi noaptea, să le căpătăm, că aceastea căştigându-le, vom 
dobândi împărăţiia ceriurilor. Amin! 
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Învăţătură la oameni morţi 
 

„Rânduit iaste odată a muri.” (Evrei, cap 9, stih 27) 
 
Din lucrurile care să văd ne rădicăm mintea la ceale ce nu să văd şi creadem dogmele 

credinţii. Aşa creadem şi tainele, ceale ce Dumnezeu ni le-au descoperit, că ştim cum că 
Dumnezeu e adevărul. Cu cât, dară, să cade să creadem ceale ce le şi vedem, şi şi Dumnezeu 
ni le spune. Cum că tuturor iaste rânduit odată a muri înşine vedem, nu o dată au arareori, nu 
departe şi la străini, ci, adeaseori, şi în rudeniile noastre, în căsile noastre. Auzim şi cetim de 
patriiarşii cei din Leagea Veache, că au trăit atâţa şi atâţa ani, şi au murit; să socotim înşine 
unde sânt strămoşii, moşii şi alţii mai mari ai noştri, toţi aceştia au murit; vedem, dar, înşine 
noi că trebuie odată să murim. Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel, strigă: „Rânduit iaste 
tuturor odată să moară”. Firea ne arată că nu putem tot trăi, ci cum că odată caută să murim; şi 
nu ştiu cum, nu ştiu pentru ce trăim, ca cum nu am crede că avem odată a muri. Vedem de 
toată vârsta şi în toată zioa murind şi îngropând; ne mărturisim pre noi muritori, şi tot facem ca 
cum am fi nemuritori. Nici un lucru nu vedem mai adease decât moartea, şi nici un lucru nu 
creadem mai anevoie decât moartea. Cu adevărat, ne amăgim, când trăim, ca cum nu am 
creade că vom să murim; vieţuim păcătoşi şi murim osândiţi, şi îndoit ne păgubim, şi vreamea 
o piiardem, şi mântuirea nu o dobândim. Că cine iaste viu şi să nu vază moarte? Tu te-ai 
născut ca să mori. Un lucru putea să te mântuiască de moarte, adecă: de nu te-ai fi născut. De 
nu crezi la atâtea trupuri moarte, care le vezi; de nu crezi la atâtea mormânturi, care le calci, 
încai creade la ceale ce voiu să spuiu eu astăzi, adecă, întâiu, cum că nici un lucru nu iaste aşa 
de adevărat cum iaste moartea, că fieştecine trebuie odată să moară; a doao, cum că nici un 
lucru nu iaste aşa fără de credinţă, cum iaste moartea, căci nu ştii când vei să mori. Amar mie, 
că voiu să mor; iară nu ştiu când! Aceaste doao, până ce pre scurt le voiu spune, mă rog de 
ascultare. 
 

Partea întâiu 
Cea mai mare şi mai întâie dovedire cum că trebuie omul fieştecare să moară iaste 

sperinţa (oblicirea) noastră, că vedem cu ochii noştri că toţi murim, şi nici un leac, nici o 
mijlocire nu iaste, carea să o putem pune împrotiva morţii. Că de ar fi ceva mijlocire, au 
împăraţii nu ar face aceasta? Ci nimene nu poate scăpa de moarte, că aceasta iaste tuturor de la 
Dumnezeu rânduită pentru păcatul strămoşesc. Că au făcut Dumnezeu pre Adam, omul cel 
dintâiu, şi l-au pus în rai, adecă în grădina desfătărilor, cu tot darul şi cu nemurire l-au 
împodobit, numai o poruncă i-au dat: să nu mânce din pomul cunoştinţii, că, ori în ce zi va 
mânca, cu moarte va muri. I-au spus mai înainte ce trebuie să facă, de ce să se ferească, ci n-au 
ascultat porunca lui Dumnezeu, au mâncat din pomul cel oprit, şi aşa pre tot neamul omenesc 
l-au băgat în osânda morţii. Şi aşa, pentru neascultarea de porunca lui Dumnezeu, rânduit iaste 
tuturor odată să moară. Şi murim toţi: cei de demult au murit, cei ce sântem acum preste scurt 
vom muri: „Pământ sântem şi în pământ vom mearge”. Aşadară, mie-mi caută odată să moriu, 
îmi caută să ies dintru această viiaţă. Vreau, nu vreau, rânduit e tuturor odată să moară, toate 
să le lasă şi să se ducă dintru această lume. O, moarte, moarte! Şi cât eşti de amară, cât eşti de 
groaznică! S-au biruit la războiu Agag, împăratul lui Amalic, şi au căzut în mânile 
israilteanilor, şi i s-au făcut judecată de moarte, ca cu sângele său să plătească paguba şi 
stricarea, carea au făcut norodului lui Dumnezeu. Şi într-acest chip, trăgându-l cu sila la 
jungheare, cu mare cutremur şi cu mare frică, când ş-au rădicat ochii şi au văzut deasupra sa 
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sabiia goală, au suspinat dintr-adâncul sufletului şi au zis: (1 Împăr. 15) „Aşa iaste moartea de 
amară!” O, amar mie, când va veni ceasul şi oara aceaea, ca să mă desparţ de voi, părinţilor şi 
fraţilor, şi rudeniilor, priiatinilor şi vecinilor, şi toţi cunoscuţii miei! O, amară moarte! Când va 
căuta mie să te las pre tine soţiia mea cea preaiubită, când mai mult eu pre pruncii miei să nu-i 
văz, căsile, moşiile şi avuţiile meale într-o cirtă de vreame să le pierz, când toate ostenealele 
meale zădarnice să fie, toate gândurile deşarte. „În zioa aceaea vor peri toate gândurile lui.” 
(Psal. 145). Ce foloseaşte atunci domniia, boieriia, deregătoriia, cinstea? Toate aceastea ca 
fumul să risipesc; toată dulceaţa lumii amară iaste; toată măiestriia şi învăţătura nimica nu 
poate, fratele pre frate nu izbăveaşte, nici o răscumpărare nu iaste (Psal. 48). Că rânduit iaste a 
muri odată şi a mă întoarce în pământ, dintru care sânt luat. Şi deaca moriu odată, ce folos 
iaste în sângele mieu, când mă pogor eu în stricăciune? (Psal. 29). Căci mă turbur în zădar, 
căci mă mândresc, ticălosul de mine, pentru ce în deşert mă ostenesc? Omul deşertăciunii s-au 
asămănat, zilele lui ca umbra trec (Psal. 143). Ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, aşa va 
înflori, şi nu va fi, că duhul au trecut printr-însul (Psal. 102). Zilele anilor miei, ca zioa de ieri, 
carea au trecut, că rânduit iaste mie să moriu, precum au murit moşii şi strămoşii. Numai atâta 
pociu, cu darul lui Dumnezeu, să fac, adecă: să mă lipesc de Dumnezeu, să petrec viiaţă bună, 
să caut din toată inima pre Dumnezeu, să fac dreptate, că drepţii în veaci vor fi vii. Eu voiu să 
moriu, să-mi puiu dară nădeajdea spre Domnul Dumnezeul mieu, să mă nevoiesc să moriu 
bine, să moriu gata, să moriu mărturisit de păcate, să moriu pocăit, să moriu în credinţa lui 
Dumnezeu şi în nădeajde, să moriu în darul lui Dumnezeu. Aceasta, iubiţilor creştini, să fie 
nevoinţa noastră, de vreame ce toţi ştim că vom să murim, iară când, nu ştim. Carea în a doa 
parte voiu arăta. 

 
Partea a doao 

Domnul nostru Iisus Hristos, în sfânta Sa Evanghelie, ne învaţă pre noi, pre creştini, să 
priveghem şi să fim gata, că nu ştim zioa şi ceasul, în care Fiiul Omenesc va veni; zice să fim 
aseamenea slugilor celor ce zioa şi noaptea aşteaptă pre stăpânul său. Prin aceastea, iubiţilor, 
ne învăţăm cum că nu ştim când vom să murim, şi pentru aceaea să fim totdeauna gata, ca 
cum în toată oara am avea să murim; să nu ne lăsăm norocului, că iaste foarte fără de credinţă; 
să nu ne încredinţăm vârstei şi sănătăţii, că vedem că mor tineri, mor bătrâni, mor prunci, mor 
de toată sama şi de toată vârsta; unii, sănătoşi, degrabă mor, puţină boală-i stânge, ci când, nu 
ştie nime, pentru aceaea, bine să zice: „Nu te lăuda că eşti tare, că moartea ţi(3) în spinare, de 
bătrâni nu i ruşine, la cei tineri încă vine”. Vom afla pre mulţi bătrâni, carii ş-au strâns ceale de 
lipsă la moartea sa, şi apoi s-au întâmplat de acealea au fost pentru moartea fiiului lor celui 
tinăr; că rânduit iaste a muri odată, iară când, nu să ştie. Avimeleh, fiiul lui Ghedeon, după 
moartea tătâne-său, pentru ca el sângur să ia împărăţiia lui Israil, au omorât şaptezeci de fraţi, 
ce avea, întru o zi, şi numai fratele cel mai mic sângur, Ioatham, au scăpat de moarte, 
ascunzându-se (Jud. 9). Acesta, Avimeleh, au adunat oşti, au făcut războiu, au biruit, au şezut 
împărat, iară pururea să temea tiranul, ucigaşul de fraţi, de Ioatham, carele pururea căuta 
prilejiu, cum ar putea răsplăti sângele celor şaptezeci de fraţi ucişi. Să temea şi de norod 
pentru tirăniile ce le făcea. Stă acesta, de toate părţile temându-să de moarte, gata să scape de 
ea, iară moartea i-au venit de unde nu s-au temut, dincătro nici n-au gândit. Venit-au dintr-altă 
parte, şi nu au putut scăpa de ea: că vrând el să aprindă un turn, o muiare, dintr-o fereastră 
deasupra, au slobozit o piiatră de răşniţă şi, zdrobindu-i-să capul, au murit. Aşa au fost şi cu 
Epir, împăratul Epirului. Acesta pre romani i-au biruit şi s-au întors în cetatea sa cu biruinţă; 
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întrând şi mergând pre uliţe, toată cetatea se uita la el să-l vază. Cu acea pompă mare mergând 
cel ce biruisă pre vestiţii romani, o moaşe căutând pre o fereastră să-l vază, fiind sus fereastra, 
au căzut pre el, şi amândoi împreună au murit. 

Vezi, dară, omule, ce lucru necredincios iaste moartea! Vine, dară nu ştii când. Când 
gândeşti că ai biruit, când gândeşti că eşti în pace, atunci cazi, atunci mori. Aceastea bine 
ştiindu-le şi socotindu-le acest răpăosat creştin, la carele priviţi acum cum zace mort, ştiind că 
iaste rânduit tuturor odată să moară, iară pentru că nu ştiia când, totdeauna s-au nevoit în 
lucrurile ceale bune a petreace, în fapte bune a să strădui, ca pururea să fie gata de ceasul acest 
amar al morţii. Aşa au vieţuit, ca cum în toată zioa ar fi avut să moară. Pentru aceaea, bună 
nădeajde avem că s-au sălăşluit sufletul lui în mâna lui Dumnezeu, şi de dânsul munca nu se 
va atinge; mai ales ajutându-l şi noi cu rugăciunile noastre ceale cătră Dumnezeu.  

Să gândim, dară, iubiţilor creştini, şi noi de noi înşine! Să purtăm grije de fapte bune, că 
bine ştim cum că iaste rânduit să murim odată, iară când, nu ştim: mâne au poimâne, în iest an 
sau într-alt an. Pentru aceaea să ne nevoim, ca totdeauna să fim gata de moarte, că după 
moarte, mai mult, înşine pocăinţă nu putem face. Aceasta de acum iaste vreame primită şi dată 
noao de la Dumnezeu să ne gătim de moarte, iară după moarte iaste judecata şi răsplătirea cea 
dreaptă a lui Dumnezeu. Acum putem să ne ferim de osândă, să scăpăm de iad, şi, prin fapte 
bune, să ne căpătăm împărăţiia ceriurilor, carea tuturor să ni-o dea Dumnezeu. Amin! 
 

Învăţătură la oameni morţi 
 

„Fiţi gata, că în care ceas nu gândiţi  
Fiiul Omenesc va veni.”  

(Luca, cap 12, stih 40) 
 

Seneca, marele acela între romani filosof, între alte şi foarte înţăleapte învăţături ale sale, 
şi aceasta au lăsat în scrisorile sale, pentru îndreptarea oamenilor: „În toată viiaţa, zice, trebuie 
a învăţa a muri”. Cu adevărat mare şi foarte înţăleaptă învăţătură, şi cu atâta mai minunată, că 
au purces de la un om păgân, carele nu era luminat cu lumina Evangheliei lui Hristos. Însă cu 
cât mai miunată ni să pare noao, cu atâta mai mult ne ruşinează pre noi, cei ce sântem creştini 
şi luminaţi cu strălucirea Evangheliei, şi cu mult mai bine decât filosoful acela. Ba încă, cu 
bună samă, ştim cum că fieştecare om, cum au vieţuit, ori la fericire veacinică, ori la muncă 
veacinică mearge. Şi cu toate aceastea, în toată viiaţa noastră, nimica mai puţin nu ne nevoim 
a învăţa decât a muri. În toată viiaţa, de nimica mai puţin nu gândim decât de moarte. Că, 
precum acelaşi filosof, într-alt loc, foarte înţălepţeaşte şi adevărat grăiaşte, mare parte a vieţii 
oamenilor treace fără de nici o lucrare, iară mai mare parte – în rea lucrare, adecă mulţi 
oameni sânt carii mare parte a vieţii sale o petrec în zădar, în leane, nimica lucrând; iară mai 
mulţi oameni sânt carii cea mai mare parte a vieţii sale în fapte şi în lucruri reale o pierd, când 
noi, ticăloşii, ar trebui, toată viiaţa noastră, să învăţăm a muri, de moarte a gândi, şi mai înainte 
a ne griji de moarte, ca să avem fericită ieşire şi treacere dintru această lume. Dară noi ce 
facem? Cum ne petreacem viiaţa? Cum? Cum au zis mai sus-numitul filosof, adecă cea mare 
parte a vieţii noastre o piiardem nimica lucrâd, ci cu leane şi cu somn, iară cea mai mare parte 
o petreacem rău lucrând, rău vorbind, rău gândind, făcând împrotiva legii firii şi a lui 
Dumnezeu. Iară cea prea mare parte a vieţii o petreacem numai de trup şi de ceale trupeşti 
grijindu-ne, şi ceale deşearte şi trecătoare cercându-le, ca cum pururea am avea să trăim şi 
niciodată să nu murim. Tot altele ne nevoim şi lucrăm, şi învăţăm, şi nu gândim, nu ne 
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apucăm odată să învăţăm a muri. Şi, trecându-ne într-alte vreamea vieţii, ne vine moartea, 
unde şi când nici nu gândim. Drept aceaea, văzind Dumnezeu că nu ne grijim, nu ne gătăm de 
moarte, vrând să ne deşteapte, ca pururea să fim gata de moarte, ne porunceaşte, zicând: „Fiţi 
gata, că nu ştiţi zioa, nici ceasul”. Despre aceaste cuvinte ale Mântuitoriului toată cuvântarea 
noastră cea de acum va fi, adecă: ca să ne gătim de moarte, să fim gata în toată zioa şi în tot 
ceasul: întâiu, pentru că moartea iaste mai groaznică decât toate groazele şi necazurile ce se 
pot întâmpla omului în viiaţă; a doa, pentru că, precum va fi gătirea, aşa va fi şi moartea. 
Despre amândoao aceastea, pănă ce pre scurt voiu grăi, mă rog, ca cu ascultare să fiţi, precum 
se cuvine la un lucru mare, care fieştecine-l va păţi. Că, adevărat grăind, în toată vreamea s-ar 
cuveni a grăi şi a cugeta cum să ne gătim de moarte, iară mai ales astăzi, când vedem tristă 
lucrarea morţii, când înşine cu ochii noştri vedem mortul înainte zăcând; astăzi, dară, foarte cu 
cuviinţă va fi a grăi cum să ne gătim de moarte. 

 
Partea întâiu 

Mai întâiu, dară, trebuie să ne gătim de moarte, pentru că moartea iaste mai groaznică şi 
mai amară decât toate nevoile şi realele ce se pot întâmpla omului în viiaţă. Cum că aceasta 
iaste aşa, lezne vom priceape, de vom lua pre amăruntul aminte şi vom socoti ce iaste moartea. 
Ce iaste, dară, moartea? Moartea, o iubiţilor, iaste cumplită şi cu mult necaz despărţire a 
sufletului din trup. Moartea iaste despărţirea omului de lume, de părinţi, de fraţi, de rudenii, de 
priiateni şi de toţi cunoscuţii, de viiaţă şi de toate lucrurile lumii aceştiia. Moartea iaste 
groaznică treacere a sufletului dintru această lume trecătoare la lumea cea veacinică. Moartea 
iaste cea mai mare şi mai de pre urmă luptă a omului, când omul cu cunoştinţa sa, cu trupul şi 
cu diavolul să luptă, ca, de va birui, fericire veacinică, au, de să va birui, muncă veacinică să 
ia. Cu un cuvânt, moartea iaste cumpăna fericirii sau a osândirei de veaci. Groaznică cu 
adevărat şi înfricoşată iaste moartea, că după ea întoarcere nu mai iaste, ci urmează veciia. 

Cine, cu de-adinsul gândind aceastea, nu să va îngrozi, cine nu să va cutremura? Ci au 
doară, pentru că cugetarea morţii de atâta frică umple sufletele noastre, să cade să încetăm de a 
grăi şi să tăcem, şi nimica de dânsa să nu grăim? Ba nu, cu adevărat nu, preaiubiţilor! Că 
aceasta ar fi o nebunie foarte mare şi o ispită prea mare a diavolului, şi înşelăciune, carea 
veacinică pagubă aduce sufletelor noastre: Ba încă cu atâta mai mult să cade să gândim şi să 
vorbim de moarte, ştiind că această frică iaste frică sfântă, şi iaste frica Domnului, carea iaste 
începutul înţălepciunii, precum grăiaşte înţăleptul. Iară mai ales această frică a Domnului mai 
mult şi mai cu mare folos să pătrunză trupurile noastre, şi împreună cu David trăbuie să ne 
rugăm, zicând: „Pătrunde cu frica Ta cărnurile meale, că de judecăţile Tale m-am temut”. 
Mult ne va ajuta, de vom socoti deosăbi ceale ce moartea o fac groaznică şi amară. Ziceam, 
dară, întâiu cum că moartea iaste despărţirea omului de toată lumea, de părinţi, de fraţi, de 
priiateni şi de toţi cunoscuţii, şi de toţi oamenii, şi de toate lucrurile lumii, carea despărţire cât 
de amară iaste, şi dintru aceaea lezne să priceape că unul fieştecarele dintre noi, măcar când şi 
în puţină vreame de să desparte de aceştea, nu să poate stâmpăra de lacrămi, nu poate înceta de 
la plâns. Cu cât, dară, mai amară va fi despărţirea cea veacinică şi de pururea a morţii, 
despărţirea carea nu are nădeajde că să va mai înturna, carea mai mult nu să va întâlni cu ai 
săi, mai mult nu va petreace cu cunoscuţii, cu priiatenii. Şi cu atâta mai amară iaste această 
despărţire, cu cât mai mare au fost iubirea şi dragostea acestora carii să despart unii de cătră 
alţii. Că socotiţi înşivă, o, iubiţi ascultători, ce amar, ce jeale, ce plâns şi obidă iaste când să 
desparte priiatin de priiatin, frate de frate, soră de soră, fată de mumă, părinte de fiiu, bărbat de 
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muiare! Că părinţii pre fiii săi ca pre trupul său iubesc, şi acum în moarte să desparte 
despărţire veacinică, ca mai mult să nu vază pre cel ce ca pre sufletul său l-au iubit, să nu vază 
pre cel ce i-au fost soţ, ajutoriu, mângăiare şi toată nădeajdea. Cu adevărat mare dureare şi 
întristare iaste despărţirea morţii! Ce voiu zice de greutatea boalei, carea atâta de mare iaste, 
cât nu să mai poate ţinea sufletul în oase de slăbiciune? Ci omului celui ce iaste adevărat 
creştin nici aceasta, nici aceaea despărţire iaste prea cu greu, celui ce cunoaşte necazurile lumii 
şi nevoile vieţii aceştiia şi creade, şi nădăjduiaşte bunătăţile ceale făgăduite de la Dumnezeu, 
celor ce păzesc credinţa şi poruncile Lui; ci numai acelora iaste amară şi grea, carii mult au 
iubit viiaţa aceasta, mult s-au lipit de lume. La această amărăciune se adaogă durerile ceale de 
obşte ale trupului, focul boalei, păiangenirea ochilor, negrirea feaţii, vineţeala buzelor, legarea 
limbii, înţăpenirea mânilor şi ameţeala capului, răcirea picioarelor, durearea dinţilor, usturimea 
pielii, slăbiciunea tuturor mădulărilor şi a simţirilor. De toate laturile, dureare, de toate părţile, 
chin, cât atunci foarte bine să adeverează ce zice David în Psalmi: „Încungiuratu-m-au durerile 
morţii şi râurile fărădelegii m-au turburat”. Râurile fărădelegii sânt luptele şi meşteşugurile 
ceale năsălnice şi vicleane ale dracilor, că atunci de toate părţile tare războiu bate diavolul cu 
trupul, că, precum zice Sfântul Ioan: „Puţintea vreame are, şi pentru aceaea cu mare mânie 
vine, toate meşteşugurile sale, care de la începutul lumii au învăţat, ca să poată înşela pre 
oameni, acum la ceasul morţii le cearcă”, şi – precum scrie Sfântul Petru Apostol – „Ca un leu 
răcnind caută să mânce pre suflet”. Că atunci, la lumina morţii, deşchide ochii sufletului celui 
ce moare şi îi pune înainte toate păcatele, toate gândurile reale, şi toate fărădelegile, şi-l 
mustră, şi îi arată cât de multe şi cât de mari păcate au făcut, şi aşa se munceaşte să-l bage în 
deznădăjduire, că nu să va milostivi preadreptul Dumnezeu să-l iarte, căci iaste judecătoriu 
drept, iară pre alţii ispiteaşte, ca să nu aibă păreare rea de păcate, că Dumnezeu iaste bun, 
îndurat şi preamilostiv, şi nu să uită la nedreptăţile noastre. Pre cari veade cu fapte bune îi 
ispiteaşte prin trufie, puindu-le înainte faptele ceale bune, care le-au făcut, şi îi face ca nu atâta 
să nădăjduiască în mila lui Dumnezeu, cât în faptele sale, şi să se bucure de eale. Pre alţii face 
să se îndoiască de vreo dogmă a credinţii şi să preface în îngerul luminei, zicându-le că sânt 
vrednici, ca să-i cercetează îngerii. Cu un cuvânt, pre unul fieştecarele îl ispiteaşte cu patimile 
care în viiaţă mai mult le-au cuprins, cu păcatele spre care, până au trăit, mai tare au fost 
plecat. Pentru aceaea, ticălosul suflet cu atâtea dureri trupeşti, cu atâtea ispite dievoleşti şi cu 
atâtea ghimpuri ale cunoştinţii păcatelor sale învăluindu-să şi turburându-să, despre o parte 
temându-să de judecata lui Dumnezeu, despre altă parte, de muncile de veaci, să măhneaşte, 
ştiind că îndată trebuie să stea înaintea divanului lui Hristos, să răspundă pentru toate, câte au 
făcut cu fapta, cu cuvântul şi cu gândul în viiaţă, şi să audă judecata cea asupra sa, de la carea 
nu poate muta la alta, nici să mai dă răgaz celui ce ceare. Pentru aceaea, Sfântul Ilarion, în 
ceasul morţii, zicea: „Şaptezeci de ani, o suflete, ai slujit lui Dumnezeu, şi tot te temi a ieşi?” 
Aceastea sânt, iubiţilor fraţi, care fac amară şi groaznică moartea noastră. Drept aceaea, de 
voim să nu ne fie grea şi amară moartea, să învăţăm în toată viiaţa a muri; că de vreame ce 
orice meşteşug, în multă vreame şi cu deasă lucrare şi cugetare, îl învăţăm, cu cât mai vârtos 
să cade să învăţăm, şi totdeauna să învăţăm a muri, carea iaste meşteşugul cel mai mare decât 
toate meşteşugurile. Pururea a muri să ne gătăm, că aceasta ne porunceaşte Dumnezeu, zicând: 
„Fiţi gata, că nu ştiţi zioa şi ceasul!” Că precum va fi viiaţa, aşa va fi şi moartea fieştecui, 
precum va fi gătirea, aşa va fi şi ieşirea din lumea aceasta. Am zis că aşa va fi şi moartea, şi 
aceasta iaste a doa pricină, pentru ce moartea, mai ales păcătoşilor, iaste aşa groaznică. 
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Partea a doa 
Cum trebuie noi să ne gătim de moarte în multe locuri ne învaţă Mântuitoriul nostru. Ne 

învaţă cu pilda celor zeace fecioare, dintre care cinci era înţeleapte şi avea untdelemn în 
candilele sale, şi au întrat cu mirele în cămara cea de nuntă, iară cinci era nebune, şi nu avea 
untdelemn cu sine; şi când au venit mirele, nu au fost gata, şi nu au putut întra cu mirele la 
nuntă. Ne învaţă cu pilda slugii credincioasă, pre carele domnul său l-au lăsat ispravnic preste 
casa şi slugile sale, ca în vreamea sa să le dea lor plata sa, carele toată noaptea priveghiiază, 
ca, ori în ce ceas va veni Domnul său şi va bate, el să fie gata să deşchiză. Ne învaţă şi cu 
cuvinte când zice: „Să fie mijloacele voastre încinse şi luminile aprinse în mânile voastre, 
aseamenea celor ce aşteaptă pre Domnul lor”. Toate pildele aceastea nimica altă nu învaţă, 
fără numai, întâiu, ca să ne curăţim sufletele noastre de toate păcatele, carea curăţire de păcate 
să înţăleage prin cuvântul fecioarelor şi a mijloacelor încinse. A doa, ca să ne împodobim 
sufletele noastre cu fapte bune, fieştecine după statul său, care să înţăleg prin candile şi prin 
luminile aprinse. Întru aceaste doao stă gătirea aceaea, carea o pofteaşte Domnul, care gătire în 
toată vreamea să cade să o facem, în toată vreamea aşa trăind, ca când va veni Fiiul Omenesc, 
Mântuitoriul nostru, în vreamea morţii, ca să ceaie samă de toată viiaţa noastră, să fim gata să 
putem da samă, că aceasta însămnează cuvintele aceastea: „Nu ştiţi zioa, nici ceasul”. Aceasta 
însămnează pilda slugii ceii bune şi credincioasă, carele toată noaptea priveghiiază, ca, ori în 
ce ceas va veni stăpânul său, îndată să-i poată deşchide. Apoi, cu pilda featelor nebune, şi a 
slugii ceii leaneşe, iarăşi ne învaţă cum să nu fim nebăgători de samă şi leaneşi. Din toate 
aceastea, ne învăţăm în ce stă gătirea carea face, să ne fie uşoară moartea. Ci mă tem, mă tem 
ca nu lumea, diavolul şi trupul aşa să ne înşeale, cât, în loc ca în toată viiaţa să ne gătim, la 
ceasul morţii să ne aflăm negata sau foarte puţintel gata. Pentru aceaea, o iubiţilor, de nici un 
lucu să nu fim aşa îngrijaţi ca de moarte! Toată strădaniia şi osârdiia noastră de moarte să ne 
fie, fiindcă nu ştim când, unde şi cum, vom muri, şi, totuşi, carea cu duroarea şi cu ruşinea 
noastră trebuie să mărturisim, de nici un lucru aşa puţină grije avem, aşa de puţin gândim, ca 
de moarte, că vrăjmaşul nostru cel de obşte ne amăgeaşte. Sfântul Vasilie cel Mare, tâlcuind 
cuvintele acealea ale psalmului: „Astăzi, de veţi auzi glasul Lui, nu vă învârtoşaţi inimile 
voastre.”, aşa scrie: „Dumnezeu în toate zilele ne chiamă la slujba Sa, la pocăinţă, la fapte 
bune şi la viiaţă creştinească, iară diiavolul pre noi ne amăgeaşte, ca să zicem: «Astăzi mie, 
mâne lui Dumnezeu». Vine zioa de mâne şi treace. «Astăzi – zice Domnul – de veţi auzi 
glasul lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre». Iară diavolul strigă: «Astăzi mie, mâne lui 
Dumnezeu». Vine a treia şi a patra zi, şi ceale după aceastea zile ale vieţii noastre, în care în 
toate Dumnezeu ne chiamă la pocăinţă, la fapte bune, iară diavolul în toate zilele: «Astăzi mie, 
mâne lui Dumnezeu». Şi aşa în toate zilele ne înşelăm şi ne apucă zioa cea mai de pre urmă ca 
pre featele ceale nebune, ne apucă negata. Foarte viclean iaste, – zice tot acel sfânt părinte –, 
foarte viclean iaste diavolul şi bine ştie că, de ne-ar ispiti, ca tot anul, toată viaţa noastră 
nimica să nu slujim lui Dumnezeu, am priceape înşelăciunea lui şi ne-am feri, şi n-am asculta 
de el. Pentru aceaea zice «numai astăzi», ca cu nădeajdea zilei de mâne să ne înşeale, şi aşa în 
toate zilele noastre ne înşală”. 

Drept aceaea, iubiţilor, să ne luom aminte că aceasta iaste amăgirea cea de obşte a 
diavolului, cu carea cei mai mulţi în ceasul morţii se află negata. Vreai să ştii, o creştine, oare 
amăgeaşte-te pre tine diavolul întru acesta chip în toate zilele? Ia aminte în ce fealiu de 
gânduri şi de pofte, şi de fapte fieştece zi treci! Că deaca toate zilele le petreci în gânduri şi în 
pofte, în vorbe şi în fapte deşarte sau foarte reale, deaca toate zilele le petreci în grija lucrurilor 
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lumeşti, cât abiia când şi când îţi aduci aminte de moarte, cu adevărat şi pre tine cu ceialalţi 
dinpreună te înşală. Păzeaşte-te, dară, ca de aici înainte să nu te mai înşeli cu nădeajdea zilei 
de mâne, şi aşa să te afle moartea negata. Nu căuta că eşti tinăr, că eşti sânătos; că câţi tineri, 
câţi sânătoşi degrab au murit? Pentru aceaea, de te ştii în vreun păcat, nu întârziia din zi în zi a 
te mărturisi şi a te pocăi, că, precum zice un sfânt părinte: „Cel ce au făgăduit iertare celui ce 
se pocăiaşte n-au făgăduit zioa de mâne. «Astăzi, de veţi auzi glasul Lui, – zice David –, nu vă 
învârtoşaţi inimile voastre». Vezi să nu te înşale diavolul, să nu asculţi de cel ce iaste tată 
minciunilor, ci creade şi ascultă de Dumnezeu, Cel ce zice: «Fiţi gata că nu ştiţi în ce ceas va 
veni Fiiul Omenesc». Toată viaţa ta, toate zilele tale aşa le întocmeaşte şi le rânduiaşte, ca 
totdeauna să aştepţi pre Domnul, totdeauna să fii gata de moarte. Şi, de vei trăi aşa, moartea 
nu-ţi va fi amară, nu-ţi va fi groaznică, ci schimbare de la ceale rele la ceale bune”. 

Din ceale ce până acum s-au zis, puteţi, preaiubiţilor, înţăleage cum că toată viiaţa 
noastră, nimica alta nu să cade să fie, fără numai gătire de moarte. Aceasta ne învaţă de multe 
ori Mântuitoriul nostru în sfânta Sa Evanghelie, când zice: „Priveghiiaţi, fiţi gata, că nu ştiţi 
zioa şi ceasul”. Drept aceaea, fiindcă nu ştim zioa şi ceasul, şi ştim că vom muri, încai 
dimineaţa şi seara, cu de-adinsul să gândim şi să ne nevoim, toate cugetele şi toate faptele 
noastre să le tocmim spre moarte, să ne curăţim cunoştinţa, ca, când va veni Stăpânul lumii 
aceştiia, diavolul să nu afle întru noi nimica al său, să ne punem curaţi înaintea lui Dumnezeu, 
să-i slujim cu toată inima, să ne deşchidem ochii minţii odată, să nu adormim întru întunearec, 
să priveghiem, că moartea iaste la uşi, ceasul iaste, iată, mirele vine, iată, au sosit sfârşitul 
vieţii, iată, murim. Dumnezeu să ne dea dar, să ne putem găti, să priveghiem şi să murim bine 
în darul Său, să ne facem moşteani împărăţiei Lui ceii veacinice, carea toţi să o dobândim. 
Amin! 

 
Învăţătură la oameni morţi 

 
„Deşertăciunea deşertăciunilor şi toate sânt deşertăciune.” 

(Eclisiast, cap 1, stih 2) 
 

Să scrie în cartea cea de Dumnezeu însuflată a Facerii cum că Dumnezeu, luând lut, au 
făcut pre om, căruia dându-i somn, din coastele lui una luând, au făcut pre muiare, şi la 
amândoi au însuflat duh de viaţă şi minte, ca să cunoască şi să poată aleage binele şi răul. Şi 
i-au pus în raiu, adecă într-o grădină desfătată şi cu de toate rodurile înfrumseţată. Nu avea 
patimi, nu avea boale, nu simţea nici o durere, nici un necaz, era întru tot binele, întru toată 
desfătarea. O poruncă numai le-au pus lor Dumnezeu, adecă să nu mânânce dintr-un pom, 
care se chiema al cunoştinţei binelui şi al răului, că, ori în ce ceas vor mânca dintru acela, cu 
moarte vor muri. Ci n-au ascultat, n-au ţinut porunca. Au mâncat din pom şi foarte mari daruri 
au pierdut, au căzut în nevoi, în boale, toate patimile lui s-au sculat asupră-i, fierile ceale mai 
nainte supuse omului s-au făcut vrăjmaşe, cum şi astăzi vedem. Afară de aceastea, s-au 
osândit ca cu osteneală şi cu sudoare să-şi agonisească pânea, iară muiarea întru durori să 
nască, şi mai pre urmă să moară, să se întoarcă în pământ şi să se facă ţărână. Aceastea au păţit 
omul prin neascultarea de poruncă: s-au scos afară din raiu şi s-au pus întru această lume 
deşartă, întru carea omul deşertăciunii s-au asemănat, zilele lui ca umbra trec. Aşa, cu 
adevărată judecata lui Dumnezeu, toţi ne-am supus deşertăciunii, că toate trec şi noi treacem, 
toate odată să strică, şi noi murim, toate sânt deşertăciune, câte nu rămân după moarte, cât 
foarte bine au zis înţeleptul Solomon: „Deşertăciunea deşertăciunilor şi toate sânt 
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deşertăciune”, toate ceale lumeşti, toate ceale pământeşti, carea va fi întâia partea a cuvântului 
mieu de acum. În a doa parte, voiu spune ce făcând vom scăpa de deşertăciune şi vom dobândi 
ceale veacinice şi nedeşarte. 

 
Partea întâiu 

Scrie Sfântul Ioan Evanghelist în cartea cea dintâiu a sa (cap 2, stih 16): „Nu iubiţi 
lumea, nici ceale din lume, că tot ce e în lume pofta trupului, şi pofta ochilor, şi trufiia vieţii 
iaste, şi lumea treace şi pofta ei”. La aceaste trei, adecă la pofta trupului, la pofta ochilor şi la 
trufiia vieţii, să aduc toate ceale din lume, că tot ce e în lume, una dintre aceastea iaste, şi 
lumea treace, şi deaca treace lumea, trec şi aceastea, şi deaca trec, sânt deşertăciune, aşa cât 
putem să zicem că toate ceale din lumea aceasta sânt deşertăciune, şi nu numai deşertăciune, ci 
deşertăciunea deşertăciunilor şi necăjirea duhului. Că, de vom socoti mai pre amăruntul 
cuvintele sfântului evanghelist, mai curat vom cunoaşte că sânt toate deşertăciune. Şi, mai 
întâiu, să luom aminte şi să vedem pofta trupului: oare aceasta iaste deşertăciune? La aceasta 
să aduc toate desfătările şi dezmierdările trupeşti şi care vin din mâncări şi din beuturi. Cine e 
carele în veaci să se desfăteaze trupeaşte cu muiare? Au nu de la o vreame scade putearea, 
vine boala, ajunge slăbiciunea, sosesc bătrâneţele, iată, şi moartea? Aşa să zicem şi de mâncări 
şi de beuturi: de te-ai îmbuiba cât astăzi, de te-ai umplea cu toate, mâne cu mult mai flămând 
şi mai însătat eşti, şi mai multe pofteşti. Încă şi greaţă şi scârbă aoarea aduc aceastea, fac 
urăciune omului, atâta cât fieştecine, din firea sa, le veade şi bine le cunoaşte că sânt 
deşertăciune. Şi măcar de să şi desfătează până la o vreame, însă apoi încetează, să sfârşesc, nu 
sânt statornice, nu, cu adevărat, ci sânt deşertăciune. Aceasta iaste pofta trupului, carea treace 
ca şi visul, şi cu omul împreună să strică, că aceasta iaste în om şi cu omul dinpreună să face 
deşartă, că zice Scriptura: „Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, aşa va înflori, şi nu 
va fi, şi nu-şi va mai cunoaşte locul său”.  

La pofta ochilor să aduc toate avuţiile şi agonisealele lumii aceştiia, ori aur, ori argint, 
ori moşii, locuri, ţarini, câmpuri, căsi, cetăţi şi altele ca aceastea. Şi ce sânt toate aceastea? 
„Deşertăciunea deşertăciunilor şi toate sânt deşertăciune”. Să ne punem înaintea ochilor minţii 
pre împăratul Solomon, carele de sine aşa grăiaşte (Eclesiast 2): „Mărit-am fapta mea, 
ziditu-mi-am case, răsăditu-mi-am mie vii, făcutu-mi-am grădini şi livezi, căştigat-am slugi şi 
slujnice, turme multe, mai mult decât toţi cei ce au fost înaintea mea în Ierusalim. Adunat-am 
mie argint şi aur, şi averile împăraţilor şi ale ţărilor, făcutu-mi-am mie cântăreţi şi cântăreaţe şi 
desfătăciunile fiilor omului, mestecători de vinuri şi mestecătoare, şi m-am mărit, şi tot ce au 
poftit ochii miei n-au fost depărtat de la dânşii, n-am oprit inima mea de cătră toată desfătarea. 
Şi am căutat eu întru toate faptele meale, care le-au făcut mânile meale, şi în truda carea am 
ostenit a face, şi, iată, toate era deşertăciune şi năcăjirea duhului, şi nu iaste nimica statornic 
supt soare. Şi am urât viaţa, căci vicleană iaste asupra mea fapta cea făcută supt soare, că toate 
sânt deşertăciune şi necăjirea duhului, şi am urât eu toată lumea şi truda mea, carea am trudit 
eu supt soare, căci o las pre ea omului, care s-au făcut după mine, şi cine ştie de va fi înţelept 
au fără de minte? Şi de stăpâneaşte întru toată osteneala mea, carea am ostenit şi am măiestrit 
supt soare, şi aceasta e deşertăciune. Şi am fericit pre toţi cei ce au murit, pre cei ce au murit, 
mai bine decât pre cei vii, căci ei sânt vii până acum, şi mai bun decât amândoi aceştea iaste 
carele încă nu s-au născut, carele nu ştie toată facerea rea, carea iaste făcută supt soare, şi am 
văzut eu toată osteneala şi toată vitejiia, şi aceasta iaste deşertăciune”. 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 138 

Aceastea, iubiţilor creştini, sânt cuvintele nu a unui om prost, ci sânt ale preaînţăleptului 
Solomon împărat, carele toate le-au cercat, cum însuşi zice, şi, cu înţălepciunea cea mare ce 
avea, toate le-au cunoscut. Şi ce au aflat întru toate aceastea? Nimica altă, fără numai 
deşertăciunea deşertăciunilor şi cum că toate sânt deşertăciune, şi nimica supt soare statornic 
nu iaste: nici moşii, nici bani, nici căsi, nici orice altă. Unde sânt acum cetăţile ceale mari ale 
neamurilor celor vestite, unde împărăţiile şi putearea lor cea mare? Toate au trecut toate s-au 
petrecut. Încă unele, nici se ştie, fost-au au ba, altele numai în scrisori să află că au fost, ale 
altora numai urmele şi surpările să văd, cât foarte bine de toate poţi zice: „Deşertăciunea 
deşertăciunilor şi toate sânt deşertăciune”.  

De când iaste lumea, nu au fost mai mare împărăţie şi mai tare şi mai bogată decât a 
romanilor, mai marilor noştri, şi unde iaste acum? Au perit! Unde sânt împăraţii cei putearnici 
şi viteajii cei vestiţi a împărăţiei aceştiia? Toţi s-au stins şi vărtutea lor au trecut. Nimica altă 
dintru ale lor n-au rămas, fără numai deşertăciune, fără numai ceva pomenire, carea doară şi 
aceasta va peri, precum a nenumăraţi a altora pomenire au perit. Să scrie în istoriia 
besericească de un boiariu mare, anume Evtropie. Acesta foarte multe avuţii strânsease şi 
preste măsură să mărisă. Deci, ca pre mai mulţi să poată jăfui, au dat sfat împăratului Arcadie 
ca din besearecă să prinză pre cei vinovaţi, carii scapă la sfânta besearecă. Au ascultat 
împăratul sfatul lui şi au dat poruncă ca şi de la oltariu să prinză pre cei vinovaţi, carii scapă 
acolo. S-au întâmplat, după aceaea, de tocmai pre Evtropie acesta l-au pârât la împăratul, ca 
cum el ar fi viclean asupra împăratului şi necredincios, că pre toţi carii îi jefuia el de avuţii i-au 
pornit asupra sa. Împăratul creade pâra şi porunceaşte să-l prinză şi să piiară. Să sparie 
Evtropie şi degrabă aleargă la besearecă şi cade la sfântul oltariu. Într-aceaea, vin şi trimişii 
împăratului, întră în besearecă şi află pre Evtropie înfricat şi tremurând. Îl apucă, îl trag să-l 
ducă în temniţă. Atunci, Sfântul Ioan cu Rostul de Aur, fiind el arhiepiscop acolo la Ţarigrad, 
văzând acest lucru şi ştiind putearea bogăţiilor lui Evtropie şi cum că din sfatul lui au poruncit 
împăratul ca şi de la besearecă să prinză, au început aşa cătră popor a grăi: „De au mai fost 
cândva vreame a zice: «Deşertăciunea deşertăciunilor şi toate sânt deşertăciune», acum cu 
adevărat să poate zice: «Deşertăciunea deşertăciunilor»: deşertăciune sânt bogăţiile, că nimica 
nu ajută, ci într-o nevoie ca aceasta nu numai lasă fără de ajutoriu pre cel ce le stăpâneaşte, ci 
încă eale să fac pricină şi prilejiu de perirea domnului său; deşertăciune, dară, sânt averile, 
boieriile şi domniile, că pier, că trec, şi, mai pre urmă, ori moartea, ori altă nevoie venind, nu 
pot să ajute. Deşertăciune, dară, sânt. La trufiia vieţii să aduce viaţa cea lungă şi domniia, că ce 
viaţă iaste, carea în lumea aceasta să nu înceate? Cine să naşte, să nu moară cândva? Cine iaste 
viu şi să nu vază moartea?” Zice Sfânta Scriptură: „Şi iarăşi, omul deşertăciunei s-au 
asemănat, zilele lui ca umbra trec. Anii noştri ca un păiajin s-au socotit, zilele anilor noştri 
întru dânşii şaptezeci de ani. Iară de vor <fi> în puteri optzeci de ani, şi ce e mai mult decât 
aceştea, osteneală şi dureare”. Cetim în cartea Facerii, cum că patriarşii cei de demult au trăit 
atâţa şi atâţa ani şi au murit. Înşine vedem în toată zioa bătrâni şi tineri murind. Ce ne trebuie 
atâtea dovediri? Unde sânt moşii şi strămoşii noştri, unde sânt împăraţii şi domnii cei 
putearnici? Unde iaste vestitul acela împărat, Alexandru Machidon? Toţi au murit, toţi s-au 
sfârşit, toţi au încetat. Deşertăciune, dară, iaste viaţa aceasta, carea puţin măreaşte şi desfătează 
pre om, apoi îl smereaşte şi-l necăjeaşte. 

Lung şi prea mult ar fi să povestesc aici de împăraţii cei mari şi de alţi boiari şi viteaji, 
carii la culmea fericirii lumeşti ajunsease, şi mai pre urmă au căzut întru adâncul necazurilor. 
Mavrichie împărat, fiind prins de tiranul Foca, cu ochii săi au privit până la toţi pruncii lui s-au 
tăiat capetele. Mai pre urmă, şi lui Constantin Basarab, vestitul acela domn al Ţării Rumâneşti, 
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prins fiind de turci, cu ochii săi i-au căutat să vază moartea moartea fiilor săi, cum de 
tirăneaşte i-au tăiat tiranul otoman, şi mai pre urmă şi el au fost tăiat. Ca să nu lungesc 
cuvântul, pre unul voiu pune înainte să-l socotiţi, din carele de ajuns puteţi cunoaşte cum că şi 
domniia, şi bogăţiile, şi toate sânt deşertăciune. Fost-au, la Ţarigrad, Andronic împărat, carele 
cu de toate desfătările să dezmierda, cu toată mărimea şi pompa petrecea. Pre acesta, întru al 
treilea an al împărăţiei sale, l-au biruit Isachie Anghel, carele era unul dintre boiarii lui 
Andronic. L-au învins, l-au legat de grumazi cu doao lanţuri de fier greale foarte şi, cu 
picioarele în fiiară, ocărât şi batjocorit, aşa au poruncit de l-au adus înaintea sa. Iară Isachie, 
certându-l, au dat tuturor slobozenie să-l batjocorească. Le plăcea vrăjmaşilor a-ş izbândi: i-au 
dat pălmi şi pumni, l-au bătut preste spate urât, i-au smult barba, i-au tras părul, i-au scos 
dinţii, apoi l-au scos afară la uliţă să-l vază toţi şi tuturor să fie de râs şi de ocară. Încă şi 
muierile îl bătea şi-i da pumni. După aceaea i-au tăiat mâna cea dreaptă şi aşa ciung l-au 
aruncat în temniţa furilor şi a tălharilor, fără de mâncare, fără de beutură şi fără de toată mila. 
Deci, trecând puţine zile, îi scot un ochiu. Şi aşa, în ticăloşie fiind, numai cu un ochiu şi cu o 
mână, şi cu o minteuţă scurtă şi toată ruptă, i-au ras şi capul, şi l-au pus călare pre o cămilă 
râioasă, cu faţa cătră coadă, şi în cap i-au pus o cunună de aiu pentru batjocura, şi în mână, în 
loc de schiptru, i-au dat să ţină coada cămilei. Şi aşa, încet, îl purta pre toate uliţele cetăţii; iară 
oamenii, foarte răi şi scârnavi, au început a arunca şi zvârli în el, negândind că acesta, ieri, 
alaltaieri, era încoronat cu diademă împărătească şi toţi îl cinstea, îl mărea şi să închina lui şi 
cum că şi ei cu jurământ s-au legat că-i vor fi credincioşi şi binevoitori. De mânie, toţi au luat 
arme, unii îi bătea ţăpuşi în cap, alţii îi umplea nările de scârnă şi de balegă, alţii îi storcea în 
faţă bureţi plini de bale de om şi de bou şi de ud şi de uleiu, alţii îi împungea spatele cu frigări, 
unii cu pietri, alţii cu tină-l împroşca, unii striga: „Câne turbat!”, alţii: „Om de nimica!”, alţii: 
„Nebun!”. Iară o muiare fără de ruşine, luând o oală de la foc plină de apă fierbând, s-au dus 
de o au vărsat în capul acestui împărat, când trecea pre acolo. Nime nu era, care să nu facă lui 
rău. Mai pre urmă, cu mare ocară, l-au dus în teatru şi l-au tras jos de pre cămilă. După aceaea, 
l-au spânzurat cu picioarele între doi stâlpi, cel ce au fost păţit atâtea rele. Însă bărbăteaşte şi 
vitejeaşte s-au purtat, tocma ca un creştin: nu s-au auzit niciodată a să văieta, nici a-şi blăstăma 
norocul. Şi în zadar ar fi făcut aceasta, ci el mai vârtos au început cu Dumnezeu a-şi lua sama 
şi a-şi ceare iertare păcatelor sale şi a se ruga, numai aceasta suspinând: „Doamne, 
miluieşte-mă! Doamne, miluieşte-mă!”. Ticăloase Andronice, cel ce atâtea ai suferit, fericit 
eşti că le rabzi cu îngăduinţă şi cunoşti că aşa se curăţesc păcatele. Ci nici spânzurat nu i-au 
dat pace mânioasa şi turbata gloată pănă au trăit, ci i-au luat haina, şi-i zuia, şi bătea, şi cu 
mânile îi pişca şi-i rumpea partea bărbătească. Iară unul groaznic i-au băgat sabiia în foale 
până la maţe. Alţi doi, vrând să-şi cearce sabiile, a cui iaste mai ascuţită, amândoi, cât au 
putut, ş-au împlântat sabiile dinapoia lui. Atunci, prea ticălosul împărat anevoie ş-au mişcat 
mâna cătră gură şi aşa cu ticăloşie ş-au sfârşit viaţa. După vro câteva zile l-au tras jos din furci, 
şi Isachie pre nimenea n-au lăsat să-l îngroape, ci să rămâie ca un dobitoc. Acest dar de 
răbdare i-au dobândit, Sfântul Pavel Apostol, pre carele el foarte-l cinstiia şi să nevoia în 
cetirea cărţilor lui. Iată stăpânirea şi domniia lumii, iată putearea şi avuţiile, iată desfătarea 
lumii! Vedeţi, iubiţilor ascultători, şi bine socotiţi: şi frumseaţa, şi desfătările trupeşti, şi viaţa, 
şi avuţiile, şi domnia, toate sânt deşertăciune, şi lumea iaste o amăgitoare, şi toate lucrurile ei – 
trecătoare. Şi nimica nu iaste într-însa, carea să rămâie pururea întru acelaşi stat, ci toate sânt 
deşertăciune şi necăjirea duhului. Într-o cirtă de vreame, de multe ori se mută, că decât visurile 
şi umbrele şi vânturile, care suflă aerul, sânt mai slabe, a cărora iaste mică şi scurtă desfătarea, 
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ba nu desfătarea, ci înşelăciunea şi amăgirea a cumplitii lumi aceştiia, pre carea nicidecum a o 
iubi, ci a o urî şi a o defăima am învăţat. Şi, cu adevărat, de urâre şi de urgisire iaste vreadnică, 
că tot ce dăruiaşte priiatinilor săi iarăşi mânioasă le ia, şi de tot binele jefuiţi şi îmbrăcaţi cu 
ocară şi cu greale sarcini împovăraţi îi trimite în nevoia cea veacinică, şi pre carii îi înalţă 
curând foarte îi smereaşte şi îi necăjeaşte, şi vrăjmaşilor lor îi face de râs şi de batjocură. Aşa 
sânt facerile de bine ale ei, aşa sânt darurile ei. Că priiatinilor săi iaste vrăjmaşe şi tuturor celor 
ce ascultă de voia ei le aleşuiaşte şi îi pândeaşte, adecă cu mare groază turburând pre cei ce se 
razimă de ea, şi celor ce nădăjduiesc în ea toată putearea li-o strică, cu cei nebuni leagă 
legătură şi cu mincinoasă făgăduinţă să tocmeaşte numai cu acest gând, ca pre ei să-i tragă la 
sine. Iară celor ce cu bună inimă se lipesc de ea, să află rea şi mincinoasă, nimica dând din 
ceale ce s-au legat. Că astăzi îi desfătează cu bucate dulci, mâne pre aceia îi aruncă vrăjmaşilor 
să-i mânânce. Astăzi pre unul îl face împărat, şi mâne pre acela duce în grea robie. Astăzi îl 
încarcă de multe bunătăţi, mâne cerşitoriu şi robilor rob îl face. Astăzi, frumoasă cunună pune 
pre capul lui, mâne faţa lui o trânteaşte de pământ. Astăzi, grumazul lui, cu frumoase şi 
scumpe lanţuri de boierii şi de cinsti, îl împodobeaşte, mâne, pre acela, legat cu lanţuri de fier, 
îl lapădă jos, în scurtă vreame la toţi îl face iubit şi drag, iară după câtva la toţi îl face urât şi 
hulit. Astăzi îl desfătează, mâne-l face se plângă şi să se tânguiască. Iară ce sfârşit le pune lor, 
ascultă: pre cei ce o au iubit pre ea cu mare ticăloşie îi face lăcuitori gheenii. Aceasta 
totdeauna iaste mintea şi gândul ei, aceasta iaste rânduiala ei. Nici pre cei ce au trecut nu-i 
jeleaşte, nici de cei ce sânt rămaşi nu i se face milă. Că pre cei ce au trecut greu i-au păgubit, 
prinzindu-i cu cursele sale, şi să sileaşte ca şi pre cei rămaşi să-i prinză, şi nu voiaşte să scape 
cineva de lanţurile ei. Drept aceaea, pre cei ce slujesc unui stăpân aşa pierzătoriu şi tiran şi 
carii prin mare nebunie să trag pre sine de la stăpânul cel bun şi îndurat, şi pier de iubirea şi de 
pofta lucrurilor celor de acum, şi de ceale viitoare nicidecum nu gândesc, ci fără de încetare se 
aduc pre sine la desfătările trupeşti, iară sufletele sale le lasă să se topească de foame şi cu 
nenumărate reale să se necăjească, aseamenea-i socotesc omului ce fuge dinaintea unicornului 
mânios, carele, neputând suferi strigarea şi groaznicul lui mugit, foarte tare fuge, ca să nu să 
facă lui pradă. Iară când aleargă iute, cade într-o groapă mare şi, căzind, îşi întinde mânule şi 
să apucă de un copaciu şi foarte tare să ţine de el. Şi puindu-şi bine picioarele pre un ram, decii 
înainte toate bine şi fără de primejdie le socoteaşte. Iară uitându-să în jos, veade doi şoareci, 
unul alb şi altul negru, pururea rozind rădăcina copaciului, de care s-au apucat el, şi acum mai 
de tot o rosease. Deci, uitându-se în fundul groapei, veade un bălaur mare suflând foc din gură 
şi urât uitându-să la el şi aşteptând foarte cumplit să-l mânânce. Şi iarăşi căutând spre cloamba 
pre carea-i sta picioarele, veade patru capete de aspidă stând afară din păreatele în care era. 
Însă rădicându-şi ochii în sus, veade picând putinţică miiare din ramurile arburelui aceluia. 
Pentru aceaea, încetând de a mai gândi de nevoile care-l încungiurasă şi-l împresurasă, adecă 
cum că, afară, unicornul mânios îl aşteaptă ca să-l mânce, iară din jos, cumplitul bălaur cum 
de tare să-l înghiţă, şi arburele de carele să ţinea mai de tot era ros, picioarele lui luneca şi era 
se cadă. De atâtea primejdii uitându-şi, îşi trecea vreamea cu gustarea aceii puţintici dulceţi a 
mierii. Aceasta iaste icoana celor ce umblă după deşertăciunile vieţii aceştiia, a căriia tâlcuire 
îndată ţi-o voiu spune. Unicornul închipuiaşte moartea, carea pururea aleargă după oameni şi 
să sileaşte să-i apuce, iară groapa iaste lumea, carea iaste plină de tot fealiul de reale şi de 
laţuri pierzătoare. Copaciul de carele ne ţinem cu mânile, pre carele neîncetat îl rod doi şoareci 
iaste viaţa omului, carea prin ceasurile zilei şi a nopţii să roade şi să sfârşeaşte şi încet vine să 
cază. Iară patru aspide însămnează patru elementuri sau stihii ale trupului omenesc, care, 
deaca nu să ocârmuiesc bine şi să turbură, să dezleagă legătura trupului, iară bălaurul cel 
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înfocat şi cumplit închipuiaşte pântecele cel groaznic al iadului, carele aşteaptă să înghiţă pre 
cei ce mai mult iubesc desfătările lumii decât bunătăţile ceale viitoare. Iară picătura de miiare 
carea pică însemnează frumseaţa şi dulceaţa lumii, prin carea ea amăgeaşte pre priiatenii săi 
şi-i face să nu poarte grije de mântuirea sa. Aceastea sânt cuvintele Sfântului Ioan Damaschin, 
carea foarte frumos ne pun noao înainte cum că toate ceale lumeşti sânt deşertăciunea 
deşertăciunilor. Ce, dară, nu iaste deşertăciune, ca după aceasta să umblăm, aceasta să ne 
muncim a ne agonisi, ascultaţi! 

 
Partea a doa 

Domnul nostru Iisus Hristos însuşi adevărul ne învaţă ce iaste, care nu e deşertăciune, în 
Evangheliia Sa, unde zice că „porunca Tatălui ceresc iaste viiaţa de veaci”. Şi iarăşi, într-alt 
loc, zice că „cel ce ţine poruncile în veaci va fi viu”. Şi iarăşi, în Evangheliia de la Ioan, zice: 
„Adevăr, adevăr grăiesc voao, cela ce ascultă cuvântul Mieu şi creade Celui ce M-au trimis 
pre Mine are viiaţa veacilor, şi la judecată nu va mearge, ci va treace din moarte în viiaţă”. 
Drept aceaea, iubiţilor ascultători, ţinearea credinţei ceii adevărate, că fără de adevărata 
credinţă nu iaste cu putinţă a plăcea lui Dumnezeu, şi facerea poruncilor lui Dumnezeu, adecă 
credinţa şi faptele ceale bune, aceastea numai sângure sânt nedeşearte, aceastea ne agonisesc 
viiaţa de veaci, împărăţiia ceriurilor, sânt acum greale, ci ne vor aduce mângăiare fără de 
sfârşit, să fac cu osteneală, ci ne câştigă odihnă dumnezeiască. Scrie S. Vasilie cum că lui 
Iraclis, când era tânăr, s-au arătat doao muiari, una foarte frumoasă şi cu haine foarte scumpe 
împodobită, alta zbârcită, arsă de soare şi cu haine proaste îmbrăcată. Cea dintâiu, adecă cea 
frumoasă, au zis: „Vino după mine şi te veseleaşte cu mine, şi orice vei pofti vei avea”. Iraclis 
o au întrebat: „Dară cine eşti şi pănă când mă voiu desfăta cu tine şi voiu avea ceale ce-mi 
făgăduieşti?” Răspunde muiarea şi zice: „Eu sânt desfătările şi veseliile lumii aceştiia, şi celor 
ce mă iubesc şi mă ascultă şi umblă după mine le dau toate câte poftesc ei, până când trăiesc ei 
în lumea aceasta; iară după aceaea mai mult nu”. Au întrebat apoi şi pre cea zbârcită şi 
proastă: „Dară tu cine eşti şi ce-m făgăduieşti de te voiu iubi şi de te voiu asculta pre tine?” 
Răspunde ea: „Eu sânt fapta cea bună şi întru această viiaţă îţi făgăduiesc osteneală şi 
necazuri, iară la moarte voiu veni şi împreună cu tine voiu călători, şi din toate nevoile şi 
primejdiile te voiu scoate şi luminat te voiu îmbrăca, la veselie şi la desfătare veacinică te voiu 
aşeza, şi Dumnezeu te voiu face”. Iată, iubiţilor, dintru această pildă luminat se veade cum că 
fapta bună sângură iaste carea rămâne după moarte, carea nu iaste deşertăciune trecătoare, 
carea în moarte şi după moarte pururea cu noi se petreace şi ne face moşteani veacinicilor 
bunătăţi, ne face fiii lui Dumnezeu. Că zice S. Ioan Apostol în cartea sa: „Ştim că deacă Să va 
arăta Mântuitoriul nostru Iisus Hristos, vom fi şi noi aseamenea Lui, nemuritori şi cu tot binele 
de ajuns îndestulaţi, vom fi întru mărire cu Dumnezeu, împreună văzând faţa Lui, carea iaste 
cea mai mare fericire”. 

Drept aceaea, şi acest frate (sau soră) răpăosat, bine cunoscând cum că toate ceale 
lumeşti sânt deşertăciune, toate umbră şi trecătoare, numai fapta cea bună sângură iaste 
statornică, aceasta sângură după moarte rămâne, şi aici face bună nădeajde, ne arvunează 
viiaţa de veaci, aceasta şi acest răpăosat s-au nevoit până au trăit a o câştiga prin viiaţa cea 
bună, carea au petrecut prin lucrurile ceale bune, care le-au făcut. Pentru aceaea, cu toţii bună 
nădeajde avem că şi plată şi răsplătire pentru osteneale au dobândit, cum că sufletul lui iaste în 
mâna lui Dumnezeu şi nu să va atinge de dânsul muncă, credinţa au păzit, cursul au săvârşit. 
Ce mai iaste? Iaste cununa, care i-o va da dreptul Judecătoriu în zioa aceaea. Însă noi bine 
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vom face de vom ceare lui de la Dumnezeu odihnă şi de ceale ce doară nu le-au plinit, cum 
s-au căzut, iertare, că şi noao ne trebuie ajutoriu de la alţii. Pentru aceaea, fraţilor, ştiind noi că 
ceale de acum sânt trecătoare, sânt deşertăciune, şi noi în lumea aceasta, ca într-o casă de 
nemearnici, petreacem şi ştim că de aici trăbuie să ieşim, că nu avem aici cetate stătătoare, 
cum înşine bine vedem şi creadem Sfântului Duh, carele ne spune aceastea, să purtăm, dară, 
de grije de fapte bune, să ne scuturăm leanea şi somnul veacului lumii aceştiia de pre ochii 
noştri, să zărim adevărul, să gândim cu S. Pavel că „ceale ce se văd sânt vremealnice, iară 
ceale ce nu se văd sânt veacinice”. Puţintică ostăneală de acum veacinică odihnă câştigă, puţin 
necaz desfătare nesfârşită ne agoniseaşte. Să ne muncim, dară, a face fapte bune, că prin 
acealea ne vom face moşteani împărăţiei ceriurilor, carea tuturor o poftesc să ni-o dea 
Dumnezeu. Amin! 
 

Învăţătură la oameni morţi 
 

„Voi aţi murit, şi viiaţa voastră  
iaste ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.”  

(Coloseani, cap3, stih 3) 
 

Din câte despărţiri şi înstreinări se întâmplă pre lume, nici una nu iaste aşa jealnică şi aşa 
cu obidă, şi cu atâta supărare şi întristare, cum iaste moartea. Că deaca doi carii într-un loc 
multă vreame au petrecut şi ca nişte fraţi şi priiateni buni cu toată dreptatea şi adevărul au fost 
între sine, când vine vreamea acestora să se despartă unul de cătră altul, aşa cât mai mult să nu 
să vază, mai mult să nu vorbească unul cu altul, aceştea foarte mare jeale au şi cu amară inimă 
înfocate lacrămi varsă, şi de plâns şi de suspin li să curmă graiul, cât nici iertăciuni, nici zioa 
bună nu-şi pot lua unul de cătră altul, ci numai să sărută amândoi unul pre altul şi să petrec 
până la un loc. Apoi, de acolo despărţindu-să, fieştecarele dintră ei se întoarce, dară adeaseori 
uitându-se îndărăpt şi suspinând, şi, până ce să pot vedea unii cu alţii, îşi tot fac închinăciuni şi 
seamne de dragostea cea dinlăuntru. Mare cu adevărat jeale iaste aceasta, ci tot mai mare iaste 
carea să întâmplă în ceasul morţii, când să desparte omul de toţi cunoscuţii, de toţi priiatinii, 
de fii, de soţul său cel iubit din căsătorie, de părinţi, de fraţi şi de toate rudeniile, şi să duce pre 
cale grea şi amară şi fără de întoarcere înapoi, de unde mai mult nimica nu să aude, nici o 
veaste nu se mai poartă. Atunci, cu adevărat, şi celui ce să duce, adecă celui ce moare, mare 
jeale iaste, dară mai mare duroare doară celor ce rămân vii: părinţilor, pruncilor şi soţului celui 
preaiubit, rudeniilor şi priiatinilor. Vedem câte plânsori şi cântece, câte tânguiri şi vaiete sânt 
la îngropăciune, cum mumele-şi plâng fiii, nevestele – bărbaţii, fiicele – părinţii, cu de-a sila le 
tragem după groapă, stau de dureare şi de amar să se topească şi să se stingă, încă şi de altă 
nevoie să dea. 

Cetit-am de doao muieri, care fieştecarea mai mult de un an, în toată zioa, mergea la 
mormântul bărbatului său şi mai mult de un ceas plângea şi să cânta. Oare pentru ce să 
întâmplă de mai tare se supără oamenii pentru moarte decât pentru altă despărţire şi mutare a 
priiatinilor şi a iubiţilor săi? Ştiu că veţi zice, şi bine veţi zice, pentru că ştiu cum că cel 
despărţit încă trăiaşte şi poate se fie norocit şi de multe ori veşti bune de el aud şi înţăleg cum 
trăiaşte. Iară de cel mort nu aud, nici ştiu ceva de aceastea, nimica mai mult nu înţăleg. Eu 
dară acum voiu să vă spuiu veaste bună de cei morţi şi veaste adevărată, şi să vă arăt că nu 
trebuie să vă întristaţi, şi trebuie să vă întristaţi ci cât şi cum pentru cei morţi. Aceastea până ce 
pre scurt le voiu spune, mă rog să aveţi puţintică răbdare. 
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Partea întâiu 
Elinii, cei ce nu să închina adevăratului Dumnezeu, ci ei după cugetele poftelor sale îşi 

făcea şi îşi numea dumnezei, bârfea cum că, după moarte, sânt nişte câmpuri elisiaceşti, unde 
să duc sufletele şi cu toată desfătarea să veselesc, şi, orice pofteaşte cineva, destul are cu ce să 
plinească pofta voiei sale, şi multe de aceastea învăţa filozofii cei păgâni pre oameni, şi 
oamenii tot nu putea să le creadă şi a să odihni în cuvintele lor, ci pentru morţii lor atâta 
plângea, atâta să văieta, cât şi părul îşi zmulgea, faţa şi-o zgăriia, şi trupul şi-l bătea, şi altele de 
aceastea făcea, căci nu putea avea adevărată ştire, nu putea cu bună samă şti statul morţilor săi, 
unde şi cum să află. Filosofilor nu credea, că ei cuvintele sale nu cu dovediri dumnezeieşti, ci 
numai cu nişte baznuri le întărea. Nime din cei morţi nu să sculase să le spună ce şi cum iaste 
după moarte: în bine sau în rău, în fericire sau în muncă, în lipsă sau în desfătare sânt? Şi, 
pentru aceasta, foarte se întrista, pentru că nu avea nădeajde, cum mărturiseaşte Sfântul Pavel 
Apostol (Cătră soluneni, cap 3, stih 13). Aceştea, iubiţilor, să supăra pentru cei morţi, că nu 
avea nădeajde, nu ştiia nimica de la dânşii. Dară noi, creştinii, ce vom face pentru cei morţi? 
Întrista-ne-vom au bucura-ne-vom? Noi creadem că Iisus Hristos iaste Dumnezeu adevărat, şi 
adevărat iaste. Noi ştim că El iaste adevărul şi înţelepciunea, şi ştiinţa, şi putearea lui 
Dumnezeu. El iaste Dumnezeu a toate ceale ce să văd şi ceale ce nu să văd. Noi creadem că el 
au murit şi au înviiat din morţi, şi pre noi ne-au împăcat cu Dmnezeu, şi ne-au făcut fiii lui 
Dumnezeu şi împreună moşteani veacinicilor bunătăţi şi cereştii împărăţii. Ştim că cu moartea 
pre moarte o au omorât, şi pre noi din moarte la viiaţă ne-au trecut. Îl auzim zicând: 
„Îndrăzniţi, că Eu am biruit moartea, şi pre diiavolul l-am surpat. Viiaţa voastră iaste ascunsă 
în Dumnezeu, Eu voiu rândui voaă să mâncaţi şi să beaţi întru împărăţiia Tatălui Mieu 
mâncare de viiaţă vie şi beutură de viiaţă”. Oare dară întrista-ne-vom şi supăra-ne-vom, oare 
plânge-vom şi tângui-ne-vom, oare tăia-ne-vom carnea şi zmulge-ne-vom părul, oare alte 
seamne de aceastea arăta-vom pentru morţii noştri? Ba nu, cu adevărat nu, de avem credinţă 
curată lui Dumnezeu, de sântem adevăraţi creştini, precum voim a ne zice, de creadem cum că 
viiaţa noastră iaste ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În toate zilele auzim în besearică şi cetim 
cum martorii, cum sfinţii, cum cuvioşii să grăbea spre moarte. Oare pentru ce? Pentru că 
credea cum că viiaţa lor era ascunsă cu Hristos la Dumnezeu, pentru că avea nădeajde şi ştiia 
căci, când se va arăta Hristos, viiaţa noastră, atunci şi ei cu El să vor arăta întru mărire. Că aşa 
scrie S. Pavel (Cătră coloseani, cap 3, stih 4).  

Să vedem acum ce au făcut creştinii cei mai de demult pentru moartea alor săi. Era la 
Alexandria un om, anume S. Leonid, carele avea muiare şi şase prunci, între carii unul era 
Orighen cel vestit pentru învăţătura ce avea. Leonid acesta era închis în temniţă pentru 
credinţa lui Hristos. Ce avea acasă toate le-au fost luat fiscus, muiarea cu pruncii petrecea în 
foarte mare sărăcie şi nevoie. Scrie pruncul Orighen la tatăl său. Ce scrie? Doară plângea şi să 
văiera, pentru că tătâni-său îi ieşisă judecata se piiară? Ba, ci îi scrie să nu să turbure pentru că 
ei din bogăţie rămân în sărăcie, fără de tată, şi mumă-sa rămâne văduvă, îngreoiată cu prunci 
mici, ci-l îndeamnă să moară ca un creştin cu nădeajde bună şi îi aduce aminte, şi zice: „Tu 
mori, şi viţa ta, o tată, iaste ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu te mâhni, o, iubite părintele 
mieu! Nu te supăra că doară noi, rămâind săraci, ne vom întrista pentru moartea ta! Ca cei ce 
nu au nădeajde, nu ne vom întrista cu adevărat, nu ne vom întrista de moartea ta, de vreame ce 
avem nădejde şi credinţă că tu ai murit, iară viiaţa ta iaste ascunsă cu Hristos la Dumnezeu. 
Pentru aceasta nu ne supărăm, ci mai vârtos pre noi ne plângem, că rămânem încă întru 
aceaste amară valuri şi turburări mari ale lumii aceştiia, într-aceaste griji şi nevoi ale veacului 
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acestuia. Tu cu adevărat ai scăpat de la aceastea, ai trecut din osteneală în odihnă, din moarte 
în viiaţă, mai mult nu vei auzi glasul asupritorilor”. Aceastea grija creştinii cei de demult şi cu 
aceastea să mângăia, nu să întrista pentru cei morţi, ca şi cei ce nu au nedeajde. Credea că 
Hristos au înviiat, şi pre cei morţi îi va aduce la viiaţă. Aceasta, dară, să facem şi noi, iubiţilor, 
şi să nu ne supărăm atâta pentru cei morţi, ci să mulţămim Domnului pentru toate, şi să 
gândim că Dumnezeu foarte ne iubeaşte, ca un părinte bun al nostru, şi toate spre binele nostru 
le tocmeaşte. El însuşi zice: „Că măcar de ar putea fi ca muiarea să-şi uite pruncul său şi să 
nu-l apleace, iară Eu nu-Mi voiu uita de voi”. Drept aceaea, deaca aşa ne iubeaşte, au socotiţi 
căci, când ia pre cineva la Sine, pentru aceaea-l ia, ca se ne facă supărare? Ba nu, cu adevărat 
nu! Nici să zică cineva: „Mă supăr, pentru că mi-au fost bărbat, mă ţinea, îmi avea grije, eram 
cinstită, eram de toţi lăudată până trăia. Acum sânt nebăgată în samă.”, nici să zică: „Acest 
prunc am avut, carele-mi era ochi şi toiag, şi toată nădeajdea în el aveam”. Nu, nimica de 
aceastea să nu zică, ci se aibă bună nădeajde, că Dumnezeu îi va avea grije ca un părinte dulce, 
să nu să vaiete şi să nu să cânte ca şi cei ce nu au nădeajde, ci să zică cu Iov, căruia toate 
averile şi şapte fii, câţi avea, şi sănătatea-i perise, el la aceastea la toate au zis: „Domnul au dat, 
Domnul au luat, fie numele Domnului binecuvântat”. Scrie S. Ioan Damaschin cum că un om 
au prins o privighitoare, carea iaste un fealiu de pasăre foarte mică. Deci scoţind el cuţitul să o 
junghe, pasărea au grăit omului să nu o omoară, ci să o lasă vie: „O omule! – zice. Ce folos vei 
avea de mă vei omorî, de vreame ce nici o îmbucătură mică nu vei avea din mine? Dară, de 
mă vei slobozi, îţi voi da învăţătură, carea de o vei păzi înţălept vei fi”. Omul au zis: „Carea 
iaste învăţătura aceasta?” Răspunde păsăruica: „De-ţi iaste voia să fii înţălept, păzeaşte aceaste 
trei porunci ale meale: întâiu, de lucru trecut să nu-ţi pară rău; a doa, lucrul care-i preste 
credinţă nu-l creade; a treia, după ce ştii că nu vei putea căpăta nu umbla. Aceastea le ţine, şi 
mult te vei folosi”. Aceastea după ce le-au zis pasărea, o au slobozit. Deci zburând paserea, 
s-au pus pre un ram şi, vrând se cearce, să vază folositu-s-au ceva omul din învăţătura ei, au 
zis cătră el: „Ah, cât de prost eşti tu, căci m-ai slobozit! Că în mine iaste un bulz de aur cât un 
ou de strution, care iaste mai mare decât un ou de gânscă”. Apoi au început a zbura. Atunci 
omului i-au părut foarte rău că o au slobozit şi au început a alerga după ea să o prindă şi au zis: 
„O, pasăre, vino la mine să te omenesc, că foarte mult te iubesc, şi apoi iară te voiu slobozi!” 
Pasărea au răspuns: „Mai bine iaste mie să ne omenim şi să ne iubim mai departe. Însă văz 
acum că nici un folos nu ai luat din învăţătura mea, că trei lucruri ţ-am zis să le păzăşti, şi 
acum împrotiva tuturor ai greşit. Ţ-am zis să nu-ţi pară rău după lucrul trecut, ţie ţi-au părut 
rău că m-ai slobozit. Ţ-am zis: lucrul care e preste credinţă să nu-l crezi, tu ai crezut că în mine 
iaste aur cât un ou de strution, şi eu toată nu sânt cât un ou. Ţ-am zis să nu umbli după ce ştii 
că nu vei căpăta, şi tu, pedestru, alergi după mine, carea zbor, să mă prinzi”. Aseamenea 
omului acestuia fac cei ce foarte să întristează şi fără de mângăiare plâng după cei morţi. Ştiu 
că nu-i vor înviia cu plânsul cel mult şi mare, cred că până la înviiarea cea de obşte mort caută 
să fie, şi tot, ca cum cu întristarea sa l-ar pune viu, creade. Au trecut, au murit, au trebuit 
oarecândva să moară. Pentru ce, dară, te superi, ca cum ar fi murit Cel fără de moarte? Ce 
folos iaste dintr-această mare supărare? Crezi că, precum Hristos au înviiat, aşa şi cei morţi 
vor înviia. Crezi că tuturor e rânduit să moară odată, dară viiaţa lor e ascunsă cu Hristos întru 
Dumnezeu, cum zice S. Pavel: „Voi muriţi, iară viiaţa voastră e ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu”. Nu să cade, dară, a să întrista pentru cei morţi, ca şi cei ce nu au nădeajde. Însă 
adevărat iarăşi iaste că nu poate fi ca omul să nu să întristează pentru cei morţi, că nu iaste 
omul ca piiatră şi fier, ci cum şi cât să se întristeaze, în partea ce urmează, voiu arăta. 
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Partea a doa 
A nu plânge şi a nu să întrista pentru cei morţi cu măsură şi cât firea lasă şi sloboade, cu 

cumpătare, nici Dumnezeu, nici firea nu ne opreaşte. Cetim că însuşi Domnul nostru Iisus 
Hristos, pentru moartea priiatenului său Lazar, au suspinat cu duhul şi S-au turburat. Acesta 
era Dumnezeu, era atotputearnic, ci pentru că era şi om, în cât au avut fire omenească, S-au 
turburat. Şi iarăşi cetim în Sfânta Scriptură de patriarşi, că-şi plângea morţii săi. Aşa au plâns 
David pre priiatenul său Ionathan. Încă şi la Iisus Sirah (cap 22) cetim: „Plânge pentru mort, 
că s-au sfârşit lumina lui”. Dară cât, o, înţăleapte Sirah, dară cât să plângă pentru mort? Spune, 
să ştim! Tot acolo şi zice: „Plângerea mortului şapte zile”. Şi iarăşi (în 28 de capete), zice: 
„Fiiule, pentru mort lăcrămează şi plânge, ca pentru cel ce au păţit greale durori”. Dară cât şi 
pentru ce, auziţi: „Pentru despărţirea lui plânge o zi şi te mângăie de întristare, şi fă plângere 
lui, după vrednicie, o zi sau doao, şi te mângăie de întristare”. S. Pavel nu zice să nu ne 
întristăm pentru cei morţi, ci numai să nu ne întristăm ca şi cei ce nu au nădeajde. Să cade, 
dară, să ne întristăm pentru moartea priiatinilor noştri, cu carii în dragoste am petrecut, să ne 
întristăm pentru moartea făcătorilor de bine, însă cu măsură, şi firii să-i punem hotar. Să 
plângem pentru mort, ci cum zice înţăleptul Sirah: „Să plângem dulce, pentru că s-au odihnit”. 
Că cine va fi aşa împietrit, carele, văzind mortul zăcând înaintea sa, văzind pre tatăl său au pre 
mumă-sa, au pre frate, au pre soră, au pre bărbatul său, au pre muiarea sa, au pre altă rudenie 
şi priiatin zăcând mort, fără de glas, fără de suflet, nu se va întrista? Cine, văzind încunjurat 
mortul de prunci mici plângând, cine nu să va umili să nu să sloboză a vărsa lacrămi? Maria, 
muma lui Iisus Hristos, Domnului nostru, ştiia că Hristos va înviia a treia zi, şi tot nu S-au 
putut opri să nu plângă, că era om şi ea. Hristos au lăcrămat pentru moartea priiatinului Său 
Lazăr, că aceasta iaste sămnul iubirii. Pentru aceaea, zicea jidovii: „Iată cât l-au iubit”. Plângea 
jidovii, văzind pre surorile lui Lazăr plângând. Cine, dară, dintră noi nu va arăta această iubire, 
această dragoste, şi să nu se întristează? Cine, văzind acest plâns şi jeale acelor ce au rămas 
vii, ai acestui răpăosat, cine nu va plânge şi nu va suspina? Plângeţi, dară, toţi pentru 
despărţirea cea mai de pre urmă a acestui răpăosat, dară plângeţi cu măsură, cum se cade 
creştinilor, carii au nădeajde de împărăţiia ceriurilor. Plângeţi plâns dulce şi vă mângăiaţi 
pentru odihna carea o au dobândit, pentru cununa, carea nădăjduim că, pentru faptele sale 
ceale bune, o au luat de la Împărţitoriul de daruri, că la toţi aiavea iaste viiaţa lui cea bună, 
ştiute milosteniile şi alte lucruri bune. Drept aceaea, iubiţilor, carii v-aţi adunat la petrecania 
acestui frate răpăosat, din toată inima, răpăosatului, de la Dumnezeu, să-i cearem odihnă, iară 
pre noi mai mult să ne plângem, că petreacem în mijlocul valurilor şi a laţurilor. Deci, cu tot 
de-adinsul, să ne luom aminte, să ne ostenim, să priveghiem şi să ne îndreptăm viiaţa, că vom 
să murim. Pentru aceaea, mai bine să plângem acum decât după moarte. Acum e vreamea bine 
primită, acum putem câştiga desfătarea cea de pururea, împărăţiia ceriurilor, carea Dumnezeu 
să ne învrednicească să o dobândim. Amin! 
 

Învăţătură la oameni morţi 
 

„Adevăr, adevăr zic voao că cel ce ascultă cuvântul Mieu  
şi creade Celui ce M-au trimis pre Mine are viaţa veacilor.”  

(Ioan, cap 5, stih 24) 
 

Domnul nostru Iisus Hristos, văzind neputinţele firii omeneşti şi văzind şi orbirea 
omenească, prin carea păminteanii se înşală şi de multe ori ceale reale le aleg, ca cum ar fi 
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bune, şi ceale bune le lapădă, ca cum ar fi reale, au vrut prin darul Său să întărească această 
slăbiciune omenească şi orbirea amăgirei, prin strălucirea învăţăturii Sale ceii sfinte, să o 
luminează. În multe chipuri, cu fapta şi cu cuvântul învăţa şi arăta oamenilor adevărul, că aşa 
să scrie în Sfânta Evanghelie, cum că „au început Iisus a face şi a învăţa”. Văzind Mântuitoriul 
nostru pre jidovii carii venisă la Dânsul, văzindu-i că sânt foarte iubitori de lucrurile vieţii 
aceştiia şi ca nişte orbi să înşală, iubind mai mult mărirea lumii decât a lui Dumnezeu, şi prin 
acea înzădarnică a lor nevoinţă mai tare să grăbesc să-şi agonisească moarte şi osândă, şi 
împreună cu viaţa toate să le piiardă, au zis, dojenindu-i, să nu să turbure în deşert, 
ostenindu-să mai mult pentru ceale trecătoare, pentru lucrurile ceale lumeşti, care, până să 
căştigă, cu dureare să căştigă, şi, după ce să căştigă, cu multă grije şi necaz se ţin, ci să creadă 
învăţăturii, de-i iaste voia să nu moară moarte veacinică, ci să treacă din moarte la viaţă. 

Pentru aceaea, şi eu, întru această cuvântare a mea, aceasta mă voiu sili să vă arăt şi să 
vă învăţ, ca să vă nevoiţi în viaţa aceasta, până aveţi vreame, prin nevoile şi lucrurile vieţii 
aceştii de acum a vă găta de moarte, carea să vă treacă la viaţă, moarte, cum zice Sfânta 
Scriptură, carea iaste scumpă înaintea Domnului, că această moarte iaste folositoare omului, 
că face sfârşit nevoilor şi necazurilor aceştii vieţi muritoare. Aceasta, în partea cea dintâiu, 
voiu spune. După aceaea, în a doa parte, voiu arăta cum că mai de folos iaste omului moartea, 
că face începătură fericirii ceii veacinice. 

 
Partea întâiu 

Foarte mare dor am eu, ca să vă pociu arăta fericirea vreunui drept, carele, cu sfântă 
moarte, să veade cum să izbăveaşte de amarurile vieţii aceştiia. Aceasta a o face eu mai bine 
doară nu pociu, decât puindu-vă înaintea ochilor minţii voastre nevoile şi necazurile, care le 
poartă omul întru această viaţă. Socotiţi, o, iubiţilor ascultători, socotiţi şi numărul, şi mărimea 
răutăţilor şi a necazurilor, cu care ne chinuim întru această vale a plângerii, cugetaţi puţintel 
întâmplările omului! Ce nevoi rabdă el în naştere, în pruncie? Cealealalte dobitoace îndată să 
biruiesc pre sine, îndată să scoală şi cu vărtutea sa îşi caută şie hrană. Iară pruncul cel mic ce 
poate se facă de la naşterea sa, până când iaste de trei sau de patru ani? Oare, măcar în vreun 
lucru cât de mic, poate-să ajuta sângur pre sine? De cade, el sângur pre sine nu să poate scula, 
şi, de nu-l vor ajuta alţii, el în gunoiul său va putrezi. De însătoşază sau de flămânzeaşte, alţii 
trebuie să-i bage mâncarea şi beutura în gură. Iară după ce puţintel mai creaşte, neîncetate 
necazuri îl cuprind: îl apucă boale, îl apucă călduri, ger, osteneală şi alte scârbe simte. 
Rogu-vă, câţi oameni aţi văzut, carii măcar într-o zi să fie petrecut fără de nici un rău, fără de 
nici o boală şi dureare sau supărare? Ba în însăle dezmierdări aflăm şi ceva amărală, aşa: jocul, 
îmbuibarea, desfătarea trupească, beţiia şi altele de aceastea, urăciune, greaţă, dureare de cap 
şi alte nevoi şi boale ne pricinuiesc, şi, oriîncătro să întoarce omul, nimica altă, fără numai 
nevoi şi necăjirea duhului află. 

Cu mult mai greale sânt realele carele păţeaşte mintea omului: câte turburări, câte griji, 
câte învăluiale sâmte ea? De câte ori să teme? De câte ori să supără? Şi de multe ori nu ştie 
pricina pentru ce să supără. Iară de gândim de moarte, de înfricoşate judecăţile lui Dumnezeu, 
de vecie, de muncile iadului, ce s-au făcut de mai marii noştri, ce va fi de noi înşine? De aţi 
socoti aceastea, cum putearea trupului nostru din zi în zi scade şi preste scurt trupul acesta, în 
pământ, de unde s-au luat, să va întoarce, iară sufletul unde să va duce nu ştim. Au nu să 
cuvine, dară, să ne înfricoşem şi să ne cutremurăm? O, amară petreacerea omului întru această 
viaţă muritoare! Cine va socoti aceastea cu de-adinsul şi nu să va îngrozi, cine nu să va sătura 
de a mai petreace în lume? Oare iaste cineva între voi, carele de multe ori să nu-şi fie urât a 
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mai trăi, carele să nu-şi fie poftit moartea mai vârtos decât viaţa lumii aceştia? Câţi sânt, carii 
de mii de ori poftea să moară şi înşişi pre sine în necazurile ceale amară s-ar fi omorât, de nu 
i-ar oprit pre ei frica lui Dumnezeu, şi muncile iadului, care le-au rânduit dreptatea lui 
Dumnezeu unora ca aceştea? Pentru ce unii să aruncă în apă, alţii să spânzură, alţii din locuri 
înalte să aruncă jos, şi alţii într-alt chip să omor? Au nu pentru că le iaste amară şi grea viiaţa 
aceasta, pentru că ş-au urât a mai trăi în mijlocul valurilor necazurilor lumii aceştiia? 

Toate necazurile aceastea tuturor sânt greale, iară celor ce vreau să trăiască după 
Dumnezeu, celor drepţi, cu mult mai grea decât altora iaste viaţa aceasta, pentru că drepţii mai 
bine cunosc ticăloşiile vieţii aceştiia, apoi nici o mângăiare vremealnică nu au, carea să fie 
întocma cu necazurile care le rabdă. Cunosc mai bine drepţii nevoile vieţii aceştiia, de care 
lucru nici o îndoială nu poate să aibă cel ce va auzi grăind pre ucenicul lui Hristos şi pre omul, 
carele iubeaşte lumea. Ucenicul lui Hristos zice şi creade cum că lumea aceasta iaste o cale, 
carea foarte cu mare osteneală să face, iaste valea lacrămilor, mare plină de valuri, un loc plin 
de nenorocire, unde omul niciodată nu poate să se încrează, că stă bine, că stă tare, că stă fără 
de primjedie. Pentru aceaea, nu creade lumii, ci pururea petreci în frică. 

Iară cel ce iubeaşte lumea zice şi creade cum că în lume sânt multe dezmierdări. Mulţi 
sânt carii foarte bine şi fericit trăiesc în lume, şi pentru desfătările, cinstile şi bogăţiile lumeşti 
nu sâmte omul nevoile lumii, şi deaca ajunge la vreo deregătorie, la vreo boierie, atunci se 
odihneaşte, îşi petreace cumu-i place. O, nebunie! O, orbire! 

A doa, dreptul întru această lume nici o mângăiare trupească nu are, carea să-i 
potolească necazurile lui, că viaţa omului, cum mărturiseaşte sfântul Iov (cap 7) iaste ispită, 
iaste neîncetată oştire: despre o parte, trebuie să biruiască patimile ceale reale, despre altă 
parte, să dezrădăcinează năravurile ceale reale, să învingă poftele, şi de dezmierdări să se 
ferească. Câte fealiuri de vrăjmaşi, câte prilejuri de păcătuiri? Diavolul, cu toate măiestriile 
sale, lumea, cu dezmierdările sale, trupul, cu poftele sale, rudeniile, priiatenii cei mincinoşi, 
vecinii şi ceialalţi oameni de acest fealiu şi de această vârstă, obiceaiurile şi năravurile lumii, 
de toate aceastea omul cel drept, ca de nişte săgeţi arzătoare, trebuie să se ferească, şi, pentru 
aceaea, grea luptă îşi face şie, pururea trebuie să poarte jugul Domnului, să-şi lucrează cu frică 
şi cu cutremur mântuirea sa, cum zice Sfântul Pavel Apostol (Cătră filipiseani, cap 2): 
„Neîncetat trebuie să se chinuiască pre sine”. O, vai, ce viaţă amară! Vai, ce luptă grea! 
Trebuie, drept aceaea, cu inimă bună să rabde toate strâmbătăţile, toate ocările ce să aruncă 
asupra lui, şi pentru acealea să nu se ponosluiască, să nu zică nimica, nici să-şi izbândească. 
Trebuie dreptul împrotiva nimărui să nu se puie, să iubească pre vrăjmaşi, pre cei ce-l urăsc 
şi-i fac rău din suflet să-i iarte. Adevărat, greale şi anevoie sânt aceastea! Ci, şi după ce toate 
aceastea le face, tot nu ştie: oare petreace-va în faptele ceale bune până la sfârşitul vieţii, oare 
da-i-va Dumnezeu dar, ca să-şi sfârşască viaţa creştineaşte, oare de urâre au de iubire iaste 
vrednic? (Eclesiast 9). Cu câtă întristare sâmte că i se acopere sufletul! 

De toate nevoile şi mâhnirile aceastea va izbăvi moartea pre cel drept: să va duce trupul 
lui, după ostenealele ceale de mulţi ani, după ce au purtat greutatea zilii şi zăduful soarelui, să 
va duce ca să se odihnească în ţintirim, unde va aştepta fericita înviiare. O, dulce odihnă, carea 
odinioară au făcut pre un sfânt săhastru ca aşa se grăiască cătră trupul său: „O, trupul mieu cel 
drag, carele împreună cu mine te-ai ostenit, preste scurt, preste scurt te vei odihni! Iată, iată, să 
apropie ciasul vremii aceiia, în carea te vei odihni de aceaste nenumărate necazuri şi ticăloşii 
ale lumii aceştia”. 
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După atâtea lupte şi scârbe să va duce sufletul dreptului cu biruinţă să între în cămările 
măririi ceii de pururea. Atunci dreptul, după cum mărturiseaşte împăratul şi prorocul David, 
(Psalm 144) cu mare îndrăzneală va zice: „Întoarce-te, sufletul mieu, la odihna ta, că au venit 
vreamea să te duci să moşteneşti făgăduinţa cea dată de la Domnul”. Atunci sufletul cel sfânt 
va auzi dulcele acela glas al mirelui aşa grăind: „Iarna – adecă vreamea necazurilor – au trecut 
(Cânt. 2), scoală-te, iubita mea, frumoasa mea, pre carea te-am răscumpărat cu sângele mieu, 
scoală-te, grăbeaşte a întra în curtea cea veacinică”. Atunci dreptul, cu nespusă bucurie, îşi va 
aduce aminte de viiaţa sa cea cu osteneală şi grea şi vor veni în mintea lui toate faptele ceale 
bune, pocăinţele şi necazurile toate, şi va mulţămi lui Dumnezeu că s-au izbăvit dintru atâtea 
primejdii, şi va binecuvânta nevoile, necazurile şi boalele prin care s-au cercat şi s-au plinit 
faptele lui ceale bune, şi să va bucura că au iertat ce i-au greşit altul, că s-au împăcat cu 
vrăjmaşul său, că au răbdat strâmbătatea aceaea. 

Oriîncătro-şi întoarce ochii, nimica altă, fără numai bucurie şi mângăiare, veade. De se 
uită în sus, veade pre Dumnezeu, de la Carele curge lui nespusă desfătare, şi cu blândeţe 
dulce-l chiiamă să vină la Sine. „Bucură-te, zice cătră el Domnul, slugă bună şi credincioasă, 
întră întru bucuriia Domnului tău.” (Mat. 25). Veade pre Născătoarea de Dumnezeu, veade pre 
sfinţii îngeri, veade pre toţi sfinţii, pre care în viaţa sa i-au cinstit, i-au chiemat. Aceştea toţi îl 
chiiamă pre el la însoţirea sa, toţi îi iasă înainte să-l îmbrăţăşeaze. De să uită în jos, veade iadul 
închis. De se uită la lume, i să face urât de ea, şi nici vrea să-şi mai aducă aminte de ea, de 
vreame ce toate lucrurile lumeşti, ca pre nişte vrăjmaşi, şie pururea le-au ţinut, mai vârtos 
strigă cu marele acela sfânt: „O, câtu-mi pute pământul, când mă uit la ceriu!”. De caută la 
ceale viitoare, veade fericita vecie apropiindu-să, în carea cu prea mare fericire, de aici înainte, 
va să petreacă. De caută împrejurul patului, veade minţile cereşti, adecă pre îngeri, carii i-au 
venit întru ajutoriu asupra năvălirilor drăceşti, ca să-l apere şi să-l scutească. Încă nici dracii nu 
îndrăznesc să năvălească asupra lui, fiindcă de atâtea ori au fost biruiţi de dânsul. De să uită la 
rudenii şi priiatini, pre aceia îi mângăie şi le ştearge lacrămile, şi îi face, cât mai rău le pare lor 
de sineşi decât de dânsul. 

Puneţi-vă înaintea ochilor minţii voastre pre cei ce au trăit viiaţă bună, viiaţă cu frica lui 
Dumnezeu, carii au fost milostivi, carii n-au trăit cu desfătări, cu pompe lumeşti, ci viiaţa lor 
au fost adevărat creştinească, n-au ţinut aminte răul făcut şie, înşişi nimărui n-au voit să facă 
rău. Toate boalele, lipsele, sărăciile şi nevoile lumii aceştiia cu bună inimă le-au suferit, nici 
pentru acealea asupra lui Dumnezeu nu se ponosluia, nu cârtea, nu-şi blăstăma zilele, ci toată 
durerea sa, tot necazul său lui Dumnezeu îl aducea, Lui îl închina şi cerea milă şi iertare de 
păcate, ca, în loc de pocăinţă, să-l primească Dumnezeu. Iată, acum, după atâtea osteneale, 
după nenumărate necazuri, după lungă boală, lipsiţi de tot ajutoriul şi de mângăiarea 
omenească, acum, prin mânile îngerilor, ca şi oarecând Lazar acela, în sânul lui Avraam să 
duc, după ce-i mută moartea cea fericită din lumea aceasta. O, sfântă, o, scumpă moarte! O, 
scumpă, că pre cel drept îl mântuiaşte de răutăţile şi de ticăloşiile vieţii aceştiia! Mai scumpă, 
pentru că dreptului face cale şi-i deşchide uşa fericitei vecii, carea în partea a doa voiu arăta. 

 
Partea a doa 

Socotiţi, o fraţilor, pre un călătoriu, carele, după ce într-o ţară străină, prin păduri şi prin 
codri mari, printră tălhari şi printră fieri sălbatece, prin căldura soarelui şi prin frigul nopţii, 
lungă cale au călătorit, şi aşa, mai pre urmă, au ajuns la locul de care dorea şi la care au făcut 
acea călătorie: câtă bucurie, câtă păreare bună va avea acela? Această bucurie e foarte mică şi 
nu iaste nici umbra bucuriei, carea are dreptul când moare, carele, după atâtea nevoi ale lumii, 
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după atâtea primejdii ale vieţii aceştiia, prin mijlocul vrăjmaşilor mântuirii sale, după 
îndelungată călătorie, au sosit acum odată la dorita cereasca patrie, la moşia cea dumnezeiască 
şi veacinică şi nespusă de bună. Cine va putea cuprinde cu mintea ce păreare bună are 
neguţătoriul după ce, cu multă osteneală, prin calea rea şi cu primejdie, prin călătorie cu 
corabiia pre mare, după ce au scăpat din mânile tălharilor, după ce au scăpat din toate nevoile 
şi au ajuns plin de bogăţii şi încărcat de marfă la liman şi au întrat în moşiia sa? Ce bucurie va 
avea acum dreptul, după ce au săvârşit călătoriia cea plină de primejdii, după ce au săvârşit 
lupta, şi credinţa au păzit, şi, încărcat de fapte bune, prin mijlocul vrăjmaşilor draci au trecut, 
au ieşit în pace la limanul veciei? 

Socotiţi ce bucurie are cel ce toată vara să osteneaşte, lucră şi asudă şi nu are odihnă, ce 
bucurie are cându-şi adună întregi rodurile sale! Cu cât mai mare bucurie va avea dreptul, 
carele nu un an, ci doaozăci, patruzăci, toată viiaţa sa s-au ostenit, şi acum fără de primejdie au 
ajuns se culeagă rodul faptelor sale celor bune şi a ostenealelor. Socotiţi câtă frică are cel ce au 
sămănat: să teame să nu bată piiatra, să nu fie prea multe ploi, prea multă seacetă, să nu vină 
marhă să-i mânce sămănătura lui. Aşa iaste şi viiaţa noastră: tot cu frică, tot cu grije să nu să 
păgubească, să nu-i vină perire dincoace sau din colo, să nu cadă într-acesta sau într-acela 
păcat, să nu să biruiască de rău, să seacere săminţele faptelor sale celor bune. O asămănare 
voiu spune, ca mai luminat să puteţi aceasta cunoaşte. 

Au fost un oraş mare, în care orăşeanii acest obiceaiu avea, ca pre om nemearnic şi 
necunoscut să-l ia şi să-l pună şie împărat, carele, într-un an, preste toate lucrurile avea puteare 
şi slobozire orice voia a face, iară după aceaea, când locuia el fără de grije în pompe şi 
desfătări, şi şi socotea că totdeauna va împărăţi, degrab să scula asupra lui orăşeanii şi, 
dezbrăcându-l de haina împărătească şi gol, ca pre un rob, prin tot oraşul purtându-l, îl trimitea 
într-un ostrov departe, unde nici mâncare, nici îmbrăcăminte având, cu foamea şi golăciunea, 
ca un ticălos să chinuia, adecă: şi desfătarea şi veseliia inimii, care, nenădăjduind, le-au fost 
dobândit, iarăşi, nenădăjduind şi neaşteptând, în întristare s-au mutat. S-au întâmplat, dară, ca, 
după obiceaiul cel vechiu al orăşeanilor, un om cu minte bună şi ascuţită s-au pus împărat, 
carele, cât au dobândit acea fericire ce i s-au întâmplat, nu s-au răpit cu desfătările, nici au 
urmat negrijii celor ce mai înainte de el au fost împăraţi, şi ca nişte mişei au fost lăpădaţi, ci 
avea grije cum şi-ar folosi şie mai bine. Au înţăles de la un boiariu sfeatnic obiceaiul 
orăşeanilor, cum că într-un an toate poate face, iară la anul, cum au venit, deşert de toate-l vor 
trimite într-acel ostrov. Aceastea auzindu-le acest de un an împărat, nu s-au dat pre sine 
desfătărilor, ci cu toată nevoinţa s-au silit de mai înainte au trimis la ostrovul acela, prin slugi 
credincioase, aur, argint, pietri scumpe şi de toate lucrurile şi bogăţiile, atâta, cât acum abiia 
aştepta să vină vreamea aceaea, să-l scoaţă din împărăţiia acea cu griji, cu nevoi, nestatornică, 
şi să se mute la ale sale, să se desfăteaze cum va plăcea lui. 

Aşa iaste şi dreptul: până iaste într-această lume, nu se dă pre sine dezmierdărilor, ci, 
pănă poate, prin fapte bune, prin milostenii, mai înainte-şi trimite în ceaea lume ceale de lipsă: 
bogăţii şi hrană, şi abiia aşteaptă să vină ceasul acela să se mute acolo la ale sale, să se 
izbăvească de această viiaţă trecătoare şi plină de nevoi, să treacă din moarte la nemurire, de 
pre pământ la ceriu, să se facă fiiu şi împreună moştean a lui Iisus Hristos, să auză fericitul 
acela glas: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi, şi Eu voiu odihni pre voi. Bine, slugă 
bună şi credincioasă, întră întru bucuriia Domnului tău. Veniţi, blagosloviţii Părintelui Mieu, 
de moşteniţi împărăţiia cea gătită voao de la întemeiarea lumii. Vino, porumbiţa mea, 
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frumoasa mea, astăzi cu mine vei fi în rai”. O, fericită moarte, carea arvuneşti viiaţă, carea eşti 
începutul fericirii ceii adevărate, ceii cereşti şi netrecătoare! 

Aceastea bine cugetându-le, iubiţilor ascultători, să socotim, cum se petreace viiaţa 
omenească, unii născându-să, alţii murind, şi nici un scaun nu iaste nemutătoriu şi statornic, 
nici celor bogaţi, în mulţimea bogăţiilor, nici celor putearnici, în puteare, nici celor învăţaţi, 
întru învăţătură, nici celor norociţi, în norocire, nici celor dezmierdaţi, în dezmierdare, nici 
celor ce să socotesc că trăiesc fără de grije în deşearta şi slaba lor nădeajde, şi nici într-un 
lucru, într-altul, din ceale ce să laudă. Ci acest lucru iaste aseamenea râurilor, apelor ce cură în 
fundul mării, că într-acest chip ceale de acum toate sânt trecătoare şi necăjitoare şi oarecândva 
le va întuneca vechimea? Şi precum cei mai înainte de noi n-au putut totdeauna să se 
veselească cu desfătările ceale de acum, aşa nici noi nu vom putea; că am luat seama cum 
lucră cu oamenii această lume tirană, încoace şi încolo întorcându-i şi năcăjindu-i pre aceştea 
din bogăţie la sărăcie, iară pre aceia, din sărăcie grea la mărire. Pre aceştea din viiaţă-i scoate, 
pre aceia, în locul lor, îi aduce în viiaţă. Pre unii oameni înţălepţi şi cu minte bună îi leapădă, 
pre cei ce era în cinste şi în mărire îi defaimă şi nebăgaţi în seamă-i face, iară pre unii, 
neînţălepţi şi fără de priceapere, îi aşează în scaunul mărirei, şi pre cei ce era lăpădaţi şi 
nebăgaţi în seamă aşa-i înalţă, cât de la toţi li să dă cinste. Şi vedem pre oameni că foarte bine 
ştiu cum că înaintea tirăniei lumii aceştiia nimica nu au ţapăn şi statornic. Că, precum 
porumbul, când fuge de vultur sau de uliu, îşi mută locul, şi acum în arburile acesta, acum în 
tufa aceaea, şi mai pre urmă în crepăturile râpelor şi în multe fealiuri de spini să aşează, şi 
niciodată nu află loc fără de primejdie, ci pururea în grije şi în nevoie petreace, aşa sânt şi cei 
ce mult iubesc lucrurile ceale de acum, carii, din o pornire fără de socoteală, ca nişte ticăloşi să 
ostenesc şi nimica nu au nemutat şi statornic, nici pricep la ce sfârşit vor ajunge, nici unde-i va 
duce această deşartă viiaţă, căriia, ca nişte ticăloşi şi nefericiţi, s-au supus pre sine, mai mult 
alegând ceale reale, decât ceale bune, şi, în locul binelui, răul urmând, nici ştiu cine va moşteni 
rodul ostenealelor sale celor multe şi greale şi deşarte, adecă rudenie sau strein, şi de multe ori 
doară nici priiatin, ci pizmaş şi vrăjmaş. 

Acestea toate şi altele aseamenea acestora să le cugetăm vreodată în divanul sufletului 
nostru şi să ne cuprinză urăciune de viiaţa noastră, carea o am cheltuit în lucruri deşarte şi o 
am petrecut în osteneale pământeşti, să scoatem şi să lăpădăm de la noi iubirea ei. Ceale 
adevărate să le căutăm, adecă frica lui Dumnezeu şi voia Lui a o face, că aceasta iaste capul 
tuturor bunătăţilor. Deci, o fraţilor, pentru puţintel pământ, pentru nişte dobitoace 
necuvântătoare, pentru nişte dezmierdări trecătoare, să nu lăsăm bunătăţile ceale veacinice. Să 
ne nevoim a urma viiaţa sfinţilor, ca moartea noastră să fie scumpă înaintea Domnului, ca să 
ne mântuim în zioa cea rea, ca să avem pre Dumnezeu milostv, blând şi lezne iertătoriu, ca să 
murim în darul lui Dumnezeu, în mânile Lui să ne dăm sufletele. Amin! 

 
Învăţătură la prunci morţi 

 
„Şi întrând Iisus, au zis lor: «Ce plângeţi şi ce gâlceviţi? 

N-au murit fecioara, ci doarme».” (Marco, cap 5) 
 

Dumnezeu, Cel ce iaste bunătate, în tot chipul desăvârşit şi preste toate, Carele toate le 
stăpâneaşte şi le ocârmuiaşte spre folosul nostru, Acela, din nespusa Sa bunătate, bine au voit 
a face pre om şi a-i da toate făpturile ceale văzute spre slujba lui. Că l-au pus în raiu, în 
grădina bunătăţilor şi a desfătărilor, precum din Sfânta Scriptură bine ştiţi. Iară omul, 
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neascultând porunca lui Dumnezeu, au căzut cădeare foarte mare şi l-au scos Dumnezeu din 
raiul desfătărilor, şi, puindu-l întru această lume, l-au blăstemat ca întru sudoare să-şi 
agonisească pânea sa, iară pre muiare, ca întru dureri să nască, şi mai pre urmă cu moarte să 
moară. Deci Dumnezeu aşa au rânduit, cât nu Adam, nici Eva, ci Avel, fiiul lor cel mai drag, 
acela au murit mai întâiu. Ce jeale pre Adam au căzut, ce plângere pre Eva o au cuprins, 
văzându-să pre sine din raiu scoşi afară, şi pământul blăstemat, ca să nu le aducă lor roduri 
fără de osteneală şi fără de sudoare, şi pre fiiul său privindu-l mort! 

Jeale mare cu adevărat au părinţii când le mor fiii, despre carea mai întâiu voiu zice. Însă 
nu să cade să se supere mult pentru moartea lor, carea va fi altă parte a zicerii meale. 
Amândoao aceastea, până ce pre scurt le voiu arăta, mă rog ca puţintică aşteptare să aveţi. 

 
Partea întâiu 

Când au văzut Adam şi Eva pre fiiul său cel iubit zăcând mort, ce socotiţi, iubiţilor 
creştini, câtă jeale i-au cuprins, aducându-şi aminte de ostenealele sale până l-au crescut? Şi 
când nădăjduia ca la slăbiciunile sale el să le fie de ajutoriu, de mângăiare şi de slujbă, iară 
acuma pre acesta degrabă îl văd zăcând mort, de care socotea ca el să-i îngroape. O, jeale şi 
amar mare! O, plângere şi obidă, ce au părinţii când îşi văd pre fiii săi cei iubiţi morţi! 
Părintele acela, carele atâta dragoste au avut spre fiiul său, cât, când îl vedea pre el, îndată se 
umplea de bucurie, îndată toate necazurile şi amarurile le uita, toate ostenealele pentru el 
făcute dulci i să părea. Grija de el desfătare o ţinea. Oridincătro vinea şi orice osteneală avea, 
când îşi aducea aminte de fiiul său, toate le uita şi, văzindu-l pre el, simţea bucurie mare în tot 
trupul său. Maica, carea în naştere – dureri, osteneală – în aplecare, supărare şi grije – în 
creaştere, nici noaptea, nici zioa având odihnă, nici încă, când mânca, ticnă. Naşterea muierii, 
când naşte, pentru durerile ceale mari, morţii să asamănă. „Muiarea, când naşte, dureri are, 
iară, după ce naşte, bucurie are, că au născut om în lume”, zice Domnul. Iară acuma, la 
moartea fiiului său, durerile naşterii se înnoiesc, bucuriia o piiarde şi mai mare amar vine. 
Cum nu să va supăra, când acuma degrabă veade toate durerile şi trăpădăturile sale pierdute, 
când veade pre fiiul său cel preadrag zăcând mort şi fără de simţire? Aştepta ca el să le rămâie 
în urmă, să le poarte numele, ba încă la bătrâneaţe să-i hrănească şi să-i ţie şi să le fie de 
ajutoriu, şi el să-i îngroape pre ei, iară acuma toate pre dos sânt întoarsă. Părinţii rămân singuri 
şi fără de ajutoriu. Ei să-şi îngroape pre fiiul lor, ei să-şi acopere cu pământ numele său, să se 
despărţască cu despărţire mare şi să nu-şi mai vadă lumina ochilor, adecă pre fiiul său, carele 
acuma prindea au da glas dulce şi vorbe frumoase şi grăia cuvinte desfătătoare, a căruia faţă ca 
o floare era când râdea, ca un trandafir, umblarea lui şi toată purtarea pre toţi îi veselea şi-i 
desfăta, că aşa de cu fire era, aşa de isteţ, aşa de cu bună întocmire, dintru carea să pricepea că 
va fi om înţelept şi cuminte. Acesta, acuma, ca o pasăre, degrabă zboară din braţăle maică-sa, 
tinerel încă fără de vârstă să bagă în pământ; cel ce era ca o floare zace acuma veştezit ca şi 
iarba cea zmultă de dimineaţa; faţa cea roşie ca porfira acuma ca ceara e de galbină, limba cea 
dulce şi cuvioasă la vorbă acum e legată, buzele ceale pline acuma au secat, dinţii cei albi au 
negrit, ochii cei luminoşi s-au întunecat, mânile au încetat, toate simţirile sânt moarte. O, jeale 
şi amar! Prunc nevinovat şi fără de răutate, ce fu se păţască, ce dureare să rabde, se moară în 
vreamea tinereaţelor, în zilele vieţii ceii mai bune să se bage în pământ. Străinilor li milă şi-i 
doare de un prunc ca acesta. Cu cât mai vârtos va durea pre părinţi? 

Cu adevărat nu iaste nici un lucru mai cu jeale părinţilor decât când îşi văd pruncii săi 
chinuindu-să de moarte şi uitându-să la mumă-sa şi la tată-său cu jeale şi cu umilinţă, ca cum 
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ar vrea să zică sau, de pot, şi zic: „Tată, ajută-mi! Mamă, nu mă lăsa!” Şi le prinde mâna şi o 
pune unde-l doare. Cu adevărat, până la ceale dinlăuntru, să rumpe inima părinţilor, văzind pre 
un prunc nevinovat, pre un trandafir aşa de frumos, chinuindu-să aşa. O, cât să turbură de jeale 
maica şi cât să umple de umilinţă tatăl, cât îi doare când îşi petrec pruncii de la casă la groapă! 
O, câtă întristare au inimile lor pentru prunci, mai vârtos când sânt vorbitori, aducându-şi 
aminte de cuvintele lor ceale dulci. Pentru aceaea, de multe ori, maicele îşi bat ţâţele şi zic: 
„O, fiiul mieu şi fătul mieu cel preadulce, nu auzi ce zice maică-ta? Iată şi pântecele care te-au 
purtat! Pentru ce nu vorbeşti cum vorbiiai cu noi, ci întru acesta chip taci, şi nu vorbeşti cătră 
tată-tău, şi nu răspunzi maicii tale?” Drept aceaea, foarte mare supărare şi întristare părinţilor 
aduce moartea fiilor, ci firea, cu cuvântarea minţii, să cade a o îndrepta şi a o stăpâni. 

 
Partea a doa 

Ce socotiţi? Când Adam şi Eva vedea mort pre fiiul său, de ar fi zis Dumnezeu: „O, 
Adame şi Evo, nu plângeţi, nu vă supăraţi, că fiiul vostru au ieşit din amarurile şi nevoile lumii 
aceştiia, în care voi acuma sânteţi, s-au mutat în locul cel bun, în locul cel cu odihnă, în raiul 
desfătării, de unde voi cu puţin înainte aţi căzut”. Mi să pare, cu adevărat, că îndată cât ar fi 
auzit aceaste cuvinte, de ar fi voit binele fiiului său, i-ar fi cuprins bucurie şi supărarea ar fi 
lăsat-o. Întru acesta chip ar trebui să facă şi părinţii pruncului de astăzi, auzind pre Dumnezeu 
zicând: „Lăsaţi pruncii să vie la Mine, că a unora ca acestora iaste împărăţiia ceriurilor”. Şi 
iarăşi: „S-au răpit ca răutatea să nu schimbe inima lui, şi înşălăciunea să nu amăgească mintea 
lui. Răpitu-s-au, că era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceaea au grăbit a-l scoate dintru acest 
veac înşălătoriu”. Oare de ar fi trimis împăratul să ia pre vreun prunc al cuiva, să-l înveţă, să-l 
crească bine şi, mai pre urmă, să-l facă boiariu şi deregătoriu mare întru împărăţiia sa, ba încă 
moştean şi fiiul său, supăra-s-ar părinţii pruncului aceluia, plângere-ar au mai vârtos le-ar 
părea bine şi s-ar bucura, măcar că să duce de la ei şi să desparte, şi mare dar şi-ar ţinea, că 
fiiul lor au încăput la atâta milă, la atâta bine, şi noroc ca acela are. Oare ponoslui-te-ai pentru 
că au făcut aceasta împăratul, şi nu mai vârtos ai mulţămi împăratului pentru o facere de bine 
aşa frumoasă şi mare? Cu cât, dară, acum să cade să te bucuri, că nu împărat pământesc, ci 
Împăratul ceriului l-au luat la Sine şi l-au făcut moştenitoriu împărăţiei ceriurilor, carea 
niciodată nu să mută, nici înceată. L-au făcut aseamenea Şie cum zice S. Ioan: „Ştim căci, 
când Să va arăta, aseamenea Lui vom fi”. „Domnul l-au dat, Domnul l-au luat, fie numele Lui 
binecuvântat”, zicea Iov, căruia, odată, toţi şapte fiii pre carii avea, căzind casa, i-au omorât. 

Iară noi, pentru un fiiu, şi încă mic, carele ştim că s-au dus în bine, atâta ne supărăm, 
atâta plângem, pentru ce nu mai bine zicem: „Domnul l-au dat, Domnul l-au luat, fie 
binecuvântat pentru aceasta”. Aceasta a face şi a zice creştinesc iaste, iară preste măsură a 
plânge strein iaste de cătră creştinul carele creade Evangheliei lui Dumnezeu. Ştim că iaste 
botezat, ştim că iaste nevinovat şi creadem lui Dumnezeu, Cel ce unora ca acestora le-au 
făgăduit împărăţiia ceriurilor, credem că cu sfinţii s-au aşezat în loc cu răcoreală, în loc de 
odihnă, de unde au fugit toată întristarea şi supărarea, unde cercetarea lui Dumnezeu 
veseleaşte pre toţi sfinţii cei din veac. Pentru aceaea, dară, moartea pruncilor nu iaste lucru de 
plângere, ci de mângăiare, de unul ca acesta să ne bucurăm, iară pre noi înşine să ne plângem, 
carii sântem încărcaţi cu păcate şi nu ştim putea-vom veni la loc bun, precum acest suflet 
plăcut lui Dumnezeu al pruncului acestuia. 

Să cade a socoti şi aceasta, adecă cum că lumea aceasta iaste ca o grădină a lui 
Dumnezeu şi noi sântem sadurile. Deci, de ar întra domnul grădinei în grădină şi, uitându-se 
încoace şi încolo, ar vedea o floricică frumoasă şi o ar rumpe şi însuşi o ar purta, oare 
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supăra-s-ar pentru aceaea grădinariul? Ba, cu adevărat ba, ci mi să pare că i-ar părea bine şi 
s-ar bucura, că acea floare frumoasă tocmai în mâna domnului au venit. Aşa şi părinţii să se 
mângăie, pentru că Domnului i-au plăcut ca floarea, carea o au luat El, El însuş pentru Sine să 
o ia, El să Se desfătează cu ea. Adevărat mare dar iaste acesta! 

Aceastea, iubiţilor, ştiindu-le, nu să cade să ne supărăm pentru moartea pruncilor, ci mai 
vârtos să urmăm pre David proroc, carele, până era bolnav pruncul lui, plângea şi să ruga lui 
Dumnezeu să-l însănătoşează, iară, cât auzi că au murit, îndată să spălă şi încetă de a să mai 
întrista. Pentru ce au făcut aceasta? Pentru că zicea: „Până era viu, deşi era bolnav, tot 
nădăjduia că doară Dumnezeu Să va milostivi şi-l va însănătoşa, iară acum ştiu, zice, că mai 
mult nu să va scula, până la înviiarea cea de obşte, ştiu că iaste în loc bun, ştiu că iaste la 
Dumnezeu”. Întru acest chip, dară, şi noi să facem şi să auzim pre Iisus zicând: „Ce plângeţi? 
N-au murit, ci doarme”. Şi aşa, durearea firească, cu cugete de aceastea, să o stâmpărăm şi să 
nu ne arătăm nemulţămitori lui Dumnezeu pentru binele ce au făcut cu fiiul nostru, carele 
acum stă înaintea scaunului lui Dumnezeu, şi cu cuvinte ca aceastea să roagă: „Dumnezeul 
mieu, Cel ce din nimica m-ai făcut şi m-ai dat părinţilor, şi acum bine ţi-au plăcut iarăşi a mă 
lua din mânile tatălui mieu şi din braţele mumei meale, vezi acum plângerea şi durearea lor 
pentru mine şi le stâmpără jealea, le potoleaşte întristarea, fii mângăiare căsii lor, că plângere 
mare s-au întâmplat lor, că spre mine căuta toţi. Fă, Doamne, ca, sfârşindu-şi ei viiaţa cea 
pământească, să vină aici întru împărăţiia Ta, întru lumina Ta, să ne vedem şi să ne desfătăm 
în veacii veacilor. Amin! 

 
Iertăciuni la oameni morţi 

 
Când va să se ducă cineva în vreo călătorie lungă şi departe, de unde târziu socoteaşte că 

să va întoarce, mai înainte de a porni, de cătră toate rudeniile, de cătră toţi priiatinii şi de la 
cunsocuţi îşi ia zioa bună, îşi ceare iertăciuni, îşi face sărutare şi să comândă, ca să nu fie uitat. 
Întru acest chip făcea şi acest răpăosat frate al nostru când să ducea undeva şi să întâmpla lui a 
face mai îndelungată călătorie, precum aceasta voi înşivă bine o ştiţi, că de la toţi îşi cerea 
iertăciune, de la toţi îşi lua zioa bună, încă şi de pre cale trimitea închinăciuni de sănătate şi cu 
rugare îşi cerea iertăciuni. Acum dară, fiindcă de năpraznă i-au venit ceasul despărţirii şi 
vreamea ieşirei din trup, şi timpul ducerii dintr-această lume şi a face călătorie nu la oarecare 
oraşiu sau neguţătorie, ci la vecie, şi a mearge pre calea cea fără de întoarcere, poate fi că 
doară nu i-au avut pre toţi de faţă, pentru nescari cuvioase pricini şi întâmplări au pentru 
neştirea ceasului acestuia, şi, drept aceaea, nu de la toţi priiatinii şi-au luat zioa bună şi 
iertăciuni. Acum, dară, bucuros, însuş prin sine ar face aceasta, iară pentru legarea limbii nu 
poate. Pentru aceaea, prin mine vrea să plinească această datorie mai de pre urmă, şi aşa, mai 
întâiu, să întoarce şi grăiaşte cătră iubitul său părinte, cătră carele, cu lacrămi, dintru adâncul 
sufletului suspinând, zice: 

 
Cătră tată 

„Iubitul mieu părinte şi preadulcele mieu tată! Bine ştiu şi cunosc eu câtă dragoste ai 
avut cătră mine, cum m-ai iubit şi m-ai grijit, câte osteneale şi cheltuiale pentru mine ai făcut. 
De toate aceastea-mi aduc aminte: îmi aduc aminte că tu mai bucuros erai să pătimeşti şi să 
rabzi osteneale, necazuri şi trăpădături, numai mie să-mi faci bine, tu să te munceşti şi să te 
trudeşti, numai eu să mă odihnesc, tu să lucri, numai eu să nu fiu lipsit. Zioa te osteneai, 
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noaptea odihnă nu aveai, pururea petreceai gândind ceale folositoare mie. Cu adevărat bun şi 
dulce părinte ai fost mie, bună grije purtând de mine, fiiul tău cel mult iubit de tine, sângele şi 
carnea ta, întru carele nădăjduiai să-ţi fiu toiag bătrâneaţelor, razem slăbiciunilor, ajutoriu 
neputinţelor, mângăitoriu necazurilor, lumină ochilor. Atunci când mai bună nădeajde aveai 
de mine, o, dulcele mieu părinte, ce amar şi ce jeale mi s-au întâmplat! Că degrabă au venit 
porunca făcătoriului mieu, degrab au venit trimişii lui Dumnezeu, de au cerut sufletul mieu, ca 
să-l scoată din trupul acesta. Nu să uitară la lacrămile meale ceale fierbinţi, nu pusără samă de 
supărarea ta, nu li să făcu milă de întristarea noastră, nu li să făcu milă de obidata noastră 
despărţire. O tată! Nu-mi dădură răgaz să mai vorbesc cu tine, să-mi iau iertăciuni de la tine, 
pre carele foarte te iubea sufletul mieu, pentru a cărui dor inima mi se rumpe şi scade toată 
vârtutea. O, părintele mieu iubite! Îmi opriră limba, îmi legară picioarele, îmi ţinură mânile, 
îmi împedecară vedearea şi mă făcură fără de auzire, mă lăsară mort fără de simţire, îmi 
scoasără sufletul din trup. Pentru aceaea, dragul mieu părinte, să nu socoteşti că doară pentru 
uitare au pentru leane, au nebăgarea de seamă am lăsat a-mi ceare iertăciuni şi mai pre urmă a 
te săruta. Că cum aş fi putut face aceasta, cum mi-aş fi putut uita eu de acela pre carele, după 
Dumnezeu, mai mult am iubit? Deci acum, o iubitul, o, dulcele mieu tată, mişcă-ţi şi tu inima 
cea părintească, carea totdeauna o aveai spre mine, şi-ţi ado aminte de dragostea mea şi 
socoteaşte că ori rău, ori bun, oricum am fost, fiiul tău am fost, sângele şi carnea ta. Drept 
aceaea, acum, mai pre urmă, nu treace cu vedearea această umilită cearere şi rugăciune 
cucearnică a mea, ci o primeaşte. Ştiu bine, ştiu că de multe ori să poate fi întâmplat să nu te 
fiu cinstit, să nu te fiu ascultat cum s-ar fi căzut, ca pre un părinte, ba încă tocma împrotivă 
ţ-am făcut, că eram şi eu om pământesc şi pătimaş. Însă, o, preadulcele mieu părinte, nu 
cugeta că doară am făcut aceasta pentru că nu te-am iubit. Nu, nu, adevărat, nu pentru urâtul 
tău aceastea am făcut, ci pentru nepriceaperea mea, de carea-mi pare rău şi mă căiesc. Şi, 
precum am zis, de toate aceastea şi de altele ca aceastea, cu ce ţ-am greşit, mă rog, fă bine de 
mă iartă, ca şi Dumnezeu să te iarte şi să ne învrednicească, ca la înviiarea cea de apoi, când să 
vor scula morţii la judecată, împreună amândoi să stăm de-a dreapta şi să întrăm în bucuriia 
Dumnezeului nostru”. 

 
Cătră mumă 

După aceaea, să întoarce cătră iubita sa maică, cătră carea, cu jeale şi cu lacrămi, aşa 
zice: „O, preadulcea mea maică şi preaiubită mamă! Foarte bine ştiu şi cu amăruntul îmi aduc 
aminte de durerile tale, care ai răbdat pentru mine, şi de trudele şi de ostenealele care le-ai 
avut, şi de grijea carea ai purtat şi ai avut de mine. Iară preste toate, şi mai mult de toate 
aceastea, îmi aduc aminte de dragostea şi de iubirea ta cea prea mare, carea, ca o dulce maică, 
aveai cătră mine, dulcele tău fiiu, pentru carea părintească dragoste ţi se părea uşoare toate 
greutăţile, toate necazurile şi scârbele, care le-ai avut pănă m-ai crescut pre mine. Dragostea 
aceasta te făcea să-ţi uiţi de toate ostenealele, care le făceai întru aplecarea mea. Adevărat, 
dulcea mea maică, cu totul ţi-s datoriu, că m-ai aplecat, ţi-s datoriu, că m-ai hrănit şi m-ai 
îmbrăcat, ţi-s datoriu, că m-ai iubit ca pre un fiiu dulce al tău şi atâta m-ai iubit, atâta dragoste 
cătră mine ai avut, cât, când mă vedeai pre mine, de toate supărările şi de toate supărările şi de 
toate necazurile-ţi uitai. Cât auziiai glasul mieu, îţi părea că întinereşti. Adevărat, mare 
dragoste era aceasta, iară acum, când gândiiai să ai din mine ajutoriu, când şi eu eram în vârstă 
a te putea ajuta, degrab au venit moartea şi toate simţirile meale le-au oprit şi le-au luat, ca, cu 
tine, dulce maica mea, pre carea te-au iubit sufletul şi inima mea, mai mult să nu pociu vorbi, 
mai mult să nu te pociu vedea, de acum înainte să nu te pociu ajuta. O, maică! O, maică! 
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Lacrămile mă năpădesc, când aceastea grăiesc, mi să rumpe inima şi mi să mişcă toate 
măruntăiele, aducându-mi aminte că tu pre mine mă ţineai şi foarte bună nădeajde mă aveai, 
să-ţi fiu la bătrâneaţe toiag şi razăm, să-ţi fiu mângăiare şi ajutoriu, să-ţi fiu purtătoriu de grije 
bătrâneaţelor tale, să-ţi fiu lumină, zioa şi noaptea, nestânsă. Ci, o amar, o, jeale! Cum s-au 
întors vreamea, cum s-au schimbat! Tu gândiiai să te îngrop eu, iară acum, cu mare tânguire şi 
plângere, mă îngropi tu pre mine. Ci să nu grăiesc multe de aceastea, cu care nu mângăiare, ci 
plâns să-ţi aduc, ştiu eu prea bine că ţi să rumpe inima văzindu-mă mort, văzindu-mă fără de 
glas pre mine, desfătarea ta şi dulcele fiiul tău cel din inimă iubit. 

Una, mai pre urmă, am să-ţi grăiesc, o, maică! Aibi bună nădeajde în Dumnezeu, că El 
pre mine m-au dat ţie, El m-au şi luat de la tine, El poate să te şi mângăie, că bun iaste şi 
poartă grije de cei ce-L iubesc pre El. Încă, o, dulce mamă, ştiu şi aceasta, că de multe ori să 
poate fi întâmplat să calc cuvântul tău, să nu fiu ascultat porunca ta şi să nu fiu făcut ce mi-ai 
zis, ci încă doară împrotivă ţ-am grăit, împrotivă ţ-am răspuns şi te-am supărat, şi te-am 
amărât, şi te-am întristat. Ci mă rog şi mă cuceresc, să nu cumva să socoteşti că doară eu din 
ură sau pentru că nu am băgat seamă de tine am făcut acealea. Nu, cu adevărat nu, o, 
preadulce maică, ci pentru nepriceaperea, pentru slăbiciunea firii omeneşti. Pentru aceaea, 
dară, ascultă acest glas cu umilinţă al mieu şi ca o maică bună primeaşte şi-mi plineaşte 
cearerea mea cea mai de pre urmă şi toate care ţ-am greşit mi le iartă şi mă iartă, ca şi pre tine 
Dumnezeu să te iarte şi să te mângăie, şi să-ţi dea dar, ca, după ce şi tu vei veni pre această 
cale, împreunându-ne noi, iarăşi să fim părtaşi şi soţi în împărăţiia cea cerească a lui 
Dumnezeu, în veaci nesfârşiţi desfătându-ne”. 
 

Cătră muiare 
Apoi să întoarce cătră iubitul său soţ, cătră iubita sa muiare, cătră carea cu mare jeale şi 

plângere zice: „Iubite şi dulcele mieu soţ! Ce voiu zice sau ce voiu grăi şi de unde voiu 
înceape? Stau şi mă minunez şi nu mă pricep, de vreame ce eu pre tine pururea dragă şi iubită 
te-am avut, cât, pentru dagostea ta, pre tatăl mieu şi pre mumă-mea am lăsat şi m-am lipit de 
tine. Bine-ţi vei aduce aminte de petreacerea noastră cea dinpreună şi de traiul nostru cel cu 
dragoste. Tu ştii toate lucrurile meale. Tu ai cunoscut cine sânt eu şi ai văzut cât te-am iubit şi 
te-am cinstit ca pre un soţ bun al mieu, şi, adevărat, cu bună dreptate să cădea mie a le face 
aceastea, că multe sânt care eu de la tine le-am avut, că, oriîncătro mă duceam, oriunde eram, 
ştiindu-te pre tine acasă, îmi era inima odihnită. Şi, când mă întorceam, de tot trapădul şi de 
toată osteneala îmi uitam văzându-te pre tine. Orice necaz, orice supărare mi se întâmpla, 
vorba ta cea dulce şi plină de dragoste o împrăştiia şi-mi mângăia inima mea. Tu cu adevărat 
erai cunună bărbatului. Acum, o, preadulcea mea soaţă, ne caută să ne despărţim unii de cătră 
alţii. Pentru aceaea, dară, ştiu că să poate fi întâmplat să-ţi fiu zis vreodată vreun cuvânt mai 
aspru, să nu-ţi fiu făcut pre voie, să te fiu întristat. Acum, dară, mă rog de toate ce ţ-am greşit, 
mă rog să mă ierţi şi să nu gândeşti că doară nu te-aş fi iubit, pentru aceaea am făcut aceasta, 
ci să ştii şi să crezi că din nepriceapere şi din slăbiciunea firii am făcut aceasta sau pentru că 
te-am iubit şi am vrut să te învăţ binele, care l-am socotit de folos ţie. Că, amintrilea, cum aş fi 
putut face eu ceva asupra ta, iubita mea soaţă, cu carea înaintea lui Dumnezeu m-am legat să 
trăiesc în dragoste şi în pace până la moarte în toate întâmplările, şi, la bine şi la rău, să fim 
unul altuia ajutoriu şi sprijineală. Tu cu adevărat nădăjduiai ca eu pre tine să te ţiu, după cum 
să cuvine bărbatului, pruncii să-i hrănesc şi să-i cresc. Ci ce voiu face, o, preadulcea mea 
soaţă, deaca Dumnezeu aşa au voit, ca noi mai mult într-un loc să nu fim, mai mult împreună 
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să nu petreacem, ci să ne despărţim despărţire mare foarte? O, preadulcele mieu soţ! Şi toţi 
voi, carii vedeţi şi auziţi ce fealiu de jeale şi de supărare s-au întâmplat astăzi nouă, 
despărţindu-ne bărbat de muiare, soţ de soţ, carne de carne, suflet de trup, tată de fii. Deci, o, 
iubită soaţă, desfă-ţi inima ta cea plină de dragoste, umileaşte-ţi sufletul tău şi-l moaie cu 
multele lacrămi, care le vărsăm noi şi pruncii noştri întru despărţirea noastră, şi de toate şi 
pentru toate ceale ce ţ-am greşit mă iartă, ca şi pre tine Dumnezeu să te iarte. Şi te rog iarăşi ca 
pruncii noştri, carii sânt sângele mieu şi sângele tău, pentru carii mie acum mi să rumpe inima 
de jeale şi de durere, văzindu-i că rămân săraci de tată, după putinţă, ai-le grije şi îi creaşte ca 
o maică dulce, nu-i lăsa fără de învăţătură, nu-i lăsa să umble după capul lor, dojeneaşte-i şi le 
ado aminte ceale viitoare, adă-le aminte şi de mine, tatăl lor, că să ştii că aceştea vor fi ajutoriu 
şi acoperitori în locul mieu, aceştea te vor mângăia, şi ceale ce eu, pentru amar păharul morţii, 
nu le-am putut plini, ei le vor plini. Nu-ţi uita de mine, ci-ţi adă aminte că ţ-am fost bărbat, 
ţ-am fost soţ, te-am iubit şi m-ai iubit; adu-ţi, dară, aminte de mine în rugăciunile tale, şi, când 
vei face milostenie sau orice lucru bun, fă-mă şi pre mine părtaş, zi: «să fie pentru sufletul 
răpăosatului mieu bărbat, pre carele Dumnezeu să-l odihnească». Fii sănătoasă, dulcea mea 
soaţă! Slujeaşte lui Dumnezeu întru adevăr, trăiaşte cu dragoste cătră toţi, nevoiaşte-te să 
petreci în lucrurile ceale bune, rămâi sănătoasă, de acum înainte nu ne vom mai vedea, nici 
vom mai vorbi împreună, că eu mă duc pre calea pre care Dumnezeu mi-au rânduit, iară tu 
încă rămâi în valurile şi necazurile lumii aceştiia. Deci să ştii, iubita mea soaţă, că şi eu de mă 
va învrednici Dumnezeu să stau înaintea feaţii Lui, nu-mi voiu uita de tine, nu voiu înceta a 
face rugăciune pentru tine, ca Dumnezeu să te mângăie şi iară să ne împreune întru împărăţiia 
Sa cea cerească”. 
 

Cătră bărbat 
Apoi să întoarce cătră iubitul şi dulcele său bărbat, cătră carele cu mare plâns şi obidă 

zice: „Dragul mieu, sufletul mieu, inima mea cea cu totul mie dorită şi iubită, dulcele mieu 
soţ! De mare jeale şi întristare, ce mi-au venit prin ceasul amarnicei morţi, multe nu-ţi pociu 
grăi. Nu pociu să-ţi spuiu fierbinţala căldurii dragostei inimii meale cătră tine, fără numai cu 
toată umilinţa mă rog şi mă cuceresc ţie, fă bine şi, ori cu ce ţ-am greşit, iartă-mă, că ştiu că 
din nebăgarea mea de samă, din slăbiciunea firii fămeieşti multe ţ-am greşit, iară creade-mă că 
din urâtul tău nimica n-am păcătuit, cu nimica nu ţ-am rămas datoare, că Dumnezeu mărturie 
iaste mie, că cu toată inima te-am iubit. Pentru aceaea, mişcă-ţi şi tu milostiva inimă şi, 
aducându-ţi aminte de porunca lui Dumnezeu şi de dragostea noastră cea dulce, nu suferi a 
treace cu vedearea înfocatele meale lacrămi, şi a nu auzi umilitul mieu glas, cu carele mă rog 
ţie, ca unui bărbat mie preaiubit şi dulce. Deci acum, mai pre urmă, o, sufletul mieu, o, lumina 
şi mângăiarea mea, ascultă-mă şi fă bine de mă iartă, iartă-mă de toate, o, dulce dorul mieu, 
dulce soţul mieu! Şi în faptele tale ceale bune, în rugăciunile ceale cătră Dumnezeu, în 
milostenii, când vei face, adu-ţi aminte şi de mine, soaţa ta cea preaiubită, pre carea ca pre un 
trup cu tine o ai iubit şi te-am iubit. Dumnezeu să ne dea dar, ca iarăşi amândoi să ne vedem şi 
să ne petreacem întru nesfârşita a lui Dumnezeu împărăţie”. 
 

Tatăl cătră fii 
După aceaea, întorcându-să cătră iubiţii săi fii şi fiice, cu mare dureare şi jeale grăiaşte: 

„Iubiţilor şi preadulcilor miei fii, sângele mieu, pre carii foarte mult v-am iubit şi de carii mult 
mă bucuram, pre carii eu gândeam să-i cresc întru învăţătură şi în procopsală, ca în vreamea sa 
mângăiare şi ajutoriu de la voi să am, şi de la alţii laudă pentru voi să capăt, voi sânteţi pentru 
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carii eu zioa şi noaptea mă osteneam, ca să vă adun şi să vă strâng ceale ce sânt pentru folosul 
vostru, ci acum, viindu-mi degrabă moartea, m-au luat de cătră voi. Nu i s-au făcut ei milă nici 
de plânsul vostru, nici de durerea mea, nu i s-au făcut milă că rămâneţi fără de părinte, 
rămâneţi săraci, rămâneţi obidaţi, ci, ca o vrăjmaşe, cu silnicie mi-au scos sufletul din oase şi 
din toate mădulările. Deci acum, iubiţii miei fii, vedeţi, vedeţi mare durerea mea şi dorul mieu 
cel mare, care am cătră voi. Ştiu bine eu şi jealea şi plângerea voastră, pentru aceaea, dară, 
ascultaţi-mă acum pre mine, părintele vostru, ascultaţi învăţătura cea mai de pre urmă a tatălui 
vostru, şi cu de-adinsul ţineţi ceale ce vă spuiu acum: nevoiţi-vă în faptele ceale bune, feriţi-vă 
de năravurile ceale reale, nu fiţi sfadnici, nu fiţi pismaşi, pre Dumnezeu mai nainte de toate 
iubiţi şi faceţi poruncile Lui, că El putearnic iaste a vă mângăia, a vă ajuta întru toate, El de voi 
va griji, numai să vă aduceţi aminte de poruncile Lui, ca să le faceţi pre eale, El iaste Părintele 
vostru cel adevărat. 

După Dumnezeu, fiilor, iubiţi pre maica voastră, cinstiţi-o şi o ascultaţi, că ea toate 
pentru binele vostru le va face. Pre ea de voi o doare şi i-i milă ca la o mumă, ea pre voi v-au 
aplecat, v-au grijit, v-au crescut, pentru aceaea şi voi sânteţi datori, la neputinţele ei, să o 
ajutaţi. Ea, de aici înainte, vă iaste şi tată şi mumă. Iubiţi-vă unul pre altul, iubiţi-vă rudeniile, 
iubiţi pre toţi, pre cei mai mici şi pre cei de o vârstă cu voi, cinstiţi pre cei mai mari şi pre 
bătrâni, pre vecini şi pre toţi să-i iubiţi, cu toţi pace să aveţi, cu toţi în dragoste să trăiţi. 
Nevoiţi-vă cu bună dreptate să trăiţi, supuneţi-vă lui Dumnezeu şi celor mai mari şi ascultaţi 
de ei, iară de mine încă nu vă uitaţi, că v-am fost părinte şi v-am iubit ca pre nişte fii dulci ai 
miei. Mai multe v-aş spune, ci nu mă lasă plânsul. Dumnezeu să vă binecuvinteaze şi să vă 
dea tot binele. Iertaţi-mă, dragii miei fii, iertaţi pre tatăl vostru şi nu lăsaţi a ruga pre 
Dumnezeu pentru sufletul lui, ca şi pre voi să vă iarte Dumnezeu”. 
 

Muma cătră fii 
Să întoarce apoi cătră iubiţii săi fii, pre carii cu mari chinuri i-au născut şi pentru carii 

mult s-au ostenit şi s-au trudit, cătră aceştea cu mare plângere grăiaşte: „Iubiţii miei fii, pre 
carii eu cu dureri v-am grijit, cu osteneale v-am scăldat, cu de-adinsul v-am aplecat, acum, 
dară, când mă bucuram de voi, când bună nădeajde aveam de voi, au venit îngeri trimişi de la 
Dumnezeu şi mi-au închinat să beau păharul cel amar al morţii, o fiilor, şi să mă despart de 
voi, despărţire lungă şi mare, să ies din lumea aceasta, şi pre voi să vă las aici în valuri şi în 
necazuri. O amar! O vai! Eu, muma, să nu-mi mai văd pre dulcii miei fii, şi voi, fiilor, să nu 
mai puteţi vorbi cu iubita voastră maică. O, durere! O, plângere! Care, rogu-vă, care din cei ce 
stau aici împrejur, care om, care vecin şi care cunoscut va putea să fie aşa de împietrit, cât să 
nu plângă, să nu i să facă milă, să nu-i fie jeale, vazind pre mumă moartă zăcând, şi fiii 
împrejur stând şi plângând, şi mari şi mici, rămâind săraci fără de mumă, rămâind fecioraşii şi 
fetişoarele obidaţi, cu ochii plini şi arşi de lacrămi, slăbiţi de suspinuri şi de plâns, leşinaţi de 
dureare, ameţiţi de întristare? O amar! O vai, ce nevoie, ce greotate iaste o despărţire ca 
aceasta, şi mumei, şi fiilor! O, a câte nevoi iaste supus omul! O, amară viaţă, o, amară naştere 
a omului, deaca aşa se desparte de ai săi! O, iubiţilor miei fii! Nu pociu de dureare, nu pociu 
de plâns, nu pociu, nu pociu să vă grăiesc mai multe, că mi să rumpe inima auzind plânsul 
vostru, văzind jealea voastră. Ah, amară moarte, ce ai făcut mie şi fiilor miei? O fii, iertaţi-mă, 
iertaţi-mă, ca şi Dumnezeu să vă iarte. Ascultaţi şi cinstiţi pre tatăl vostru, că el vi şi tată şi 
mumă de aci înainte. Slujiţi lui Dumnezeu întru dreptate, purtaţi-vă bine întră voi, şi cu toţi 
pace şi dragoste să aveţi. De mine, muma voastră, să nu vă uitaţi în rugăciunile voastre, în 
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faptele ceale bune şi pre mine mă faceţi părtaşă, ca Dumnezeu iarăşi să facă părtaşi pre noi pre 
toţi întru împărăţiia Sa cea cerească”. 

 
Cătră fraţi şi cătră sorori 

După aceaea, de toţi dulcii săi fraţi şi dulcele sale sorori, ca cătră cei dintr-un trup 
născuţi, de la o mumă aplecaţi, de la un părinte crescuţi, cu cucernicie şi cu smerenie să roagă 
şi cu plâns, suspinând, grăiaşte: „Iubiţii miei fraţi, iubitele meale surori! Voi aţi fost nădeajdea 
mea, cununa mea, bucuriia şi desfătarea mea, cu voi mă lăudam, cu voi mă mângăiam, ca cu 
cei de la un tată şi de la o mumă născuţi. O, frăţiorii miei şi sororile meale, sângele mieu cel 
dulce! Ce voiu zice? Multe acum a grăi, durearea inimii nu mă lasă. Una numai vă zic şi mă 
rog să o pliniţi că iaste cearere cuvioasă. Faceţi bine, dragii miei fraţi, dragele meale sorori, 
faceţi bine, şi de ceale ce v-am greşit mă iertaţi, că bine ştiu că, petrecând împreună cu voi, 
multe, din nepriceapere au din slăbiciune, v-am greşit, că nime nu-i fără de greşală. Dară vă 
sânt frate, vă sânt soră, un sânge, o sămânţă. Drept aceaea, acum, auzind cucearnica mea 
rugăciune, lacrămile şi plânsul, şi, aducându-vă aminte de frăţietatea noastră, de dragostea 
noastră, cu carea unii pre alţii frăţeaşte ne-am iubit, faceţi bine, faceţi şi mă iertaţi, ca şi 
Dumnezeu pre voi să vă iarte”. 
 

Cătră toate rudeniile şi cătră toţi cunoscuţii 
Mai pre urmă, de toate rudeniile şi de toţi priiatenii, de toţi vecinii şi de toţi cunoscuţii, 

de cei mai mari şi de bătrâni, de cei de o vârstă şi de cei mai mici şi mai tineri, cu cucernicie şi 
cu smerenie să roagă de iertăciune şi cu plâns grăiaşte: „Ştiu bine, o, iubiţii miei, că la mulţi 
multe am greşit, pre mulţi de multe ori am amărât, şi pre cei mai mari şi pre bătrâni doară nu 
cum să cădea i-am cinstit. Cu cei de o vârstă n-am avut pace, pre cei mai mici nu i-am 
îndreptat, şi altele multe vor fi, de care, de toate, nu-mi aduce aminte. De toate, dară, şi pentru 
toate, iubiţii miei priiateni, vecini şi cunoscuţi şi rudenii, bătrâni şi tineri, mari şi mici, cu 
lacrămi mă rog să vă aduceţi aminte că am fost om pătimaş şi păcătos, trup purtând, şi pentru 
aceaea multe voiu fi greşit. Deci acum, cu umilinţă mă rog, să faceţi bine să mă iertaţi şi să 
ziceţi cătră Dumnezeu: «Fă, Doamne, fă odihnă sufletului priiatenului, vecinului şi 
cunoscutului nostru acesta, pre carele ai voit a să muta de la noi. Dumnezeu şi pre acesta, şi 
pre noi să ne iarte!»”. [...](4) 
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 „Credinţa cea adevărată nu să poate înşela.” –  
PROZĂ RELIGIOASĂ 

 
DE URMAREA LUI HRISTOS(1) 

 
Cartea întâia 

Îndemnări folositoare spre viiaţa duhovnicească 
 

Cap 10 
De ferirea cuvintelor deşearte 

Fereaşte-te de gloata oamenilor cât poţi, că cuvintele ceale despre viiaţa oamenilor celor 
din lume, măcar de să grăiesc şi cu gând bun, mult ne împeadecă, de vreame ce ne 
întinăm cu deşertăciunea şi ne robim. Aş vrea ca mai de multe ori să fiu tăcut şi întră 
oameni să nu fiu fost. Dar pentru ce aşea bucuros vorbim şi unii de alţii povestim, de 
vreame ce arareori făr’ de vătămarea cunoştinţii sufletului ne întoarcem la tăceare? 

Pentru aceaea aşea bucuros vorbim, că prin vorbele carele facem unii cu alţii căutăm 
mângăiare unii de la alţii, şi sufletul cel cu multe fealiuri de gânduri ostenit poftim a-l râdica, 
şi bucuros vorbim şi gândim de ceale ce mult iubim sau le poftim, sau simţim că ne sânt 
împrotivă. 

2) Ci, o amar! De multe ori în deşert şi în zădar, că mângăiarea această din afară 
mângăierii ceii dinlăuntru şi dumnezăieşti mare pagubă aduce. Pentru aceaea trebuie să 
priveghem şi să ne rugăm, ca să nu ne treacă vreamea în zădar. De poţi şi foloseaşte a vorbi, 
grăiaşte ceale ce sânt spre zidire. Obiceaiul cel rău şi leanea sporiului nostru mult face ca să nu 
ne punem pază gurii noastre. Iară mult ajută spre smerirea sufletească cuvintele ceale cuvioase 
de lucruri duhovniceşti, mai ales unde, cu o inimă şi cu un duh, întru Dumnezeu, mai mulţi 
întocma să însoţesc. [...] 

 
Cap 17 

De viiaţa cea călugărească 
1) Trebuie să înveţi întru multe a te înfrânge pre tine, de vreai să ţii pace şi unire cu alţii. 

Nu iaste lucru mic a lăcui în mânăstiri şi în adunări, şi acolo făr’ de ponoslu a petreace şi pănă 
la moarte a fi credincios. Fericit iaste cel ce vieţuiaşte acolo bine şi fericit cel ce săvârşeaşte. 
De vreai să stai şi să sporeşti cum că cade, ţine-te pre tine izgonit, surgun şi nemearnic pre 
pământ. Trebuie să te faci nebun pentru Hristos, de vreai să petreci viiaţă călugărească. 

2) Hainele călugăreşti şi tunderea puţin folosesc, ci mutarea obiceaiurilor şi a 
năravurilor, şi omorârea cea de tot a patimilor fac călugăr adevărat. Cel ce caută altă, afară de 
pre singur Dumnezeu şi afară de mântuirea sufletului său, nu va afla altă, fără numai necaz şi 
dureare. Nu poate fi mult în pace cel ce nu că nevoiaşte a fi mai mic şi tuturor supus. 

3) Ca să slujeşti ai venit, nu ca să stăpâneşti. Să ştii că eşti chemat ca să pătimeşti şi să te 
osteneşti, nu să te leneveşti sau că spui poveşti. Aici să lămuresc oamenii ca şi aurul în ulcea. 
Aici nimenea nu poate sta de nu va vrea din toată inima să se smerească pentru Dumnezeu. 

 
Cap 18 

De pildele sfinţilor părinţi 
1) Priveaşte la pildele ceale vii ale sfinţilor părinţi, întru carii au strălucit săvârşirea şi 

cucerniciia cea adevărată şi vei vedea cât de puţin şi mai nimic iaste ce facem noi. Ah! Ce e 
viiaţa noastră de o vom asemăna acelora? Sfinţii şi priiatinii lui Hristos au slujit Domnului în 

1 
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foame şi în seate, în frig şi în golătate, în osteneală şi în trudă, în privegheri şi în posturi, în 
rugăciuni şi în cugete sfinte, în izgoniri şi în ocări multe.  

2) O, cât de multe şi greale necazuri au păţit apostolii, mucenicii şi mărturisitorii, 
fecioarele şi toţi câţi au voit urma lui Hristos! Că şi-au urât sufletele sale întru această lume, ca 
să şi le dobândească în viiaţa de veaci. O, cât de strânsă şi lăpădată viiaţă au petrecut sfinţii 
părinţi! Cât de lungi şi greale ispite au suferit! Cât de multe ori i-au batjocorit vrăjmaşul! Cât 
de multe şi ferbinţi rugăciuni au adus lui Dumnezeu! Cât de grea înfrânare au făcut! Câtă 
râvnă şi ferbinţală au avut spre sporiul cel duhovnicesc! Cât de mare războiu au purtat şi s-au 
luptat cu tot de-adinsul ca să-şi domolească patimile şi să-şi curăţe păcatele! Cât de curat şi 
drept cuget au ţinut cătră Dumnezeu! Zioa lucra şi să ostenea, şi noaptea să îndeletnicea întru 
rugăciuni, măcar că, şi când lucra, mintea lor, de la rugăciuni, nicidecum nu înceta. 

3) Toată vreamea cu folos o cheltuia, tot ceasul, întru care în rugăciuni să îndeletnicea 
lui Dumnezeu, scurt li să părea, şi de marea cugetare şi gândire de Dumnezeu îşi uita şi de 
hrana trupească. De toate avuţiile, deregătoriile, boieriile, cinstile, şi de priiateni, şi de rudenii 
să lepăda. Nimic din lume nu voia a luoa, abiia ceale de lipsă luoa trupului a sluji, şi când era 
de lipsă le părea rău, de vreame ce era săraci de lucrurile ceale pământeşti, iară de dar şi de 
fapte bune era foarte bogaţi. Din afară era lipsiţi, dar dinlăuntru să păştea de dar şi de 
mângăiare. 

4) Lumii era străini, iară lui Dumnezeu aproape şi priiatini iubiţi. Şieşi înşişi li să părea 
ca o nimică, şi lumii lăpădătură, iară înaintea lui Dumnezeu era scumpi şi plăcuţi. Întru 
smereniia cea adevărată sta şi întru ascultarea cea cucearnică vieţuia, întru dragoste şi în 
răbdare umbla, şi pentru aceaea în toată zioa sporea cu duhul şi mare dar dobândea la 
Dumnezeu. Datu-s-au spre pildă tuturor călugărilor, şi mai mult trebuie ei să ne aţiţe şi să ne 
îndeamne spre sporiul cel bun, decât cei leaneşi spre desfrânare. 

5) O, câtă ferbinţală au avut toţi călugării la începutul sfântului său cin! O, câtă evlavie 
în rugăciune ! O, câtă râvnă spre faptele ceale bune! Cât de mare procopsală avea!Câtă cucerie 
şi ascultare supt ocârmuirea Dascălului întră toţi au înflorit ! Şi acum mărturisesc urmele lor 
că cu adevărat au fost oameni desăvârşit şi sfinţi, carii cu atâta osârdie muncindu-se au biruit 
lumea. Iar acum mare să socoteaşte, de nu iaste neştine trecătoriu, de toate cu răbdare purta, ce 
au luoat. 

6) Ci, o, trândăvirea şi leanea noastră! Că aşea curând ne abatem de la ferbinţala noastră 
cea de demult, şi acum, pentru slăbiciunea şi pentru leanea, ni s-au urât a trăi. O, de nu ar 
adormi de tot sporiul faptelor bune întru Tine, Cel ce adeaseori ai auzit, şi ai auzit multe pilde 
ale cuviioşilor. [...] 

 
Cap 22 

De cugetarea ticăloşiei omeneşti 
1) Ticălos eşti oriunde vei fi sau oriîncătro te vei întoarce, de nu te vei întoarce cătră 

Dumnezeu. Ce te turburi, pentru că nu-ţi vin ţie lucrurile cum vreai şi doreşti. Cine iaste carele 
are toate după voiia sa? Nici eu, nici tu, nici oricine altul din oamenii cei de pre pământ. 
Nimene nu iaste în lumea aceasta făr’ de vreun necaz şi făr’ de vreo nevoie, măcar de iaste 
împărat. Cine iaste carele are mai bine? Cel ce poate răbda ceva pentru Dumnezeu. 

2) Mulţi din cei slabi şi neputincioşi zic: „Iată cât de bună viiaţă are omul acela, cât de 
bogat, cât de mare, cât de putearnic şi cât de înalt iaste”. Ci caută la bunătăţile ceale cereşti, şi 
vei vedea că toate ceale vremealnice sânt nimica şi foarte neadevărate, şi îngreoitoare, că 
niciodată nu să stăpânesc făr’ de grije şi făr’ de frică. Nu iaste fericirea omului a avea de 
prisosit ceale vremealnice, ci destul iaste lui a avea de mijloc. Adevărat ticăloşie iaste a vieţui 
pre pământ. Cu cât va vrea omul să fie mai duhovnicesc, cu atâta mai amară îi iaste lui viiaţa 
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aceasta, că mai bine simte şi mai chiar veade ticăloşiile stricăciunei omeneşti. Că a mânca, a 
bea, a priveghea, a dormi, a odihni, a osteni şi celoralalte lipse fireşti a fi supus, adevărat, mare 
ticăloşie şi necaz iaste omului cucearnic, cel ce bucuros ar fi dezlegat şi slobod de tot păcatul. 

3) Că foarte să îngreoiază omul cel dinlăuntru cu nevoile trupeşti ceale dintru această 
lume, pentru care lucru cu cuviinţă să roagă prorocul, ca să se poată izbăvi de aceastea, zicând: 
„De nevoile meale izbăveaşte-mă, Doamne!” Ci vai celor ce nu-şi cunosc ticăloşiia sa, şi, mai 
mult, vai celor ce iubesc această ticăloasă şi stricăcioasă viiaţă! Că atâta o iubesc (măcar de cu 
osteneală sau cu cerşitul abiia au ceale de lipsă), cât, de ar putea, pururea aici ar vieţui, şi de 
împărăţiia lui Dumnezeu nimic nu ar griji. [...] 

 
Cap 25 

De îndreptarea cea ferbinte a toată viiaţa noastră 
8) Cum fac foarte mulţi călugări carii destul de strânşi sânt supt rânduiala şi supt 

procopsala mânăstirei? Arareori ei strâns trăiesc, foarte sărăceaşte mănâncă, gros să îmbracă, 
mult să ostenesc, puţin vorbesc, mult priveghează, de dimineaţă să scoală, rugăciunile le 
lungesc, adeaseori cetesc, şi întru toată procopsala să păzăsc. Ia aminte la multe fealiuri de 
călugări şi de călugăriţe, cum să scoală în toată noaptea ca să cânte lui Dumnezeu. Şi, pentru 
aceaea, urât iaste ca tu să te leneveşti într-o vreame sfântă ca aceasta, când atâta mulţime de 
călugări încep a cânta lui Dumnezeu. 

9) O, că de nu am trebui să facem nimica altă, fără numai din toată inima şi gura să 
lăudăm pre Domnul Dumnezeul nostru! O, de nu ţ-ar trebui niciodată a mânca şi a bea şi a 
dormi, ci pururea a lăuda pre Dumnezeu şi numai întru nevoinţele ceale duhovniceşti a te 
îndeletnici! Atunci cu mult ai fi mai fericit decât acum, când pentru fieştece masă slujeşti 
trupului. O, că de nu ar fi aceaste lipse, ci numai ceale duhovniceşti ale sufletului hrane, care 
(o, vai!) destul de rareori le gustăm. 

10) Când ajunge omul la aceasta, ca din nici o făptură să-şi caute mângăiare, atunci mai 
întâiu înceape lui desăvârşit a-i plăcea Dumnezeu, şi cu toată întâmplarea lucrurilor, oricum să 
întâmple lucrurile, iaste îndestulat. Atunci nici pentru mult nu să va bucura, nici pentru puţin 
nu să va supăra, ci întreg şi cu îndrăzneală să pune întru Dumnezeu, Cel ce iaste lui toate întru 
toate, Căruia nimic nu piiare, nici moare, ci toate vieţuiesc Lui, şi voiei Lui făr’ de zăbavă 
slujesc. 

11) Adu-ţi aminte pururea de sfârşit şi cum că vreamea cea perdută nu să mai întoarce. 
Făr’ de grije şi făr’ de nevoinţă niciodată nu vei căpăta fapte bune; deaca începi a te lenevi, vei 
înceape a te simţi rău, iar de te vei da spre ferbinţală, vei afla mare pace şi vei simţi osteneala 
mai uşoară, pentru darul lui Dumnezeu şi pentru iubirea faptei bune. Omul cel ferbinte şi cu 
nevoinţă la toate iaste gata. Mai mare osteneală iaste a sta împrotiva păcatelor şi a patimilor 
decât a asuda întru osteneale trupeşti. Cel ce nu să fereaşte de greşealele ceale mici, pe încet, 
cade în mai mari. Totdeauna te vei bucura seara, de vei treace zioa cu rod. Privegează pentru 
tine însuţi şi te deşteaptă pre tine însuţi, şi te îndeamnă, şi, orice fie de alţii, tu pre tine nu te 
părăsi. Atâta vei spori, câtu-ţi vei face ţie silă. [...] 

 
Cartea a doa 

 
Cap 8 

De prieteniia cea de aproape a lui Iisus 
1) Când iaste cu noi Iisus, toate sânt bune şi nimic nu ni să pare greu, iar când nu iaste cu 

noi Iisus, toate sânt greale. Când nu grăiaşte înlăuntru Iisus, atunci toată mângăiarea iaste 
slabă, iar, de grăiaşte Iisus măcar numai un cuvânt, mare mângăiare simţim. Mariia 
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Magdalina, când i-au zis ei Martha: „Dascalul iaste aici şi te cheamă”, au nu îndată s-au sculat 
din locul în care plângea? Fericit e ceasul, când chiiamă Iisus de la lacrămi la bucuriia 
duhului! Cât de uscat şi de vârtos eşti făr’ de Iisus, cât de nebun şi deşert eşti, de pofteşti ceva 
afară de Iisus ! Au nu iaste aceasta mai mare pagubă, decât de-ai pearde toată lumea. 

2) Ce-ţi poate ajuta lumea fără de Iisus? Şi a fi făr’ de Iisus iaste foarte greu iad, iar a fi 
cu Iisus iaste raiu foarte dulce. De va fi cu tine Iisus, nici un vrăjmaşiu nu-ţi va putea strica. 
Cel ce află pre Iisus află vistierie bună, ba încă bine preste tot binele, şi cel ce piiarde pre Iisus 
foarte mult piarde, şi mai mult decât toată lumea. Foarte sărac iaste cel ce trăiaşte făr’ de Iisus, 
şi foarte bogat iaste cel ce bine trăiaşte cu Iisus. 

3) Mare meşteşug iaste a şti petreace cu Iisus, şi mare înţelepciune iaste a şti ţinea pre 
Iisus. Fii smerit şi făcătoriu de pace, şi va fi cu tine Iisus! Fii cucearnic şi lin, şi va rămânea cu 
tine Iisus. Curând poţi goni pre Iisus şi a piiarde darul Lui, de vei vrea a te abate la ceale din 
afară. Şi de-l vei goni şi-l vei piiarde pre el, la cine vei alerga şi pre cine-ţi vei căuta atunci 
priiaten ? Făr’ de priiatin nu poţi trăi bine, şi, de nu-ţi va fi Iisus decât toţi mai priiaten, vei fi 
foarte trist şi măhnit. Drept aceaea, nebuneaşte lucri, de nădăjduieşti sau te veseleşti într-altul. 
Mai bine trebuie să aleagem ca toată lumea să ne fie împrotrivă, decât să măniem pre Iisus; 
pentru aceaea, dintră toţi iubiţii tăi, numai Iisus singur să-ţi fie cel mai ales iubit. 

4) Pre toţi îi iubeaşte pentru Iisus, iar pre Iisus pentru Sine însuşi Îl iubeaşte. Pre singur 
Iisus Hristos mai ales trebuie să-L iubeşti, Cel ce singur iaste bun şi credincios, mai mult decât 
toţi priiatinii. Pentru Dânsul şi întru Dânsul, să-ţi fie dragi şi priiatenii, şi vrăjmaşii, şi, mai 
mult decât toate aceastea, trebuie a-L ruga, ca toţi să-L cunoască şi să-L iubească. Niciodată 
nu pofti ca mai ales să te iubească şi să te laude alţii, că aceasta iaste numai a lui Dumnezeu, 
Cel ce pre nimene Şie aseamenea nu are, nici voi ca să se cuprinză cineva cu tine întru inima 
sa, nici tu să nu te cuprinzi cu iubirea cuiva, ci să fie Iisus întru tine şi întru tot omul bun. 

5) Fii curat, şi slobod înlăuntru, făr’ de toată încurcarea vreunei făpturi. Trebuie să fii gol 
şi să porţi inimă curată cătră Dumnezeu, de vreai să te îndeletniceşti şi să vezi cât de bun iaste 
Domnul. Şi, cu adevărat, la aceasta nu vei ajunge, de nu te va întimpina darul Lui şi întreg să 
te păzască, ca, toate deşertându-le şi lăsindu-le, singur să te uneşti cu Cel Singur. 

Iar când vine darul lui Dumnezeu la om, atunci la toate e putincios, iar când fuge de la 
el, atunci e sărac şi neputincios, şi ca cum ar fi lăsat spre bătăi. Întru aceastea nu trebuie să 
slăbească, nici să dejnădăjduiască, ci cu inimă bună să stea spre voia lui Dumnezeu, şi toate 
ceale ce i să întâmplă spre lauda lui Iisus Hristos să le rabde, că după iarnă urmează vara, şi 
după noapte să întoarce zioa, şi după ploaie, senin. [...] 

 
Cartea a treia 

 
Cap 3 

Rugăciune pentru cearerea darului cucerniciei 
Doamne Dumnezeul meu, toate bunătăţile meale Tu eşti, şi cine sânt eu, ca să 

îndrăznesc a grăi cătră Tine? Eu sânt robul cel cu totul sărac şi viarme lepădat, şi cu mult mai 
sărac şi mai urgisit decât cutez a zice. Ci, o Doamne, adu-Ţi aminte că nimic sânt, nimic am, 
de nici o treabă nu sânt. Tu singur eşti bun, drept şi sfânt. Tu toate le poţi, toate le faci, toate le 
umpli, numai pre cel păcătos îl laşi deşert. Adu-Ţi aminte de milele Tale şi umple inima mea 
de darul Tău, Cel ce nu voieşti să fie deşearte lucrurile Tale. 

Cum pociu să mă suferiu întru această ticăloasă viiaţă, de nu mă va întări mila şi darul 
Tău? Nu întoarce faţa Ta de cătră mine, nu îndelunga cercetarea Ta, nu luoa de la mine 
mângăiarea ta, ca să nu fie sufletul meu ca neşte pământ fără de apă Ţie. Doamne, învaţă-mă 
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ca să fac voiia Ta, învaţă-mă ca cu vrednicie şi cu smerenie să umblu înaintea Ta, că 
înţelepciunea mea Tu eşti, Cel ce întru adevăr mă cunoşti şi m-ai cunoscut mai înainte de ce 
au fost lumea şi mai înainte de ce m-am născut în lume. 

 
Cap 5 

De minunată lucrarea iubirei dumnezăieşti 
S<ervul> 1) Bine Te cuvintez pre Tine, Părintele cel ceresc, Tatăl Domnului meu Iisus 

Hristos, că Te-ai învrednicit a-Ţi aduce aminte de mine, săracul. O, Părintele îndurărilor şi 
Dumnezeule a toată mângăiarea, mulţemesc Ţie, Cel ce pre mine, cel nevreadnic de 
mângăiare, aorea mă desfătezi cu mângăiarea Ta. Bine Te cuvintez pururea şi Te măresc 
împreună cu unul născut Fiiul Tău şi cu Duhul Sfânt mângăitoriul, în veacii veacilor. O, 
Doamne Dumnezeule, iubitoriul cel sfânt al meu, când vei veni Tu în inima mea, toate ceale 
dinlăuntrul meu se vor bucura. Tu eşti mărirea mea şi bucuriia inimii meale. Tu eşti nădeajdea 
mea şi scăparea în zioa necazului meu. 

2) Ci pentru că sânt slab întru iubire şi nu desăvârşit întru fapta cea bună, pentru aceaea 
trebuie să mă întăresc şi să mă mângăiu de la tine; pentru aceasta, cercetează-mă mai 
adeaseori şi mă învaţă cu învăţături sfinte. Izbăveaşte-mă de patimile ceale reale şi vindecă 
inima mea de toate poftele ceale necuvioase şi făr’ de rânduială, ca, fiind înlăuntru vindecat şi 
bine curăţit, să mă fac întocmit spre iubire, tare întru pătimire şi stătornic întru răbdare. [...] 

6) Lărgeaşte-mă întru iubire, ca să învăţ cu gura inimii cea dinlăuntru a gusta cât de 
dulce iaste a iubi şi a să topi şi a înota în iubire. Să fiu ţinut de iubire, suindu-mă preste mine 
de mare ferbinţală şi de uimire. Să cânt cântarea iubirei, să merg întru înălţime după Tine, 
iubitul meu. Să se sfârşească sufletul meu întru lauda Ta, strigând din iubire cu glas de 
bucurie. Să Te iubesc pre Tine mai mult decât pre mine, şi pre mine să nu mă iubesc, fără 
numai pentru Tine, şi întru Tine, pre toţi cei ce cu adevărat Te iubesc pre Tine, precum 
porunceaşte leagea iubirei, carea din Tine străluceaşte. 

7) Iubirea iaste reapede, curată, cucearnică, veaselă şi frumoasă, tare, răbdătoare, 
credincioasă, înţeleaptă, îndelung răbdătoare, bărbată, şi pre sine niciodată nu să caută, căci, 
când să caută neştine pre sine, au căzut de la iubire. Iubirea iaste cu luoare-aminte, smerită şi 
dreaptă, nu e moale, nu e nestătornică, nu să cuprinde cu lucruri deşearte, iaste trează, curată, 
stătornică, odihnită şi întru toate simţirile păzită. Iubirea iaste supusă şi întru toate ascultătoare 
de cei mai mari ai săi. Iubirea înaintea sa şieşi iaste proastă şi defăimată, iar lui Dumnezeu 
cucearnică şi plăcută, crezind şi nădăjduind pururea într-Însul, şi când nu-i face Dumnezeu 
spre plăceare, că făr’ de dureare nu să trăiaşte în iubire. 

 
Cap 8 

De smereniia sa înaintea lui Dumnezeu 
S<ervul> 1) Grăi-voiu cătră Domnul meu eu, cel ce sânt prav şi ţerână. De mă voiu 

socoti a fi ceva mai mult, iată, Tu stai împrotiva mea, şi fărdelegile meale spun mărturie 
dreaptă asupra mea, şi nu pociu să le răspunz împrotivă, iar de mă voiu defăima pre mine şi 
mă voiu socoti nimica, şi nimica mare nu voiu judeca de mine, să va milostivi spre mine darul 
Tău, şi lumina Ta să va apropiia de inima mea, şi toată socoteala, oricât de mică, în valea 
smereniei meale să va îneca şi în veaci va peri. Acolo mă arăţi pre mine ce sânt, ce am fost şi 
la ce am ajuns, că sânt nimica, şi nu am ştiut. De mă las mie însumi, iată, sânt nimica şi tot 
neputincios. Iară cât cauţi Tu spre mine, îndată mă întăresc şi mă umplu de bucurie noao. Şi, 
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o, lucru minunat, că aşea de curând mă uşurezi şi aşea de cu îndurare mă cuprinzi pre mine, 
cel ce cu povara mea totdeauna mă trag cătră ceale de jos. 

2) Iubirea Ta face aceasta, carea fără de vredniciia mea în dar mă întâmpină pre mine şi 
în foarte multe nevoi mă ajută, şi de greale primejdii mă păzeaşte, şi (adevărul să zic) de 
nenumărate reale mă izbăveaşte. Că eu pre mine rău iubindu-mă, m-am perdut, şi numai când 
Te-am căutat pre Tine şi curat te-am iubit, pre mine şi pre Tine împreună Te-am aflat, şi din 
iubirea cea mai adâncă m-am socotit nimică. Că Tu, o preadulce, faci cu mine preste toată 
vredniciia mea şi mai presus de tot ce îndrăznesc să nădăjduiesc şi să ceiu. 

3) Binecuvântat să fii, Dumnezeul meu, că măcar de sânt eu nevreadnic de toate 
bunătăţile, însă mare cuviinţa Ta şi nesfârşita bunătate niciodată nu înceată şi celor 
nemulţemitori şi nevreadnici a le face bune, şi celor ce sânt departe de la Tine. Întoarce-ne pre 
noi la Tine, ca să fim mulţemitori, smeriţi şi cucearnici. Că Tu eşti mântuirea noastră, putearea 
şi tăriia noastră. 

 
Cap 10 

Cum că, părăsind lumea, dulce iaste a sluji lui Dumnezeu 
S<ervul> 1) Acum iară voiu grăi, Doamne, şi nu voiu tăcea, zice-voiu în urechile 

Dumnezeului meu, Domnului meu şi Împăratului meu, Cel ce iaste întru înălţime. O, cât de 
mare iaste mulţimea dulceţii Tale, Doamne, carea ai ascuns celor ce să tem de Tine! Dar ce 
eşti celor ce Te iubesc, ce eşti celor ce cu toată inima Îţi slujesc? Cu adevărat, dulceaţă 
nespusă a privirei Tale, carea dai celor ce Te iubesc pre Tine, întru aceasta foarte mi-ai arătat 
mie dulceaţa dragostei Tale, că, nefiind eu, m-ai făcut, şi, rătăcind eu departe de la Tine, m-ai 
adus la cale, ca să slujesc Ţie, şi mi-ai poruncit să Te iubesc pre Tine. 

2) O, izvorul iubirei ceii de pururea! Ce voiu zice de Tine ? Cum îmi voiu putea uita de 
Tine, Cel ce Te-ai milostivit a-Ţi aduce aminte de mine şi după ce m-am uscat şi am perit? 
Făcut-ai preste toată nădeajdea şi preste toată mila cu robul tău, şi preste toată vredniciia mi-ai 
dat dar, şi priiaten m-ai făcut. Ce-ţi voiu răsplăti Ţie pentru darul acesta? Că nu s-au dat 
tuturor, ca, lăpădându-să de toate, să se lapede şi de lume şi să cuprinză viiaţa călugărească. 
Au mare lucru iaste ca să-Ţi slujesc Ţie, Căruia toată făptura iaste detoare a sluji? Nu trebuie 
să mi să pară mare lucru a sluji Ţie, ci mai vârtos aceasta mare şi minunat mi să veade, că pre 
un sărac şi nevreadnic ca acesta Te înduri a-l primi slugă şi întră slujile Tale ceale iubite a-l 
număra. 

3) Iată, toate câte am ale Tale sânt şi dintru acealea slujesc eu Ţie. Însă mai vârtos Tu 
slujeşti mie decât eu Ţie. Iată, ceriul şi pământul, care le-ai zidit spre slujba oamenilor, cât sânt 
de ascultătoare şi în toată zioa fac toate câte le-ai poruncit lor. Şi aceasta puţin iaste; ci încă şi 
pre îngeri i-ai făcut şi i-ai rânduit spre slujba oamenilor. Iară mai mult decât toate aceastea 
iaste că Tu însuţi Te-ai smerit a sluji omului şi Te-ai făgăduit să Te dai lui. 

4) Ce-Ţi voiu da Ţie pentru toate aceaste mii de bunătăţi? O, de Ţ-aş putea sluji în toate 
zilele vieţii meale! O, de aş putea să-Ţi slujesc cu vrednicie măcar într-o zi! Cu adevărat, Tu 
eşti vreadnic de toată slujba, de toată cinstea şi de lauda cea veacinică. Cu adevărat, Domnul 
meu eşti, şi eu sânt sărac robul Tău, cel ce sânt detoriu ca din toată putearea să-Ţi slujesc şi 
niciodată să nu-mi fie leane întru ostenealele Tale. Aşea voiesc, aşea doresc, şi tot ce-mi 
lipseaşte mie Tu Te îndură a-mi plini. 

5) Mare cinste şi mare mărire iaste a sluji Ţie şi pentru Tine toate a le părăsi. Că mare 
dar vor avea cei ce de bunăvoia sa s-au supus pre sine preasfintei Tale robii, cei ce pentru 
iubirea Ta lapădă toată desfătarea trupească, aceia vor afla preadulce mângăiarea Preasfântului 
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Duh, cei ce pentru numele Tău umblă pre calea cea strâmtă şi au lăsat toată grijea lumească, 
aceia vor dobândi mare slobozire a minţii. 

6) O, dragă şi preadulce robiia lui Dumnezeu, cu carea omul adevărat să face slobod şi 
sfânt! O, sfântă ceata slu<j>bei ceii cucearnice, carea face pre om aseamenea îngerilor, lui 
Dumnezeu blând, dracilor înfricoşeat, şi tuturor credincioşilor plăcut! O, slujbă vreadnică de 
cuprindere şi pururea dorită, cu carea să câştigă bunătatea cea prea mare şi să dobândeaşte 
bucuriia cea făr’ de sfârşit! [...] 

 
Cap 15 

Cum trebuie a sta şi a zice în tot lucrul dorit 
 

Rugăciune pentru ca să poţi săvârşi bună plăcearea lui Dumnezeu 
S<ervul> 3) Preabunule Iisuse, dă-mi mie darul Tău, care cu mine să fie şi şi împreună 

cu mine să lucrează şi cu mine să petreacă pănă la sfârşit. Dă-mi ca totdeauna să doresc şi să 
voiesc ce iaste mai plăcut şi mai primit înaintea Ta. Voia Ta a mea să fie, şi a mea pururea să 
asculte de a Ta şi foarte bine să se unească cu dânsa. Să-mi fie mie o vreare şi o nevreare cu 
Tine, şi altă a nu putea vrea şi nevrea, fără numai ce vreai şi ce nu vreai Tu. 

4) Dă-mi, Doamne, să moriu de cătră toate ceale din lume, şi pentru Tine să iubesc a fi 
nebăgat în samă şi neştiut într-această lume. Dă-mi mie, preste toate toate ceale ce doresc, 
întru Tine a odihni şi inima mea întru Tine a fi cu pace. Că Tu eşti pacea cea adevărată a 
inimii, Tu singur odihnă, afară de Tine toate sânt greale, toate făr’ de odihnă. Întru această 
pace împreună, adecă întru Tine unul, Cel ce eşti bunătatea cea preamare şi veacinică, să mă 
culc şi să adorm. Amin. [...] 

 
Cap 23 

De patru, care aduc pace 
 

Rugăciune împrotiva gândurilor celor reale 
S<ervul> 5) Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine! Dumnezeul meu, spre 

ajutoriul meu ia aminte, că s-au sculat asupra mea osibite gânduri şi înfricoşeri mari, care 
necăjesc sufletul meu. Cum le voiu treace nevătămat? Cum le voiu sfărâma? 

D<omnul> 6) Eu (zice Domnul) înaintea ta voiu mearge şi pre cei măriţi ai pământului 
voiu smeri? Deschide-voiu uşile temniţii şi voiu descoperi ţie ascunsele tainelor. 

S<ervul> 7) Fă, Doamne, precum grăieşti şi să fugă de la faţa <Ta> toate gândurile ceale 
fărdeleage. Aceasta singură iaste nădeajdea şi mângăiarea mea, adecă întru tot necazul a alerga 
la Tine, întru Tine a-mi pune nădeajdea, pre Tine dintru adâncul inimii a Te chema şi cu 
îngăduinţă a aştepta mângăiarea Ta. 

 
Rugăciune pentru luminarea minţii 

S<ervul> 8) Luminează-mă pre mine, Iisuse bune, cu strălucirea luminei ceii dinlăuntru 
şi scoate din lăcaşul inimii meale tot întunearecul. Opreaşte rătăcirile ceale multe şi sfarmă 
ispitele care mă asupresc. Oşteaşte-Te tare pentru mine şi biruiaşte ferile ceale reale, adecă 
poftele care mă trag pre mine, ca să fie pace întru putearea Ta şi mulţimea laudei Tale să 
răsune în curtea cea sfântă, adecă întru cunoştinţa cea curată. Porunceaşte vânturilor şi 
valurilor, zi mării: „Înceată!”, şi meziinoapte: „Nu sufla!”, şi va fi mare linişte. 
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9) Trimite lumina Ta şi adevărul Tău, ca să lumineaze pre pământ, că eu sânt pământ 
făr’ de folos şi deşert pănă ce mă vei lumina. Toarnă de sus dar, udă inima mea cu roao 
cerească, varsă apele cucerniciei, ca să ude faţa pământului şi să facă rod bun şi prea bun. 
Rădică mintea cea îngreoiată cu povara păcatelor şi tot dorul meu trage-l spre ceale cereşti, ca, 
gustând din dulceaţa fericirei ceii de sus, să-mi fie leane a gusta din ceale pământeşti. 

10) Izbăveaşte-mă şi mă scoate de la toată cea trecătoare a făpturilor, că nici un lucru 
făcut nu poate să-mi îndestulează şi să-mi mângăie deplin pofta mea. Lipeaşte-mă de Tine cu 
legătura dragostei ceii nedespărţite, că numai Tu îndestulezi pre cel ce Te iubeaşte, şi fără de 
Tine deşearte sânt toate. [...] 

 
Cap 34 

Cum că celui iubitoriu place Dumnezeu mai mult decât şi preste toate 
S<ervul> 1) Iată, Dumnezeul meu şi toate! Ce vreau mai mult şi ce pociu să doresc mai 

mai cu fericire? O cuvânt plăcut şi dulce! Ci celui ce iubeaşte cuvântul, nu lumea, nici ceale ce 
sânt pe lume. Dumnezeul meu, şi toate celui ce înţeleage destul iaste zis, şi de multe ori a 
poftori place celui ce iubeaşte. Căci când eşti Tu de faţă, toate sânt plăcute, iar când nu eşti Tu 
de faţă, toate sânt cu urâciuine. Tu faci inima lină şi pace mare, şi praznic veasel. Tu faci a 
înţeleage bine de toate şi întru toate a Te lăuda pre Tine, că făr’ de Tine nu poate să placă ceva 
îndelung, ci, de trebuie să fie ceva drag şi bine plăcut, trebuie să fie acolo darul Tău, şi cu 
deresătura înţelepciunei Tale a să direage. 

2) Cui Tu placi, ce nu-i va plăcea bine aceluia? Şi cui Tu nu placi, ce va putea fi aceluia 
spre plăceare? Ci slăbesc întru înţelepciunea sa înţelepţii lumii şi cei ce le plac trupul, că întru 
înţelepciunea lumească, foarte multă deşertăciune, şi în trup moarte să află. Iar cei ce Te 
urmează pre Tine, prin părăsirea celor lumeşti şi prin omorârea trupului, aceştea să cunosc că 
cu adevărat sânt înţelepţi. Că din deşertăciune la adevăr, şi din trup la viiaţă trec. Acestora le 
place Dumnezeu, şi, orice să află în făpturi bun, toate spre mărirea lui Dumnezeu făcătoriului 
său le înalţă. Însă osibită şi mult osibită iaste plăcearea Făcătoriului şi a făpturii, a veciei şi a 
vremii, a luminei ceii nezidite şi a luminei ceii luminate. 

3) O, lumină veacinică, carea întreci toate luminile ceale făcute, străluceaşte strălucire 
din înălţime, carea treace prin toate ceale dinlăuntru ale inimii meale. Curăţeaşte, veseleaşte, 
luminează şi înviiază duhul meu cu puterile Tale, ca să se lipească de răpirile ceale de laudă 
ale Tale. O, când va veni acest fericit şi dorit ceas, ca să mă satur cu faţa Ta şi să fii mie toate 
întru toate? Pănă când nu mi se va da aceasta, nici bucuriia nu-mi va fi deplină. Încă (o, vai!) 
vieţuiaşte întru mine omul cel vechiu, nu iaste răstignit tot, nu iaste tot răstignit, nu iaste încă 
de tot mort, încă pofteaşte tare asupra duhului, face dinlăuntru războaie, şi împărăţiia sufletului 
nu o lasă în pace. 

4) Ci o Tu, Cel ce stăpâneşti preste putearea mării şi mişcarea valurilor ei o potoleşti, 
scoală-Te, ajută mie, râsipeaşte neamurile ceale ce voiesc războaie, sfarmă cu putearea Ta. 
Arată măririle Tale, să se mărească dreapta Ta, că altă nădeajde şi altă adăpostire nu am, fără 
numai pre Tine, Doamne Dumnezeul meu! [...] 

 
Cap 49 

De dorul vieţii veacinice şi cât de mari bunătăţi sânt făgăduite celor ce să nevoiesc 
D<omnul> 3) Ceare nu ce-ţi place ţie şi ce ţi îndemână, ci ce e Mie primit şi spre cinste, 

că, de judeci drept, rânduiala Mea mai înainte decât toată pofta ta şi decât tot ce doreşti trebuie 
să o pui mai înainte şi să o urmezi. Ştiu eu dorul tău şi de multe ori am auzit suspinurile tale. 
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Acum ai vrea să fii în slobozeniia mărirei fiilor lui Dumnezeu, acum te desfătează pre tine 
casa cea veacinică şi moştenirea cerească cea plină de bucurie. Ci încă nu au venit ceasul 
acela. Mai iaste încă altă vreame, adecă vreamea luptei, vreamea ostenealei şi a ispitei. Pofteşti 
ca să te saturi de binele cel prea mare, dară nu poţi acum. Eu sânt, aşteaptă-mă pre Mine (zice 
Domnul), pănă va veni împărăţiia lui Dumnezeu. 

4) Încă trebuie să te ispiteşti pre pământ şi în multe să te nevoieşti. Câteodată, să va da 
ţie mângăiare, dară săturare multă nu ţi se va îngădui. Drept aceaea, întăreaşte-te şi te 
împuterniceaşte, şi întru lucrarea, şi întru răbdarea celor ce sânt împrotivă firei. Că să cade ca 
să te îmbraci întru omul cel nou şi într-alt bărbat să te schimbi. De multe ori să cade să faci ce 
nu vreai, şi ce vreai trebuie să laşi. Ce place altora, aceaea va spori, iar ce-ţi place ţie mai 
înainte nu va mearge. Ce zic alţii să va asculta, iar ce zici tu de nimene nu să va băga în samă. 
Alţii vor ceare şi vor luoa, tu vei ceare şi nu vei dobândi. [...] 

 
Cartea a patra 

De taina oltarului 
Cucearnică îndemnare cătră cumenecătură 

 
Cap 2 

Cum că mare bunătate şi dragoste a lui Dumnezeu să arată  
omului în taina sfintei cumenecături 

Cuvântul ucenicului: 
1) Întru bunătatea Ta şi întru mare mila Ta, Doamne, nădăjduind, mă apropiu, bolnavul 

cătră doftor şi cătră mântuitoriu, flămândul şi sătulul cătră izvorul vieţii, săracul cătră 
împăratul ceriului, sluga cătră stăpânul, făptura cătră făcătoriul, amărâtul cătră mângăitoriul 
meu cel bun. Dară de unde mie aceasta, ca să vii la mine? Cine sânt eu, ca să Te dai pre Tine 
mie? Cum cutează păcătosul ca să se arate înaintea Ta? Şi Tu cum Te smereşti a veni la un 
păcătos? Tu cunoşti pre robul Tău şi ştii că el nici un lucru bun nu are întru sine, pentru care să 
faci cu el această milă. Drept aceaea, mărturisesc slăbiciunea mea, cunosc bunătatea Ta, laud 
mila Ta şi mulţemesc pentru preamarea Ta dragoste. Că pentru Tine faci aceasta, nu pentru 
vredniciia mea, ca bunătatea Ta mai mult să se cunoască şi în inima mea mai mare dragoste să 
se nască, şi mai mare dor să se aprinză, de smerenie mai multă şi mai desăvârşit. De vreame, 
dar, ce-Ţi place Ţie aceasta, şi Tu aşea ai poruncit să fie, place-mi şi mie această îndurare a 
Ta. Şi o, că de nu o ar împedeca aceasta păcatele meale! 

2) O, preadulce şi preabune Iisuse! Câtă cuviinţă de la mine şi mulţămită cu veacinică 
laudă Ţi se cade Ţie, pentru că primesc sfântul Tău trup, a căruia vrednicie nici un om nu să 
află carele să o poată spune! Ci ce voiu cugeta eu, când mă împărtăşesc cu cinstitul Tău trup şi 
sânge, şi viu la Domnul meu, pre Carele nu-L pociu cinsti cum să cuvine, şi tot doresc să-L 
primesc cu cucernicie? Ce voiu gândi mai bine şi mai de mântuire, fără numai cu totul să mă 
smeresc pre mine înaintea Ta, şi nesfârşita Ta bunătate să o laud mai mult decât pre mine? 
Laudu-Te pre Tine, Dumnezeule, şi în veaci Te voiu înălţa. Defăimezu-mă pre mine şi mă 
supuiu Ţie întru adâncul slăbiciunei meale. 

3) Ia<r> Tu eşti Sfântul Sfinţilor şi eu sânt gunoiul păcătoşilor. Iată, Tu Te pleci cătră 
mine, cel ce nu sânt vreadnic să caut spre Tine. Iată, Tu vii la mine, Tu vreai să fii cu mine, Tu 
mă chemi la ospăţul Tău, Tu voieşti să-mi dai mie bucată cerească, pâne îngerească să 
mănânc, şi cu adevărat nu altă, fără numai pre Tine însuţi, pânea cea vie, carea Te-ai pogorât 
din ceriu şi dai viiaţă lumii. 
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4) Iată, de unde purceade dragostea, ce îndurare străluceaşte! Cât de mult trebuie să-Ţi 
mulţemesc şi să Te laud pentru aceastea! O, cât de mântuitoriu şi de folos au fost sfatul Tău, 
când ai rânduit taina aceasta! Cât de dulce şi de frumos ospăţ, când Te-ai dat pre Tine 
mâncare! O, cât de minunată lucrarea Ta, Doamne! Cât de putearnică vârtutea Ta, cât de 
nemincinos adevărul Tău! Că ai zis şi s-au făcut toate, şi această taină s-au făcut, carea Tu o ai 
poruncit. 

5) Lucru minunat şi vreadnic de credinţă, care întreace tot înţelesul omenesc, că Tu, 
Dumnezeul meu, Dumnezeu adevărat şi om, supt puţintel chip de pâne şi de vin, întreg eşti şi 
făr’ de sfârşit Te mânci de la cel ce Te primeşti. Tu, Doamne al tuturor celor ce sânt, Carele nu 
ai lipsă de nimica, ai vrut prin taina Ta să lăcuieşti întru noi, păzeaşte inima mea şi trupul făr’ 
de prihană, ca cu cunoştinţă veaselă şi curată să pociu mai de multe ori sluji sfintele Tale taine 
şi să le primesc spre mântuirea mea cea de veaci, care taine mai ales le-ai aşezat şi le-ai rânduit 
spre cinstea şi spre pomenirea Ta cea de pururea. 

6) Bucură-te, suflete al meu, şi mulţemeaşte Domnului pentru un dar aşea mărit şi pentru 
o mângăiare aşea mare, carea ţ-au lăsat ţie întru această vale a lacrămilor. Că de câte ori 
slujeşti această taină şi mănânci trupul lui Hristos, de atâtea ori faci lucrul răscumpărării tale şi 
te faci părtaşiu tuturor vredniciilor lui Hristos. Că dragostea lui Hristos niciodată nu să 
împuţinează, şi mărimea milostivirei Lui niciodată nu să deşeartă. Pentru aceaea, totdeauna, de 
nou înnoindu-ţi mintea, trebuie să te găteşti spre această taină şi bine să socoteşti şi să cugeţi 
această mare taină a mântuirei. Aşea mare şi nou şi frumos lucru să ţi să pară ţie, când slujeşti 
sau când auzi sfânta liturghie, ca cum, într-acea zi, Hristos s-ar pogorî în pântecele Fecioarei, 
ca să se facă om, sau ca cum ar fi în cruce răstignit, pătimind pentru mântuirea oamenilor şi 
murind. [...] 

 
Cap 3 

Cum că foloseaşte a să cumeneca adeaseori 
2) Dă-Te pre Tine mie şi destul iaste mie, că afară de Tine nici o mângăiare nu pociu să 

am. Făr’ de Tine nu pociu să fiu, şi făr’ de cercetarea Ta nu pociu să trăiesc, pentru aceaea să 
cade ca de multe ori să viu eu la Tine şi să iau leac de mântuirea mea, ca nu cumva să slăbesc 
în cale, neavând hrana cea cerească, că aşea ai zis Tu odinioară, preadulce Iisuse, când 
propoveduiai noroadelor şi tămăduiai multe fealiuri de boale: „Nu voiu să-i las să se ducă 
flămânzi la casa sa, ca să nu slăbească pre cale”. Drept aceaea, fă şi cu mine acum întru acest 
chip Tu, Cel ce Te-ai dat pre Tine în sfânta cumenecătură, pentru mângăiarea credincioşilor. 
Că Tu eşti hrana cea dulce a sufletului, şi cel ce Te va mânca pre Tine cu vrednicie stăpân şi 
moştean va fi mărirei ceii veacinice. Adevărat, mie, cel ce aşea de mult mă ostenesc şi 
păcătuiesc, cel ce aşea de curând mă lenevesc şi slăbesc, de lipsă-mi iaste ca, prin adease 
rugăciuni şi ispovedanii şi prin cumenecarea cu preasfântul Tău trup, să mă înnoiesc şi să mă 
curăţesc şi să mă aprinz, ca nu, mai îndelungat petrecând nespovedit şi necumenecat, să caz de 
la hotărârea cea sfântă. [...] 

 
Cap 4 

Cum că multe bunătăţi să dau celor ce să cuminecă cu cucernicie 
Cuvântul ucenicului: 
1) Doamne Dumnezeul meu, întâmpină pre robul Tău cu blagosloveniile dulceţii Tale, 

ca cu vrednicie şi cu cucernicie să mă învrednicesc a mă apropiia cătră preamărita taină. 
Deşteaptă mintea mea spre Tine şi mă scoate din somnul cel greu al leanei meale. 
Cercetează-mă pre mine cu mântuirea Ta, ca să gust cu duhul dulceaţa Ta, carea ca într-un 
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izvor iaste ascunsă deplin întru această taină. Luminează-mi şi ochii mei, ca să privesc spre 
taină aşea mare, şi mă întăreaşte ca cu credinţă neîndoită să o crez. Că lucrarea Ta nu iaste 
puteare omenească, rânduiala Ta cea sfântă nu iaste aflare şi izvodire omenească, că nimene 
nu să află, carele prin sine să poată cuprinde şi înţeleage aceasta carea covârşeaşte şi mintea 
îngerească, ce dară eu, nevreadnicul păcătos, cel ce sânt pământ şi ţărână, voiu putea ispiti şi 
cuprinde o taină aşea înaltă. 

2) Doamne, întru nevinovăţiia inimii meale, cu credinţă bună şi tare, şi cu porunca Ta, şi 
cu nădeajde, şi cu sfiială, viu la Tine şi crez cu adevărat că Tu eşti aici în cumenecătură 
Dumnezeu şi om. Drept aceaea, voieşti ca să Te primesc pre Tine, şi pre mine întru dragoste 
să mă unesc cu Tine. Pentru aceaea mă rog de milostivirea Ta şi ceiu ca să-mi dai mie mai ales 
darul Tău, ca tot să mă topesc întru Tine, şi de iubire să mă vărs spre Tine, şi nici într-o 
mângăiare altă mai mult să nu mă bag pre mine, că această taină iaste foarte înaltă şi 
vreadnică, mântuire sufletului şi trupului, leac a toată boala duhovnicească cu care să 
tămăduiesc greşealele meale, patimile să înfrânează, ispitele să biruiesc sau să împuţinează; 
dar mai mare să să varsă în suflet, fapta bună cea începută creaşte credinţa, să întăreaşte 
nădeajdea, să împuterniceaşte, şi dragostea să aprinde şi să lăţeaşte. 

3) Că multe bunătăţi ai dat şi încă de multe ori dai întru această taină iubiţilor Tăi celor 
ce cu cucernicie să cuminecă. Dumnezeul meu, sprijinitoriul sufletului meu, tămăduitoriul 
neputinţăi omeneşti, şi dătătoriul a toată mângăiarea cea dinlăuntru. Că multă mângăiare le 
torni lor împrotiva a multor necazuri, şi dintru adâncul dejnădăjduirei lor îi râdici la nădeajdea 
acoperemântului Tău, şi cu dar nou desfătezi pre ei înlăuntru şi-i luminezi, cât cei ce mai 
înainte de cumenecătură trişti şi făr’ de voie bună să simţea, după ce au mâncat şi au beut din 
hrana cea cerească, să află în mai bine mutaţi, carea pentru aceaea faci cu iubiţii Tăi, ca 
adevărat să cunoască şi din destul să priceapă câtă neputinţă au dintru sine şi ce bunătate şi dar 
dobândesc de la Tine, că din sine răci, împetriţi şi necucearnici sânt, iar de la Tine ferbinţi, 
grabnici, şi cucearnici să învrednicesc a fi. Că cine vine la fântâna dulceţii, şi să nu poarte de 
acolo dulceaţă, sau cine stă lângă foc mare, şi nu să încălzeaşte? Şi Tu eşti fântână pururea 
plină şi izvor totdeauna curgătoriu, foc pururea arzind, care niciodată nu să sfârşeaşte. [...] 

5) Că eu mă ostenesc întru sudoarea feaţii meale şi mă chinuiesc cu durearea inimii 
meale, mă însărcinez cu păcate, mă viforăsc cu ispite, cu multe patimi reale mă încurc şi mă 
asupresc, şi nu iaste cine să-mi ajute, nu iaste cine să mă izbăvească şi să mă mântuiască, fără 
numai Tu, Doamne Dumnezeule, Mântuitoriul meu, Căruia mă încredinţăz pre mine şi toate 
ale meale, ca Tu să mă păzăşti şi să mă duci în viiaţa de veaci. Primeaşte-mă pre mine spre 
lauda şi spre mărirea numelui Tău, Cel ce mi-ai dat mie spre mâncare şi spre beutură trupul şi 
sângele Tău. Dă-mi, Doamne Dumnezeule, Mântuitoriul meu, ca cu primirea cea deasă a 
tainelor Tale să crească pofta cucerniciei meale. [...] 

 
Cap 7 

De ispitirea cunoştinţăi sale şi de hotărârea îndreptării 
Cuvântul Iubitului: 
2) Suspină şi-ţi pară rău că încă aşea trupesc şi lumesc eşti, aşea nemort patimilor, aşea 

plin de turburările poftelor, aşea nepăzit la simţirile ceale din afară, şi de multe ori aşea 
încurcat cu năluciri deşearte, aşea de mult plecat spre ceale trupeşti, aşea de leaneşiu spre ceale 
duhovniceşti, aşea de lezne spre râs, aşea de slobod spre ceale făr’ de cuviinţă, aşea de împetrit 
spre plâns şi spre umilinţă, aşea de gata spre ceale mai desfrânate şi spre folosurile trupului, 
aşea de leaneşiu spre viiaţa cea strânsă şi spre ferbinţală, aşea de curioz şi bucuros a auzi 
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lucruri noao şi a privi la ceale frumoase, aşea de moale spre cuprinderea celor smerite şi 
proaste, aşea de poftitoriu a avea multe, aşea de strâns a da, aşea de scump a ţinea, aşea de făr’ 
de socoteală în vorbă, aşea de neînfrânat întru tăceare, aşea de făr’ de rânduială în obiceaiuri, 
aşea făr’ de ispravă în fapte, aşea de lacom spre bucate, aşea de surd spre cuvântul lui 
Dumnezeu, aşea de grabnic spre odihnă, aşea de zăbavnic spre osteneală, aşea de cu 
privegheare spre poveşti, aşea de somnoros spre privegherile ceale sfinte, aşea de reapede spre 
sfârşit, aşea de rătăcit cu mintea spre luoarea-aminte, aşea de leaneşiu întru cetirea ceasurilor, 
aşea de reace întru slujirea sfintei leturghii, aşea de sec când te cumineci, aşea de curând cu 
mintea rătăcind, aşea de puţine ori eşti deplin întru tine, aşea de reapede te mănii, aşea de lesne 
eşti spre neplăcearea altuia, aşea de plecat a judeca pre altul, aşea de aspru când mustri pre 
altul, aşea de veasel spre ceale norocite, aşea de slab în nevoi, aşea de adeaseori multe bune 
rânduieşti să faci, şi puţine faci. [...] 

 
Cap 11 

Cum că trupul lui Hristos şi Sfânta Scriptură  
sânt foarte de lipsă sufletului credincios 

Cuvântul ucenicului: 
6) O, cât de mare şi de cinstită iaste deregătoriia preoţilor, cărora iaste dat ca cu cuvinte 

sfinte să sfinţească pre Domnul mărirei, cu buzele să-L binecuvintează, cu mânile să-L ţie, cu 
gura să-L mănânce, şi altora să-L dea! O, cât de curate trebuie să fie mânile acealea, cât de 
curată gura, cât de sfânt trupul, cât de curată şi făr’ de prihană va fi inima preotului, la carele 
de atâtea ori întră Făcătoriul curăţiei. Din gura preotului, nimica altă, fără numai sfânt, numai 
de cinste şi de folos cuvânt trebuie să iasă, cel ce aşea de multe ori au primit taina lui Hristos. 

7) Ochii lui curaţi, care văd trupul lui Hristos, mânile curate şi spre ceriu râdicate, care 
pipăiesc pre Făcătoriul ceriului şi al pământului. Preoţilor mai ales să zice în leage: „Fiţi sfinţi, 
că Eu sfânt sânt, Domnul Dumnezeul vostru”. 

8) Darul tău, atotputearnice Dumnezeule, să ne ajute pre noi, ca cei ce am luoat 
deregătoriia preoţiei, cu vrednicie şi cu cucernicie, întru toată curăţeniia şi buna cunoştinţă, 
să-Ţi putem sluji, şi de nu putem să petreacem viiaţă aşea făr’ de prihană, precum sântem 
detori, dă-ne noao ca să ne plângem cu vrednicie realele care le-am făcut, şi, cu duh umilit, şi 
întru hotărârea bunei-voinţă, mai cu căldură să slujim ţie de aici înainte. [...] 

 
Cap 13 

Cum că sufletul cel cucearnic cu toată inima  
trebuie să poftească unirea cea de taină a lui Hristos 

Cuvântul ucenicului: 
1) Cine-mi va da mie, Doamne, ca să Te aflu pre Tine singur şi să-Ţi deschiz Ţie toată 

inima mea şi să mă veselesc de Tine, precum doreaşte sufletul meu, şi nimene mai mult să nu 
mă urjisască, şi nici o făptură să nu mă mişte sau să caute spre mine. Ci Tu singur să-mi 
grăieşti mie, şi eu Ţie, cum grăiaşte iubit cătră iubit şi cum să veseleaşte priiatin de priiatin. 
Aceasta mă rog, aceasta doresc, ca tot să mă unesc cu Tine şi să-mi trag inima mea de cătră 
toate făpturile, şi, prin sfânta cumenecătură şi adeasa slujbă, mai mult să mă învăţ a înţeleage 
ceale cereşti şi veacinice. O, Doamne Dumnezeule, când voiu fi cu Tine tot unit şi împreunat, 
şi de mine de tot să-mi uit? Tu întru mine şi eu întru Tine, şi aşea-mi dăruiaşte, ca împreună să 
petreacem. 
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2) Cu adevărat, Tu eşti iubitul meu, dintru o mie ales, întru Carele au plăcut sufletului 
meu a lăcui întru toate zilele vieţii sale. Cu adevărat, Tu eşti Cel ce-mi faci mie pace, întru 
Carele iaste foarte mare pace şi odihnă adevărată, afară de Tine iaste osteneală şi dureare, şi 
ticăloşie fără de sfârşit. Cu adevărat, Tu eşti Dumnezeu ascuns, şi sfatul Tău nu iaste cu cei 
necredincioşi, ci cu cei smeriţi, şi cu cei făr’ de prihană cuvântul Tău. O Doamne, cât de dulce 
iaste duhul Tău, Cel ce, ca să arăţi dulceaţa Ta spre fii, cu pâne foarte dulce, carea din ceriu 
s-au pogorât, Te milostiveşti a-i hrăni! Cu adevărat, nici un neam nu iaste aşea mare, care să 
aibă pre dumnezeii săi apropiindu-se de sine, precum Tu, Dumnezeul nostru, Te apropii 
tuturor credincioşilor Tăi, cărora, pentru mângăiarea cea de toate zilele şi pentru râdicarea 
inimii cătră ceriu, Te dai pre Tine bucată şi mâncare. 

3) Şi care alt neam iaste aşea cinstit, cum e norodul creştinesc? Sau ce făpătură supt 
ceriu iaste aşea iubită, cum e sufletul cel cucearnic, la carele întră Dumnezeu, ca să-l 
hrănească cu trupul Său cel mărit? O, dar negrăit! O, minunată milostivire! O, iubire făr’ de 
sfârşit, deosebi oamenilor arătată! Ce voiu răsplăti Domnului pentru darul acesta, pentru 
dragostea aşea mare? Nu iaste altă, carea să-i pociu răsplăti, să-i pociu da mai plăcut, decât 
inima mea toată să o dau Dumnezeului meu şi cu totul să o unesc cu Dânsul. Atunci să vor 
bucura toate ceale dinlăuntru ale meale, când va fi sufletul meu desăvârşit unit cu Dumnezeu. 
Atunci va zice mie: „De vreai tu să fii cu Mine, Eu vreau să fiu cu tine”. Eu voiu răspunde 
Lui: „Milostiveaşte-Te, Doamne, a rămânea cu mine, eu bucuros voiesc să fiu cu tine. Acesta 
iaste tot dorul meu, ca inima mea să fie unită cu Tine”. [...] 

 
Cap 16 

Cum că lipsele noastre trebuie să le descoperim lui Hristos  
şi să cearem darul Lui 

Cuvântul ucenicului: 
1) O, preadulce şi preaiubite Doamne, pre Carele cu cucernicie doresc să-L primesc 

acum, Tu ştii neputinţa şi lipsa, carea o pătimesc. În câte răutăţi şi greşeale zac, cât de multe 
ori m-am îngreoiat, m-am ispitit, m-am turburat şi m-am întinat. La Tine viu ca să mă 
tămăduieşti, pre Tine Te rog ca să mă mângăi şi să mă râdici. Cătră Cel ce ştie toate grăiesc, 
Căruia toate ceale dinlăuntru ale meale sânt arătate, şi Cel ce singur mă poţi pre mine mângăia 
şi ajuta. Tu ştii ce bunătăţi mai înainte de toate îmi lipsesc şi cât de sărac sânt în faptele ceale 
bune. 

2) Iată, stau înaintea Ta sărac şi gol, cerând darul Tău şi cu plângere rugându-mă, ca 
să-mi dai mila Ta. Hrăneaşte pre cerşitoriul robul Tău cel flămând, aprinde răceala mea cu 
focul dragostei Tale. Luminează orbirea mea cu lumina feaţii Tale. Toate ceale pământeşti le 
întoarce mie întru amărâciune, toate ceale greale şi cu necaz, întru răbdare, toate ceale 
pământeşti şi ceale zidite, întru urjisire şi întru uitare; râdică inima mea la Tine în ceriu, şi nu 
mă lăsa să rătăcesc pre pământ. De acum înainte, Tu singur să mă îndulceşti pre mine pănă în 
veac, că Tu unul eşti mâncarea şi beutura mea, iubirea mea şi bucuriia mea, dulceaţa mea şi tot 
binele meu. 

3) O, că de m-ai aprinde pre mine tot cu prezenţiia Ta, şi de m-ai arde şi m-ai preface 
întru Tine, ca să mă fac un duh cu Tine prin darul unirii ceii dinlăuntru şi prin topirea iubirei 
ceii aprinsă! Nu mă lăsa ca să mă întorc de la Tine flămând şi uscat, ci fă cu mine milă, 
precum de multe ori minunat ai făcut cu sfinţii Tăi. Ce minune iaste de m-aş aprinde din Tine 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 172 

tot şi aş înceta în mine, de vreame ce Tu eşti foc, care pururea arde şi niciodată nu înceată: 
iubire carea curăţi inimile şi carea luminezi înţelesul. 

 
Cap 18 

Cum că omul nu trebuie cu curiozie să ispitească taina,  
ci cu smerenie să urmează pre Hristos, supuindu-şi înţelesul său sfintei credinţă 
Cuvântul Iubitului: 
1) Trebuie să te fereşti de ispitirea cea curioază şi făr’ de folos a prea adâncii taine, de nu 

vreai să te îneci întru adâncul îndoirii. Cel <ce> ispiteaşte mărirea să va năpădi de mărire. Mai 
mult poate face Dumnezeu decât poate să înţeleagă omul. Răbdătoare, cucearnică şi smerită 
iaste ispitirea adevărului şi pururea iaste gata să primească învăţătura, şi să nevoiaşte să umble 
totdeauna întru învăţăturile ceale sănătoase ale sfinţilor părinţi. 

2) Fericită iaste nevinovăţiia, carea lasă căile ceale cu anevoie ale întrebărilor şi mearge 
pre cărare oablă şi tare a poruncilor lui Dumnezeu. Mulţi şi-au perdut cucerniciia când au vrut 
să ispitească ceale mai înalte. De la tine să ceare samă de credinţă şi de viiaţa cea curată, nu de 
înălţimea înţelesului, nici de adâncimea tainelor lui Dumnezeu. De nu înţelegi şi nu cuprinzi 
ceale ce sânt supt tine, supune-te lui Dumnezeu şi-ţi smereaşte supt credinţă înţelesul tău, şi ţi 
se va da ţie lumina ştiinţăi, după cumu-ţi va folosi şi-ţi va fi ţie de lipsă. 

3) Unii greu să ispitesc despre credinţă şi despre taină. Ci aceasta nu trebuie a li să 
împuta lor, ci mai vârtos vrăjmaşului. Tu nu te îndoi cu mintea, nu te prici cu gândurile tale, 
nici la îndoialele ceale de la deavolul trimise nu răspunde. Ci creade cuvintelor lui Dumnezeu, 
creade sfinţilor Lui şi prorocilor, şi va fugi de la tine vicleanul vrăjmaşiu. De multe ori foarte 
foloseaşte că rabdă unele ca acealea robul lui Dumnezeu. Că pre cei necredincioşi şi pre cei 
păcătoşi nu-i ispiteaşte, pentru că pre aceia cu adevărat îi are, iar pre cei credincioşi şi pre cei 
evlavnici în multe chipuri îi ispiteaşte şi-i asupreaşte. 

4) Drept aceaea, mergi cu credinţă făr’ de prihană şi neîndoită şi cu cuviinţă curată te 
apropie la sfânta taină, şi tot ce nu poţi înţeleage lasă lui Dumnezeu celui atotputearnic. Nu te 
înşeală pre tine Dumnezeu, să înşeală cel ce prea mult creade şie. Petreace Dumnezeu cu cei 
făr’ de prihană şi descopere pre Sine celor smeriţi, înţelepţeaşte pre prunci, deschide 
înţeleagerea minţilor celor curate, şi de cătră cei curiozi şi trufaşi ascunde darul Său. Mintea 
omenească iaste slabă şi să poate înşela, iar credinţa cea adevărată nu să poate înşela. 

5) Toată cuvântarea şi ispitirea cea firească trebuie să urmează după credinţă, nu să o 
întreacă, nici să o strice. Că acolo credinţa şi iubirea mai ales întrec şi pre nevăzut în multe 
chipuri lucrează întru această preasfântă şi preaînaltă taină. 

Dumnezeu cel veacinic şi nemăsurat şi atotputearnic face mari şi neurmate în ceriu şi pre 
pământ, şi nimene nu poate să ispitească lucrurile Lui ceale minunate. De ar fi aşea lucrurile 
lui Dumnezeu, ca lezne să le poată cuprinde mintea omenească, nu ar trebui să se zică 
minunate, nici negrăite. 
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„Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre!” – RUGĂCIUNI 
 

CARTE DE RUGĂCIUNI PENTRU EVLAVIA OMULUI CREŞTIN(1) 

 
Rugăciuni de demâneaţă 

entru rugăciunile sânţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, miluie-ne. Amin. 

Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! Împărate ceresc etc. Sânte 
Dumnezeule III. Preasântă Troiţă etc. Tatăl nostru etc. 

Sculându-ne din somn, cădem la Tine, bunule, şi cântare îngerească aducem Ţie, 
puternice: sânt, sânt, sânt eşti, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluie-ne! 

Mărire 
Din pat şi din somn m-ai rădicat, Doamne! Mintea mea lumină, şi inima şi buzele 

deschide, ca să Te laud: sânt, sânt, sânt eşti, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sânţilor, 
miluie-ne! 

Şi acum 
Făr’ de ştire Judecătoriul a veni şi ale fieştecărui fapte s-or descoperi, ci cu frică să 

strigăm în miezul nopţii: „Sânt, sânt, sânt eşti, Dumnezeule, pentru Născătoarea de 
Dumnezeu, miluie-ne!” 

Doamne, miluieşte-ne XII 
Din somn sculându-mă, mulţămeasc Ţie, Sântă Troiţă, că pentru multă bunătatea şi 

îndelungă răbdarea nu Te-ai mâniat pre mine, leneşul şi păcătosul, nici m-ai perdut cu 
fărădelegile meale, ci ai făcut iubire de oameni dup-obicei, şi-ntru desperare zăcând eu, m-ai 
rădicat ca să mânec şi să măresc puterea Ta. Şi acum lumină-mi ochii cugetului, 
deschide-mi gura, ca să mă-nvăţu cuvintele Tale şi să înţeleg poruncile Tale, şi să fac voia 
Ta, şi să-Ţi cânt în mărturisirea inimei, şi să laud preasânt numele Tău, al Tatălui şi al 
Fiiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în veacii veacilor. Amin. 

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniţi să ne-nchinăm lui Hristos, 
Împăratului nostru Dumnezeu, veniţi să ne-nchinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul 
şi Dumnezeul nostru. 

Psalm L 
Miluie-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge 

fărdeleagea mea şi de păcatul mieu mă curăţă, că fărdeleagea mea eu o cunosc şi păcatul 
mieu înaintea mea este pururea. Ţie unui am păcătuit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te 
îndrepţi în cuvintele Tale şi să învingi când îi judeca Tu. Că, iacă, întru fărdeleagi m-am 
început şi în păcate m-au născut mama mea, că, iacă, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele 
ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat. Stropi-m-ăi cu isop şi m-oi curăţi, spăla-m-ăi, şi 
mai mult decât neaua m-oi albi, auzului mieu vei da bucurie şi desfătare, bucura-s-or oasele 
cele umilite, întoarce faţa Ta de la păcatele meale şi toate fărdeleagile meale ştearge. Inimă 
curată fă întru mine, Dumnezeule, şi suflet drept înnoieşte în ceale dinlăutru ale meale, nu 
mă lepăda de la faţa Ta şi suflătul Tău cel sânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii 
Tale şi cu suflăt stăpânitoriu mă-ntăreaşte. Învăţa-oi pre cei fărdeleage căile Tale şi cei 
necredincioşi la Tine s-or înturna. Scapă-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii 
meale, bucura-s-a limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele meale le-i deschide şi gura 
mea a spune lauda Ta, că de ai fi voit aducere aş fi dat, arderile de tot nu le-i binevoi, 

P 
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aducere lui Dumnezeu, suflet umilit, inimă înfrântă şi plecată Dumnezeu n-o a urgisi. Fă 
bine, Doamne, în bună voirea Ta Sionului şi să să înnoiască murii Ierusalimului. Atunci bine 
îi voi aducerea dreptăţii, aducerile şi arderile de tot, atunci or pune pre altariul Tău viţei. 

Mărire. Şi acum etc. 
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitoriul, Făcătoriul ceriului şi al pământului, 

văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi-ntr-unul Domn Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, unul 
născut, Care de la Tatăl S-au născut mai nainte de toţi veacii, lumină din lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate 
s-au făcut, Care, pentru noi oamenii şi pentr-a noastră mântuire, au venit din ceriuri şi S-au 
încărnat de la Duhul Sânt şi din Maria Fecioara şi S-au făcut om. Şi S-au răstignit pentru 
noi supt Pilat din Pont, şi au păţit şi S-au pus în mormânt. Şi au înviat a treia zi, după 
scripturi. Şi S-au suit la ceriuri şi şeade de-a dreapta Tatălui. Şi iar a să vie cu mărire, să 
judece viii şi morţii, a Cărui împărăţii n-a fi încetare. Şi întru Duhul Sânt, Domnul de viaţă 
făcătoriul, Care de la Tatăl purceade, Cel ce-npreună cu Tatăl şi cu Fiiul este închinat şi 
mărit, Care au vorbit prin profeţi. Într-una, sântă, a toată lumea şi apostolească bisearică. 
Mărturisesc un botez, în iertarea păcatelor. Aştept înviiarea morţilor şi viaţa veacului ce a 
să fie. Amin. 

Sânte Dumnezeule. Preasântă Troiţă. Tatăl nostru 
Iacă, Mirele vine în miezul nopţii. Şi fericit e şerbul pre care l-a afla priveghind. Iar 

neharnic este iarăşi pre care l-a afla lenindu-se. Vezi, dar, suflete al mieu, cu somnul să nu 
te-ngreuiezi, ca să nu te dai morţii şi afar’ de-mpărăţie să te închizi, ci te deşteaptă 
strigând: „Sânt, sânt, sânt eşti Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluie-ne!” 

Mărire 
De zioa cea înfricoşată, cugetând, suflete al mieu, priveghiază, aprinzându-ţi candela 

ta, cu untdelemn luminând-o, că nu ştii când a veni la tine cuvântul ce a să zică: „Iacă 
Mirele!” Vezi, dar, suflete al mieu, să nu dormiteazi, şi îi rămânea afară bătând, ca ceale 
cinci feate. Ci cu priveghiare aşteaptă, ca să întâmpini pre Hristos cu untdelemn de ungere. 
Şi ţi-a da cămara cea dumnezeiscă a mărirei Sale. 

Ş-acum 
Pre Tine, murul cel neînvins, întărirea mântuirei, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, 

rugăm: sfaturile celor asupritori le răsipe, întristarea oamenilor tăi întru bucurie o-ntoarnă, 
cetatea Ta ocoleaşte. Împăratului în oaste ajută, pentru pacea lumei Te roagă, că tu eşti, 
Născătoare de Dumnezeu, sperarea noastră. 

Doamne, miluieşte XL 
Cel ce în tot timpul şi-n toată oara, în ceriu şi pre pământ, eşti închinat şi mărit, 

Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătoriule, mult milostive şi mult îndurate. Carele pre 
cei drepţi iubeşti şi pre cei păcătoşi miluieşti. Carele pre toţi chiemi la mântuire pentru 
făgăduinţa bunătăţilor ce or să fie. Însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în oara 
aceasta şi-ndreaptă viaţa noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfinţeaşte, trupurile 
curăţă, cugetele-ndreaptă, gândurile curăţă. Şi ne scapă de toată supărarea cealor reale şi a 
durerii. Ocoleşte-ne cu sânţii Tăi îngeri, ca, cu mijlocirea lor, fiind păziţi şi povăţuiţi, 
s-ajungem la unirea credinţii şi la cunoştiinţa mărirei Tale cei neapropiate. Că bine eşti 
cuvântat în veacii veacilor. Amin. 

Doamne, miluieşte III. Mărire, şi acum 
Ceaea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită făr’ de asemânare decât 

serafimii, Carea făr’ de stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, Cea, dup-adevăr, 
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Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. În numele Domnului, binecuvântă, Părinte! Doamne 
Dumnezeule, Părinte atotputernice! Doamne, Fiiule, unul născut Iisuse Hristoase, şi 
Duhule Sânte! O, Dumnezeire, o, Puteare, miluieşte-mă, păcătosul! Şi cu judecăţile, care 
ştii, mântuie-mă, necuviosul şerbul Tău. Că bine eşti cuvântat, în veacii veacilor. Amin. 

Veniţi să ne-nchinăm III. Psalm CXX 
Rădicat-am ochii miei la munţi, de unde a veni ajutoriul mieu. Ajutoriul mieu de la 

Domnul, Cel ce au făcut ceriul şi pământul. Să nu dai întru clătire piciorul tău, nici să 
dormite cel ce Te păzeaşte. Iacă, n-a adormita, nici a adormi Cel ce păzeaşte pre Israel. 
Domnul te-a păzi, Domnul e acoperământ ţie preste mâna ta cea dreaptă. Zioa, soarele nu 
te arde, nici luna, noaptea. Domnul te-a păzi de tot răul. Păzi-a sufletul tău Domnul, 
Domnul a păzi întrarea ta, ieşirea ta, de acum şi până-n veac. 

Psalm CXXXIII 
Iacă, acum binecuvântaţi pre Domnul toţi şerbii Domnului, carii staţi în casa 

Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. În nopţi, rădicaţi mânile voastre cealea 
sânte şi binecuvântaţi pre Domnul. Binecuvântat e Domnul din Sion, Cel ce au făcut ceriul 
şi pământul. 

Mărire. Şi acum. Sânte Dumnezeule III. Preasântă Troiţă. Tatăl nostru. 
Adu-Ţi aminte, Doamne, ca un bun de şerbii Tăi, şi câte-n viaţă au păcătuit iartă-le, 

că nime nu este făr’ de păcat, făr’ numai Tu, Cel ce poţi şi celor adormiţi a le da repaus. 
Cel ce, prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti, şi ceaea ce e 
de folos tuturor dai. Unule Făcătoriule, fă răpaus, Doamne, sufletelor şerbilor Tăi! Că spre 
Tine sperarea au pus, spre Făcătoriul şi Dumnezeul nostru. 

Mărire 
Cu sânţii fă răpaus, Hristoase, sufletelor şerbilor Tăi, unde nu este dureare, nici 

întristare, nici suspin, ci viaţă făr’ de-ncetare. 
Şi acum 

Fericimu-Te toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că-ntru Tine Cel 
ne-ncăput, Hristos, Dumnezeul nostru, a-ncăpeare bine au voit. Fericiţi sântem şi noi, 
apărătoare avându-Te, că zioa şi noaptea rogi pentru noi, şi schiptrurile împărăţiii, cu 
rugăciunile Tale, se întăreasc. Pentru acesta, lăudându-Te, strigăm: „Bucură-Te, Cea plină de 
har, Domnul e cu Tine!” 

Doamne, miluieşte XII 
Adu-Ţi aminte, Doamne, de cei ce întru sperarea învierii şi a vieţii cei de-a purure au 

adormit. Părinţii şi fraţii noştri şi de toţi, cari, întru creştinătate şi în credinţă, au răpausat, şi le 
iartă lor toată rătăcirea, şi cea de voie, şi cea făr’ de voie, care, cu cuvântul sau cu lucrul, sau 
cu cugetul au păcătuit. Şi aşază pre ei în locuri luminoase, în locuri cu răcoreală, în locuri de 
hodină, de unde au fugit toată durearea, întristarea şi suspinarea, unde cercetarea feaţii tale 
desfătează pre toţi cei din veac sânţii Tăi. Dă-le lor şi noaă împărăţiia Ta şi-mpărtăşirea 
bunătăţilor Tale celor nespuse şi de-a purure, şi desfătarea vieţii Tale cei neîncetate şi fericite. 
Că Tu eşti viaţa şi înviiarea, şi răpausul şerbilor Tăi celor adormiţi, Hristoase, Dumnezeul 
nostru! Şi Ţie mărire înălţăm, împreună cu Cel făr’ de început al Tău Părinte şi cu preasântul, 
şi bunul, şi de viaţă făcătoriul Tău Duh. Acum şi pururea şi în veacii veacilor. Amin. 

Preamărită pururea Fecioară, Născătoare a lui Hristos, Dumnezeului nostru, du 
rugăciunile noastre la Fiiul Tău şi Dumnezeul nostru, ca să mântuie pentru Tine sufletele 
noastre. 
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Sperarea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiiul, acoperământul mieu este Duhul Sânt. 
Troiţă Sântă, mărire Ţie! 

Miluie-ne, Doamne, miluie-ne, că, neprecepându-ne de nici un răspuns, această 
rugăciune aducem Ţie, ca unui Domn, noi păcătoşii. Miluie-ne! 

Mărire 
Doamne, miluie-ne, că întru Tine am sperat. Nu Te mânia spre noi foarte, nici Ţi-aduce 

aminte de fărdeleagile noastre, ci caută şi acum, ca un milostiv, şi mântuie de vrăşmaşii noştri, 
că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem oamenii Tăi, toţi, lucrul mânilor Tale, şi numele 
Tău chiemăm. 

Şi acum 
Uşea milostivirii deschide noao, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim 

cei ce sperăm în Tine. Ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului 
omenesc. Mărire. Şi acum. Doamne, miluieşte III. Doamne, binecuvântă. Pentru rugăciunile 
sânţilor părinţilor noştri etc.  
 

Rugăciuni de seară 
Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! Împărate ceresc etc. Sânte Dumnezeule etc. 

Preasântă Troiţă etc. Tatăl nostru etc. Doamne, miluieşte XIII. Veniţi să ne-nchinăm III. 
Psalmul L. Miluie-mă, Dumnezeule. Apoi Psalmul LXIX. 

Dumnezeule, în ajutoriul mieu, ia aminte, Doamne, ca să-mi ajuţi, grăbeaşte! Să se 
ruşineaze şi să se înfrunteaze cei ce caută sufletul mieu, să să întoarne înapoi şi să să ruşineaze 
cei ce voiesc mie reale. Întoarnă-să îndatăşi, ruşinându-să, cei ce zic mie: „Bine, bine, să să 
bucure şi să să desfăteaze de Tine toţi cei ce Te caută, Dumnezeule!” Şi să zică pururea: 
„Mărească-Să Domnul” cei ce iubesc mântuirea Ta. Iar eu sărac sânt şi mişel, Dumnezeule, 
ajută-mi! Ajutoriul mieu şi Mântuitoriul mieu eşti Tu, Doamne, nu întârzia!  

Psalm CXLII 
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cearerea mea într-adevărul Tău! Auzi-mă întru 

dreptatea Ta! Şi să nu întri la judecată cu şerbul Tău, că nu s-a îndrepta înaintea Ta tot cel viu. 
Că au gonit vrăşmaşul sufletul mieu, umilit-au în pământ viaţa mea. Aşezatu-m-au întru 
întunearec, ca pre morţii veacului, şi s-au mâhnit întru mine sufletul mieu, întru mine s-au 
turburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele ceale din început. Cugetat-am la toate 
lucrurile Tale, la faptele mânilor tale am gândit. Tins-am la Tine mânile meale, sufletul mieu, 
ca nişte pământ făr’ de apă Ţie. Curând auzi-mă, Doamne, scăzut-au suflarea mea. Să 
nu-ntorni faţa ta de la mine, şi m-oi asămâna celor ce să pogoară în lac. Auzită fă mie 
demâneaţa mila Ta, că spre Tine am sperat. Arată mie, Doamne, calea în carea oi mearge, că 
la Tine am rădicat sufletul mieu. Scoate-mă de la vrăşmaşii miei, Doamne, la Tine am scăpat. 
Învaţă-mă să fac voiea Ta, că Tu eşti Dumnezeul mieu. Duhul tău cel bun m-a duce la 
pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, m-ăi învia. În dreptatea Ta îi scoate din 
năcaz sufletul mieu, şi-n mila Ta îi prăpădi pre vrăşmaşii miei. Şi îi pierde pre toţi cei ce 
năcăjesc sufletul mieu, că eu sânt şerbul tău. 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace, şi-ntru oameni bună voire. 
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, mărimu-Te, mulţămim Ţie pentru mare 
mărirea Ta. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotputernice! Doamne, Fiiule 
unul născut, Iisuse Hristoase, şi Sânte Duhule! Doamne Dumnezeule, Mnielul lui Dumnezeu, 
Fiiul Tatălui, Cel ce rădici păcatul lumei, miluie-ne, Cel ce ştergi păcatele lumei. Primeaşte 
rugăciunile noastre, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne miluie! Că Tu eşti unul sânt, Tu, 
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unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatălui. Amin. În toate zilele, bine Te-oi 
cuvânta şi oi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut 
noao în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, miluie-mă! Vindică sufletul mieu, că am 
păcătuit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voiea Ta, că tu eşti Dumnezeul 
mieu. Întru lumina Ta om vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc. Învredniceşte-mă, 
Doamne, în noaptea aceasta, făr’ de păcat să mă feresc. Bine eşti cuvântat, Doamne, 
Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi mărit numele Tău în veaci! Amin. Fie, Doamne, mila 
Ta spre noi, cum am sperat întru Tine. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările 
Tale! Bine eşti cuvântat, Stăpâne, înţelepţeaşte-mă cu-ndreptările Tale! Bine eşti cuvântat, 
Sânte, lumina mea, cu îndreptările Tale! Doamne, mila Ta în veac, lucrurile mânilor Tale nu le 
treace cu vedearea! Ţie se cuvine lauda, Ţie se cuvine cântarea, Ţie mărire se cuvine, Tatălui 
şi Fiiului şi Sântului Duh, acum şi pururea şi în veacii veacilor. Amin.” 

Cred întru unul Dumnezeu etc. 
Cade-să, cu adevărat, a Te ferici, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi cu 

totul făr’ de prihană, şi Mamă a Dumnezeului nostru. Ceaea ce eşti mai cinstită etc. Sânte 
Dumnezeule etc. Tatăl nostru etc. 

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeaţele tale, nu depărta 
mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreaptă viaţa noastră. 

Cu sângiurile martorilor Tăi celor din toată lumea, ca c-o porfiră, şi cu vison, besearica 
Ta înfrumseţată fiind, prin ei strigă cătră Tine, Hristoase Dumnezeule, oamenilor Tăi trimite 
îndurările Tale. Pace moştenirii Tale dă şi sufletelor noastre, mare milă! 

Mărie 
Cu sânţii fă repaus, Doamne, sufletelor şerbilor Tăi, unde nu este dureare, nici întristare, 

nici suspin, ci viaţă neîncetată. 
Şi acum 

Pentru rugăciunile, Doamne, tuturor sânţilor şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea 
Ta dă noao şi ne miluie ca un îndurat. 

Doamne, miluie XL 
Cel ce în tot timpul şi în toată ora etc. Doamne, miluie III. Mărire. Şi acum. Ceea ce 

eşti mai cinstită etc. În numele Domnului, binecuvântă, părinte. Pentru rugăciunile sânţilor 
părinţilor noştri etc. 

Nespurcată, neîntinată, nestricată, făr’ de prihană, curată Fecioară, a lui Dumnezeu 
mireasă, Doamnă, Carea pre Dumnezeu Cuvântul, cu oamenii, prin preamărita naşterea Ta, 
L-ai unit, şi firea cea lepădată a neamului nostru cu ceale cereşti ai împreunat. Ceea ce eşti 
singură sperare a celor făr’ de sperare şi celor învinşi ajutătoare, gată folositoare celor ce 
aleargă la Tine, şi tuturor creştinilor scăpare. Nu Te înturna de cătră mine, păcătosul şi 
spurcatul, care, cu urite cugete şi cu cuvinte, şi cu fapte, netrebnic tot m-am făcut, şi, prin 
leane, dulceţilor vieţii, cu voia, şerb m-am făcut. Ci, ca Ceea ce eşti Mama iubitoriului de 
oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostiveaşte-Te spre mine, păcătosul şi curvariul, 
şi primeşte rugăciunea mea, ce se aduce Ţie din buze spurcate. Şi pre Fiiul Tău şi Stăpânul 
nostru şi Domnul, cu îndrăzneala Ta, ca o mamă cuprinzând, roagă-L ca să-mi deschidă şi 
mie îndurările ceale iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale şi, trecând păcatele meale ceale 
nenumărate, să mă întoarne la penitenţă şi lucrător poruncilor Sale cuvios să m-areate. Şi fii 
lângă mine pururea, ca o îndurată şi milostivă şi iubitoare de bine, întru această, adecă, viaţă 
de acum, caldă, folositoare şi ajutătoare, năvălirile împrotivnicilor oprindu-le şi la penitenţă 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 178 

îndreptându-mă. Şi în timpul ieşirei meale, ticălosul mieu suflet păzindu-l, şi întunecatele 
chipuri ale viclenilor draci de la el duduindu-le, şi, în zioa înfricoşatei judecăţi, de munca 
cea de-a pururea scăpându-mă, şi mărirei cei nespuse a Fiiului Tău şi Dumnezeului nostru 
moştean arătându-mă. Carea să o şi capăt, Doamna mea, preasântă de Dumnezeu 
Născătoare, prin mijlocirea Ta, şi sprijineala cu harul şi cu iubirea de oameni a unui născut 
Fiiului Tău, Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, Cărui se 
cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea împreună cu Cel făr’ de început a lui Părinte şi 
cu preasântul şi bunul şi viaţă făcătoriul Duhul Lui. Acum şi pururea şi în veacii veacilor. 
Amin. 

Şi ne dă, Doamne, celor ce mergem spre somn odihnă trupului şi sufletului, şi ne apără 
de întunecat somnul păcatului şi de toată întunecata şi de noapte patima dulceţii. Aşează 
întărâtările patimilor, stinge săgeţile vicleanului ceale aprinse, ceale pornite asupra noastră 
cu vicleşug. Sburdările trupului nostru le potole şi tot gândul nostru cel pământesc şi trupesc 
l-adormi. Şi ne dă, Dumnezeule, minte deşteptată, cuget curat, inimă trează, somn uşor, şi de 
toată nălucirea satanei nestrămutat, şi ne scoală în timpul rugăciunii întăriţi întru poruncile 
Tale, şi aducerea aminte de judecăţile Tale întru noi nestricată având-o, cuvântare de mărirea 
Ta în toată noaptea ne dă, ca să lăudăm şi bine să cuvântăm şi să mărim pre cinstit şi de mare 
cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiiului şi al Sântului Duh, acum şi pururea şi în veacii 
veacilor. Amin. 

Preamărită pururea Fecioară binecuvântată, de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea 
noastră la Fiiul Tău şi Dumnezeul nostru, ca să mântuie pentru Tine sufletele noastre. 

Sperarea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiiul, acoperământul meu este Duhul Sânt. 
Troiţă Sântă, mărire Ţie! 

Mărire. Şi acum. Doamne, miluieşte III. Doamne, binecuvântă. Pentru rugăciunile 
sânţilor părinţilor noştri etc. 

Pre cei ce ne urăsc şi ne fac nedreptate iartă, Doamne! Celor ce ne fac bine, fă bine. 
Fraţilor şi rudeniilor noastre dă cearerile ceale spre mântuire şi viaţa cea de-a pururea. Pre cei 
ce sânt întru neputinţă cercetează şi sănătate le dă. Pre cei din mare îndreptează, cu cei călători 
împreună călătoreaşte. Împăratului în oaste ajută, celor ce ne slujesc şi ne miluiesc iertare 
păcatelor dă-le. Pre cei ce au poruncit noao nevreadnicilor, să ne rugăm pentru dânşii: 
miluieşte-i după mare mila Ta. Adu-Ţi aminte, Doamne, de cei mai înainte adormiţi părinţii şi 
fraţii noştri şi le fă răpaus, unde cercetează lumina feaţei tale. Adu-Ţi aminte, Doamne, şi de 
cei ce aduc daruri şi fac bine întru sântele tale besearici şi le dă cearerile ceale spre mântuire şi 
viaţa de-a pururea. Adu-Ţi aminte, Doamne, şi de noi, umiliţii şi păcătoşii şi nevrednicii şerbii 
Tăi, şi lumină mintea noastră cu lumina cunoştiinţii Tale şi ne îndreaptă în calea poruncilor 
Tale. Pentru rugăciunile preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea 
Fecioarei Mariei, şi a tuturor sânţilor Tăi. Că bine eşti cuvântat, totdeauna. Amin. 
 

Rugăciune la înger păzitoriul vieţii 
Sânte înger, cel ce stai înaintea pătimaşului mieu suflet şi a vieţii meale cei ticăloase, nu 

mă lăsa, păcătosul, nici te depărta de la mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dracului celui 
viclean ca să-mi stăpânească cu sălnicie acest trup muritoriu, întăreaşte mâna mea cea 
ticăloasă şi neînţelegătoare şi mă îndreaptă la calea mântuirei. Adevărat, sânte îngere a lui 
Dumnezeu, păzitoriul şi acoperitoriul sufletului mieu celui ticălos şi a trupului, iartă-mi toate 
cu câte te-am întristat în toate zilele vieţii meale şi, ori în ce am păcătuit întru aceasta, 
acoperi-mă întru această noapte şi mă apără de toată ispita vrăşmaşului, ca să nu mâniu nici cu 
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un păcat pre Dumnezeu. Şi roagă pentru mine pre Domnul, ca să mă întărească întru frica ta şi 
cuvios să m-areate şierbul Său bunătăţii Sale. 
 

Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu 
Pentru rugăciunile sânţilor părinţilor noştri etc. Mărire ţie, Dumnezeul nostru, mărire 

Ţie. Împărate ceresc etc. Sânte Dumnezeule etc. Preasântă Troiţă etc. Tatăl nostru etc. 
Doamne miluieşte XII. Veniţi să ne închinăm etc. III. Apoi Pslam CXLII. Doamne, auzi 
rugăciunea mea etc. Mărire. Şi acum. Aliluia III. Dumnezeu e Domnul şi S-au arătat noao, 
bine e cuvântat Cel ce vine în numele Domnului III. 

Tropariu 
La Născătoarea de Dumnezeu curând s-alergăm noi, păcătoşii şi umiliţii, să cădem cu 

penitenţă, strigând dintr-adâncul sufletului: „Doamnă, îndură-Te spre noi şi ne ajută, aleargă, 
că perim de mulţimea păcatelor noastre, nu înturna pre şerbii Tăi deşerţi, că numai pre tine 
avem ajutătoare. II. 

Mărire. Şi acum 
Niciodată n-om tăcea noi nevrednicii a spune puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, că, 

de n-ai acoperi tu, cine ne-ar mântui dintr-atâte nevoi au cine ne-ar fi ţinut pân-acum slobozi? 
Nu ne depărtăm de la Tine, Doamnă, că Tu mântui pre şerbii Tăi din toată nevoia. 

Apoi Psalm L. Miluieşte-mă, Dumnezeule etc.  
 

Canon 
 

Odă I  
Preasântă Născătoare de Dumnezeu, mântuie-ne 

De multe nevoi fiind cuprins, la Tine alerg, cercând mântuire. O, Mamă a Cuvântului şi 
Fecioară, de reale şi de nevoi scapă-mă! 

Asuprealele patimilor mă turbură şi de multă măhnire să împle sufletul mieu. Aşază-le 
cu liniştea Fiiului şi Dumnezeului Tău, Fecioară cu totul făr’ de prihană. 

Mărire 
Fecioară, Ceea ce ai născut pre Mântuitoriul şi Dumnezeu, te rog mântuie-mă de 

nevoi, că la Tine, scăpând acum, tind sufletul şi cugetul mieu. 
Şi acum 

Fiind neputincios cu trupul şi cu sufletul, cercetării Tale cei dumnezeieşti şi purtării 
Tale de grijă învredniceaşte-mă, una Mamă a lui Dumnezeu, ca Ceaea ce eşti bună şi 
Născătoare Celui Bun. 
 

Odă III 
Apărătoare şi acoperământ vieţii meale Te pun eu, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, 

Tu mă îndreaptă la adăpostirea Ta, Ceaea ce eşti causa bunătăţilor şi credincioşilor întărire, 
una întru tot lăudată. 
 

Rogu-Te, Fecioară, răsipe turburarea sufletului mieu şi viforul nevoilor meale, că tu, 
Mireasă dumnezeiască, pre Hristos, începătoriul liniştii ai născut, Ceaea ce eşti de 
Dumnezeu fericită. 
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Mărire 
Ceaea ce ai născut pre Făcătoriul de bine, Carele este causa bunătăţilor, avuţiea facerii 

de bine varsă-o tuturor, că toate le poţi, ca Ceaea ce ai născut pre Hristos cel puternic, în 
virtute una curată. 

Şi acum 
Cu neputinţe cumplite şi cu dureri nesuferite fiind cuprins, Fecioară, ajută-mi, că te 

cunosc vistierie neînpuţinată, Ceaea ce eşti curată. 
Mântuie din nevoi pre şerbii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că, după Dumnezeu, toţi 

la Tine scăpăm, ca la un mur nestricat, şi folositoare. Caută cu îndurare, cu totul lăudată 
Născătoare de Dumnezeu, la năcazul cel greu al trupului mieu şi vindecă durearea sufletului. 

Doamne, miluieşte XV 
Ceaea ce eşti rugătoare caldă şi păreate de neînvins, fântână de milă şi lumii scăpare, 

cu de-adinsul strigăm cătră Tine, Născătoare de Dumnezeu. Aleargă, Doamnă, şi ne mântuie 
din nevoi, Ceaea ce eşti curând folositoare. 

 
Odă IV 

Turburarea patimilor meale şi viforul rătăcirilor meale alinează-l, Ceaea ce ai născut 
pre Domnul îndreptătoriul, dumnezeiască Mireasă. 

Chiemând eu adâncul milostivirii Tale, dă-mi-l mie, Ceaea ce ai născut pre Cel 
Milostiv şi Mântuitoriul tuturor celor ce Te laudă. 

Mărire 
Îndulcindu-ne, Preacurată, cu darurile Tale, Ţie cântare de mulţămită cântăm, 

mărturisindu-Te Mamă a lui Dumnezeu. 
Şi acum 

Sperare şi întărire şi mur de mântuire nemişcat căpătându-Te, întru tot lăudată, de tot 
necazul ne mântuim. 
 

Odă V 
Împle, Preacurată, de desfătare viaţa mea, dându-mi bucuriea Ta cea nestricată, Ceaea 

ce ai născut causa bucuriei. 
Scapă-mă din nevoi, Născătoare de Dumnezeu curată, Ceaea ce ai născut mântuirea 

cea de-a pururea şi pacea, carea întreace toată mintea. 
Mărire 

Răsipe neagura rătăcirilor meale, a lui Dumnezeu mireasă, cu strălucirea luminei tale, 
Ceaea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască şi de-a pururea. 

Şi acum 
Tămăduie, Curată, neputinţa patimilor meale, învrednicindu-mă cercetărei Tale şi 

sănătate cu rugăciunile Tale dă-mi. 
 

Odă VI 
Cum au mântuit de moarte şi de stricăciune firea mea, carea era ţinută de stricăciune şi 

de moarte, Însuşi dându-Se morţii, Fecioară, roagă pre Domnul şi Fiiul Tău de răutatea 
vrăşmaşilor să mă mântuie. 

Folositoare vieţii Te ştiu şi păzitoare, preatare Fecioară, Carea răsipi turburarea 
ispitelor şi depărtezi asuprealele dracilor. Şi mă rog: de stricăciunea patimilor meale 
totdeauna mântuie-mă. 
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Mărire 
Ca un mur de scăpare Te-am căpătat şi sufletelor mântuire deplin şi mângăiere întru 

năcazuri, Fecioară, şi de lumina Ta pururea ne bucurăm, o, Doamnă! Şi acum, din chinuri şi 
din nevoi, scoate-ne! 

Şi acum 
În pat acum zac neputincios şi nu este sănătate în trupul mieu. Ci tu, bună, Care ai 

născut pre Dumnezeu şi Mântuitoriul lumei, şi Tămăduitoriul neputinţelor, din stricăciunea 
neputinţelor, Te rog, scoate-mă.  

Doamne, miluieşte XV. Condac 
Ceaea ce eşti folositoare creştinilor, neruşinată mijlocitoare cătră Făcătoriul, 

neschimbată, nu treace cu vedearea cuvintele ceale de rugăciune a păcătoşilor, ci curând 
aleargă ca o bună spre ajutoriul nostru, carii cu credinţă strigăm Ţie. Aleargă spre rugăciune şi 
curând apucă înainte spre îmblânzire, Născătoare de Dumnezeu, Carea pururea aperi pre cei ce 
Te laudă. 

Mărire 
Părinte, Cuvântule şi Duhule, Troiţă Sântă, şterge mulţimea păcatelor meale. 

Şi acum 
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, îndură-Te, şterge mulţimea păcatelor 

meale. 
Miluie-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale. Şterge 

fărdeleagea mea. 
Nu mă încredinţa ajutoriului omenesc, preasântă Doamnă, ci cuprinde rugăciunea 

şerbului Tău, că năcazul m-apucă. Nu pot eu suferi săgeţile dracilor, acoperământ n-am 
căpătat necăiri, să scap eu, mişelul, pururea fiind învins, şi mângăieare n-am afară de Tine, 
Doamna lumei, sperarea şi folosirea credincioşilor. Nu treace rugăciunea mea, ci o fă de folos. 
 

Odă VII 
Mântuirea noastră, când ai voit, Mântuitoriule, să o faci, în pântecele Fecioarei te-ai 

sălăşluit, pre Carea ai arătat lumei folositoare. Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! 
Pre voitoriul milei, care L-ai născut, Mamă curată, roagă-L să mântuie de răutăţile şi 

spurcăciunile sufletului pre cei ce strigă cu credinţă: „Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti 
cuvântat!” 

Mărire 
Vestierie de mântuire şi fântână de nestricăciune, şi turn de tărie, şi uşă de penitenţă pre 

Ceaea ce te-au născut ai arătat celor ce striga: „Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti 
cuvântat!” 

Şi acum 
De nesănătatea trupurilor şi de neputinţa sufletelor, Născătoare de Dumnezeu, pre cei ce 

vin la acoperământul Tău învredniceşte să să tămăduie, Ceaea ce ai născut noao pre 
Mântuitoriul Hristos. 
 

Odă VIII 
Pre cei ce au op de ajutoriul Tău nu treace, Fecioară, carii Te laudă şi Te înalţă în toţi 

veacii. 
Mulţime de sănătate verşi celor ce Te laudă cu credinţă, Fecioară, şi preaînalţă 

naşterea Ta cea curată. 
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Mărire 
Însănătoasă neputinţa sufletului mieu şi durerile trupului, Fecioară, ca să Te înalţ 

curată în veaci. 
Şi acum 

Asuprealele ispitelor Tu le dudui şi năvala patimilor, Fecioară. Pentru aceasta Te 
lăudăm întru toţi veacii. 
 

Odă IX 
De la curgerea lacremilor meale nu te înturna, Fecioară, Care ai născut pre Hristos, Cel 

ce au şters toată lacrema de la toată faţa. 
Împle de bucurie inima mea, Fecioară, Ceaea ce ai luat în Tine plinirea bucuriei, 

durearea păcatului perzind. 
Mărire 

Adăpostire şi folositoare fii, Fecioară, celor ce scapă la Tine, şi păreate nemişcat, 
scăpare şi acoperământ, şi bucurie. 

Şi acum 
Cu razele luminei Tale lumină, Fecioară, negura neştiinţii depărtând de la cei ce cu 

credinţă Născătoare de Dumnezeu Te mărturisim. 
O, prealuminate nor, Mama lui Dumnezeu, pre cei ce se luptă cu noi surpă-i cu 

dreptatea Ta cea domnitoare şi atotputernică, şi celor ce sânt în nevoi ajută. Pre cei asupriţi 
mântuie şi desleagă din păcate pre cei ce te roagă, că toate poţi, câte le vei. 

Apoi cade-să cu adevărat etc. Şi stihirile aceaste: 
Pentru toţi Te rogi, Ceaea ce eşti bună, cari scapă cu credinţă supt acoperământul Tău 

cel puternic, că noi, păcătoşii, n-avem la Dumnezeu, în nevoi şi în năcazuri, altă mântuire, 
totdeauna fiind însărcinaţi cu multe păcate, Mama Dumnezeului celui de sus. Pentru aceaea, 
cădem înaintea Ta, să scoţi pre noi, şerbii tăi, de toate nevoile. 

Aduce-mi-oi aminte de numele Tău în tot neamul şi neamul. 
Tuturor supăraţilor, bucurie, şi asupriţilor, ajutorare, şi flămânzilor, dătătoare de 

mâncare. Străinilor, mângăiere, celor învăluiţi, adăpost, celor ce zac, cercetare, 
neputincioşilor, acoperământ şi sprişineală, toiag bătrâneţelor, Tu eşti. Mama Dumnezeului 
celui de sus, rugămu-Te, curând mântuie pre şerbii Tăi. 

Ascultă, Fiie, şi vezi şi pleacă ureachia Ta, şi uită neamul Tău şi casa părintelui Tău. 
Bucură-Te, Virgură preacurată, bucură-Te, cinstit schiptr-a împăratului Hristos! 

Bucură-Te, Ceaea ce ai crescut strugurul cel de taină, bucură-Te, curată lumină a toată lumea! 
Bucură-Te, bucuriea tuturor! Bucură-Te, apărătoare şi scăparea tuturor creştinilor Doamnă! 

Mărire. Şi acum 
Bucură-Te, laudă a toată lumea! Bucură-Te, casa Domnului! Bucură-Te, munte umbrit! 

Bucură-Te, scăpare! Bucură-Te, candelabru de aur! Bucură-Te, Preacurată, mărirea 
creştinilor! Bucură-Te, Marie, Mamă a lui Hristos Dumnezeu! Bucură-Te, paradis! 
Bucură-Te, masa lui Dumnezeu! Bucură-Te, bisearică! Bucură-Te, năstrapă de aur! 
Bucură-Te, bucurie a tuturor! 

Apoi: Sânte Dumnezeule etc. Tatăl nostru etc. Şi troparele: Miluie-ne, Doamne, 
miluie-ne! etc. Caută-le la rugăciunile demâneţii. 
 

Rugăciuni înainte de mărturisirea păcatelor 
Pentru rugăciunile sânţilor părinţilor noştri etc. Împărate ceresc. Sânte Dumnezeule 

etc. Tatăl nostru etc. Doamne, miluieşte-ne XII. Mărire. Şi acum. Veniţi să ne închinăm etc. 
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III. Apoi Psalm L. Miluieşte-mă, Dumnezeule etc. Şi troparele: Miluieşte-ne, Doamne, 
miluieşte-ne. Mărire. Doamne, miluieşte-ne. Şi acum. Uşă a milostivirei. Caută la rugăciunile 
demâneţii şi rugăciunile aceste. 

Doamne Dumnezeule, Mântuitoriul mieu, Care prin profetul tău Natan ai dat lui David, 
cel ce s-au pocăit, iertare de păcatele lui, şi rugăciunea lui Manase pentru penitenţă ai ascultat. 
Însuţi dă şi mie să fac curată mărturisire de toate păcatele meale şi adevărată penitenţă şi mă 
cuprinde ca un amator de oameni, trecând toate ceale făcute de mine, Cel ce ierţi nedreptăţile 
şi treci fărdeleagile. Că tu ai zis, Doamne: „Nu voiu moartea păcătosului, ci ca să se întoarne şi 
să fie viu”. Doamne, mărirea Ta este necuprinsă, şi misericordia nenumărată. De-i căuta la 
fărdeleagi, cine a suferi? Că Tu eşti Dumnezeul celor ce fac penitenţă, şi Ţie mărire înălţăm, 
Tatălui şi Fiiului şi Sântului Duh. Acum şi pururea şi în veacii veacilor. Amin. 
 

Altă rugăciune 
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiiul Dumnezeului celui viu, Păstoriule şi Mnielule, Cel ce 

ştergi păcatul lumei, Care ai iertat datoriea celor doi datori şi păcătoasei ai dat iertare păcatelor 
ei. Însuţi, Doamne, miluie, lasă, iartă păcatele, fărdeleagile, rătăcirile ceale de voie şi făr’ de 
voie, ceale cu ştiinţă şi cu neştiinţă, ceale cu călcare de poruncă şi cu neascultare, care le-am 
făcut eu, şerbul Tău, şi ori cu ce, ca un om purtând carne şi vieţuind în lume, de la deavolul 
m-am amăgit, au cu cuvântul, au cu fapta, au cu ştiinţa, au cu neştiinţa, au supt anathema am 
căzut, au supt blăstem m-am adus, au cu jurământ m-am legat, Însuţi, ca un bun şi Cel ce nu 
ţini minte răul, Doamne, binevoieşte ca să mărturisăsc deplin toate păcatele meale şi de toate 
să ieu deslegare eu, şerbul Tău, iertându-mi şi anathema, şi blăstemul, după mare 
misericordiea Ta. Aşa, Stăpâne, amatorule de oameni, Doamne, ascultă-mă, cel ce mă rog 
bunătăţii Tale, şi treci ca un îndurat toate păcatele meale, schimbă muncile ceale de veaci ale 
meale, Cel ce sângur eşti făr’ de păcat, şi Ţie mărire înalţ, Tatălui şi Fiiului şi Sântului Duh. 
Acum şi pururea şi veacii veacilor. Amin. 
 

Rugăciuni după mărturisirea păcatelor 
Doamne, Dumnezeul mieu, mântuirea şerbilor Tăi, misericorde şi îndurate, şi îndelung 

răbdătoriule, Cărui pare rău de toate răutăţile noastre, Cel ce nu voieşti moartea păcătosului, 
ci să să întoarne şi să fie viu. Însuţi, şi acum, îndură-Te spre mine, şerbul Tău, cuprinde 
mărturisirea mea şi-mi dă chipul penitenţei, iertare păcatelor şi deslegare, iertându-mi toate 
rătăcirile ceale de voie şi ceale făr’ de voie, împacă-mă şi mă împreună sântei Tale besearici, 
pentru Hristos, Domnul nostru, cu Carele Ţie Să cuvine ţinearea şi marea cuviinţă. Acum şi 
pururea şi în veacii veacilor. Amin. 

Doamne şi Dumnezeul şi Mântuitoriul mieu, Iisuse Hristoase, cu darul şi cu îndurările 
iubirei Tale de oameni, cuprinde mărturisirea mea, iartă-mi toate rătăcirile meale şi mă 
desleagă de toate păcatele meale. În numele Tatălui şi a Fiiului şi a Sântului Duh. Amin. 
 

Rugăciuni înainte de cuminecătură 
Pentru rugăciunile sânţilor părinţilor noştri etc. Împărate ceresc etc. Sânte 

Dumnezeule etc. Preasântă Troiţă etc. Tatăl nostru etc. Doamne, miluieşte-ne XII. Apoi 
troparele aceste. 
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Doamne, Cel ce Te-ai născut din Vergură, treci fărdeleagile meale şi curăţă viaţa mea, 
făcând-o besearică preacurat trupului şi sângelui Tău, şi nu mă lepăda de la faţa Ta, Cel ce 
eşti făr’ de măsură îndurat. 

Mărire 
La împreunarea sântelor Tale, cum oi îndrăsni eu, necuviosul, că, de oi cuteza 

dinpreună cu cei vrednici a m-apropia, mă vădeşte vestmântul, că nu e de cuviinţa cinei şi 
solesc osânda mult ticălosului mieu suflet. Ci spală, Doamne, spurcăciunea sufletului mieu 
şi mă mântuie, ca un amator de oameni. 

Şi acum 
Pentru mulţimea păcatelor meale alerg la Tine, preacurată Născătoare de Dumnezeu, 

mântuire cercând, cercetează neputinciosul mieu suflet şi roagă pre Fiiul Tău şi Dumnezeul 
nostru, ca să-mi dea iertare păcatelor care am făcut, una binecuvântată. 

Doamne, miluieşte-ne XL. Şi rugăciunile aceste. 
 

Rugăciunea S. M. Vasilie 
Dumnezeul mieu, Dumnezeu Care mântui, Tu mă învaţă a mulţămi Ţie cum să cuvine 

pentru facerile de bine ale Tale, care ai făcut şi faci cu mine. Tu, Dumnezeul mieu, 
curăţă-mă de toată spurcăciunea trupului şi a sufletului şi mă învaţă să plinesc sânţeniea, 
întru frica Ta. Ca, întru curată mărturisirea cunoştiinţii meale, luând partea sântelor Tale, să 
mă împreun cu sântul trup şi sângele Hristosului Tău, şi, cuminecându-mă cu aceste cu 
vrednicie, să am pre Hristos petrecând în inima mea şi să fiu casa sântului tău Duh. Aşa, 
Doamne, Dumnezeul mieu, să nu mă faci vinovat înfricoşatelor şi cereştilor Tale mistearii, 
nici să fiu neputincios cu sufletul şi cu trupul, căci mă cuminec cu nevrednicie cu aceste. 
Ci-mi dă pân-la suflarea ceaea mai de pre urmă a mea cu vrednicie a lua partea sântelor 
Tale, spre merindea vieaţii de veaci, spre răspuns bine primit la înfricoşată judecata 
Hristosului Tău, ca şi eu, împreună cu toţi sânţii, carii din început bine Ţi-au plăcut, să mă 
fac părtaşu bunătăţilor Tale celor de-a pururea, care ai gătat celor ce Te iubesc. 
 

Rugăciunea S. Ioann cu Gură de Aur 
Înaintea Ta pun eu toată viaţa şi sperarea mea, Doamne, amatorule de oameni, şi cer şi 

mă rog şi mă cuceresc, învredniceşte-mă să mă împreun cu cereştile Tale şi înfricoşatele 
misterii a trupului şi a sângelui Tău, cu curată cunoştiinţă, spre lăsarea păcatelor, spre 
împreunarea cu Sântul Duh, spre moştenirea împărăţiii cereşti, spre îndrăznirea cea cătră 
Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. 

Rugăciunea Sântului Ioann Damaschin 
Domnitoriule Doamne, Dumnezeul nostru, Iisuse Hristoase, Cel ce sângur ai puteare a 

ierta păcatele, ca un bun şi iubitoriu de oameni, iartă-mi ceale ce am păcătuit, cu ştiinţa au 
cu neştiinţa, şi mă învredniceaşte, făr’ de osândă, a mă cumineca cu preamăritele şi de viaţă 
făcătoarele misteriile Tale, nu spre greutate, neci spre muncă, neci spre adaugerea păcatelor, 
ci spre curăţire şi spre sânţire, şi logodirea vieţii şi împărăţiii ce a să fie, spre mur şi ajutoriu 
şi duduirea cealor asupritori, întru perderea păcatelor meale celor multe. Că Tu eşti 
Dumnezeul milei şi a îndurărilor şi a iubirei de oameni, şi Ţie mărire înălţăm dinpreună cu 
Tatăl şi Duhul Sânt. Acum şi pururea şi în veacii veacilor. Amin. 

Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu celui viu, Carele 
ai venit în lume să mântui pre cei păcătoşi, dintru carii cel din întăiu sânt eu. Cred că ce iau 
este cu adevărat însuşi preacurat trupul Tău şi însuşi preacinstit sângele Tău. Pentru aceea, 
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mă rog Ţie, miluie-mă şi-mi iartă şi-mi lasă păcatele meale ceale de voie şi făr’ de voie, 
carele am făcut cu cuvântul au cu lucrul, cu ştiinţa au cu preceaperea, au cu cugetul, şi mă 
învreniceaşte făr’ de condemnăciune să mă cuminec cu preacurate misteriile tale, spre 
iertarea păcatelor şi spre viaţa de-a pururea. Amin. 

Cinei Tale cei de misterie, astăzi, Fiiul lui Dumnezeu, părtaşu mă primeşte, că n-oi 
spune inimicilor misteriea Ta, nici sărutare Ţi-oi da ca Iuda, ci ca lotrul mărturisindu-mă 
Ţie. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, întru împărăţiea Ta! 

Nu spre judecată au spre condemnăciune să-mi fie împreunarea sântelor tale misterii, 
Doamne, ci spre sănătatea sufletului şi a trupului. 
 

Rugăciuni după cuminecătură 
Zi: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie, Doamne! Apoi: 
Mulţămim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru cuminecătura sântelor, 

venerandelor, nemuritoarelor şi cereştilor Tale misterii, care ne-ai dat spre facerea de bine şi 
sânţirea şi sănătatea sufletelor şi a trupurilor noastre. Însuţi, Doamne a toate, dă să fie mie 
cuminecătura sântului trup şi a sângelui Hristosului Tău spre credinţă neruşinată, spre 
dragoste nefăţarnică, spre plinirea înţelepciunei, spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre 
depărtarea a toată asupreala, spre ţinerea poruncilor Tale, spre răspuns bine primit la 
înfricoşată judecata Hristosului Tău. 

Mulţemim Ţie, Doamne, iubitoriule de oameni, dătătoriule de bine a sufletelor noastre, 
că şi în zioa de acum m-ai învrednicit cereştilor Tale şi celor făr’ de moarte misterii. 
Îndreaptă calea mea, întăreaşte-mă întru teamerea Ta, păzeaşte viaţa mea, întăreaşte paşii 
miei, pentru rugăciunile şi îmblânzirile măritei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea 
Fecioarei Mariei şi a tuturor sânţilor Tăi. 

Amin. 
 

Şi lui Dumnezeu laudă. 
 

Literele romanilor cele vechi 
 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V U X Y Z J. 
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u z j v. 
 

A înainte de n, mb, mp se zice ca şi î: pâne, câmp, afar’ de lance şi toate care cu doi n se 
scriu: an. 

C înainte de a, o, u, ca şi c: car, corn, înainte de e, i, ca ĉ : cine, ce, face. 
D înainte de i, ca şi zi: se zice. 
E înainte de n, mb, mp, ca i au ca şi î, adecă: tâmplă, timp, dinte, afar’ de venin, lenire şi cele 

ce se scriu cu doi n. 
G înainte de a, o, u, ca şi g, înainte de e, i, ca şi ĝ: fugă, gură, fugit, ginere. 
H nu se aude, dar, de va fi înainte de h c, atunci, de este după ch e au i, ca şi c: deschide. De 

altă dată, ca h grecesc: Hristos, horă. 
I înainte de m, n, la început, ca şi î: întrare, împărat, în sfârşit, de n-or fi doi ii, au ei se 

soarbe, cât numai jumătate se aude. 
Li, de va fi înainte de li au după li: a, e, i, o, u, l nu se aude: căi, ei, voie. 
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O înainte de mb, mp, n, ca şi u, adecă: munte, bun, iar de va fi silaba cu a au e, după o, se 
zice ca şi oa: moarte. 

Qu, ca şi c: când, care, cum. 
Si, ca şi şi: şezi. 
Sce, sci, ca şi şte, şti: creştere, ştiinţă. 
Ti, de n-a fi înainte s, ca şi ţ: ţine. 
U, întră două vocale, nu se aude: boi, oi, joi. 
J, ca şi j: judec, june. 
Ç cu coadă se zice ca şi ţ: faţă, ghiaţă. 

 
Diftongi 

Doao vocale una lâng-alta se zic ca şi cum ar fi numai una, şi fieştecare jumătate din 
sunteul său pierde, adecă: pietri, mieu. 

Ei şi ca şi ii se poate zice. 
 

De apostrofă 
Când un cuvânt se gată cu vocală, şi care vine încă începe cu vocală, atunci, în 

cuvântul cel dinainte se poate lăsa vocalea şi se pune apostrof (’), iar de începe cuvântul ce 
vine cu in, atunci se lasă i şi se pune (’), adecă: n’am, s’au dus, la’ntrare. 

Tot cuvântul care se gată în a, de nu va fi apostrofit, au doi aa, au ea, ia au a nu va fi 
deasupra însemnat se zice ca şi ă. În verbe în timpul presente de acum, unde de mulţi se 
zice, am se zice ăm: laudam – noi lăudăm, dar de sânt doi a au aua, se zice laudauam – 
lăudam, şi este în timpul ce trecea. 

Au se poate zice ca şi o, cum place omului. 
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„Întăia vorbire” – GRAMATICĂ 
 

ELEMENTA  
LINGUAE DACO-ROMANAE SIVE VALACHICAE(1) 

 
Despre ortografie* 

 
Capitolul I 

 
Despre literele daco-romane şi despre pronunţarea lor 

§ 1. Literele vechi ale daco-romanilor sunt aceleaşi ca şi ale latinilor sau ale vechilor 
romani, de la care îşi trag originea. Adică: 

Majusculele 
A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. X. Y. Z. J. V. 

Literele mici 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. x. y. z. j. v. 

§ 2. Paginile ce urmează vor arăta, pe cât se va putea, fără graiul viu al învăţătorului, 
felul acestor litere sau mai bine zis rostirea lor, deosebită în unele cuvinte de pronunţarea 
latină de azi. Astfel: 

A, a notat cu accent acut ´ sau scris dublu, sună (se pronunţă) ca în limba latină; de 
ex.: cáp „caput”, nás „nasus”, cápraa „capra”. Citeşte: cap, nas, capra. 

Fără nici un accent, se pronunţă ca litera slavă ß; se obişnuieşte să se pronunţe de 
către daco-romani în ultima silabă a cuvântului l¨minß „lumen”. 

De la aceste reguli exceptează-l pe a înainte de mb, mp şi n simplu sau notat cu 
accent circumflex, căci în aceste situaţii a nu se rosteşte nici ca a notat cu accent acut, nici 
ca a fără accent, ci mai moale şi cam pe nas; de ex.: trambitia „tuba”, camp „campus”, 
pane „panis”, târg „nundinae”. Pentru rostirea acestora, precum şi a literei ß citată în 
regula anterioară, va fi bine să se recurgă la rostirea învăţătorului. 

Totuşi aici doresc să-ţi însemnezi că excepţia de mai înainte nu are loc în cuvintele 
străine, mai ales proprii grecilor, şi în cuvântul lance „lancea”, căci se pronunţă după 
obiceiul latinilor: lance, Antonie etc. 

B, b ca la latini. 
C, c înainte de e şi i se pronunţă ca la italieni sau ca cs la unguri, sau ca sch de la 

sfârşitul cuvântului Mensch la germani; de ex. cruce „crux”, cine „quis”. Însă dacă se 
găseşte înaintea celorlalte vocale, sau a diftongilor, sau a consoanelor, sau la sfârşitul 
cuvântului, se pronunţă ca şi k; de ex.: cár, „currus”, corn „cornus”, culme „culmen”, fác 
„facio”. 

Exceptează-l pe c pus (aşezat) înaintea lui h sau t, căci în cazul întâi se rosteşte ca c 
grecesc, şi în al doilea ca p latinesc, de ex.: Christós „Christus”, Citeşte: cristÕj. Lácte 
„lac”. Citeşte: lapte. 

ç cu sedilă, care este şi la francezi, se citeşte ca z simplu la italieni sau tz la germani 
şi unguri; de ex.: fáçie „facies”, gláçie „glacies”. 

D, d sună ca la latini, însă înainte de vocala i se pronunţă ca z la greci şi la latini; de 
ex.: Dieu dice „Deus dicit”. Citeşte: zeu zice. 
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E, e sună ca la latini. 
Exceptează-l dacă se pune înaintea de mb, mp şi n simplu, căci în acest caz se 

rosteşte ca şi a înaintea aceloraşi consoane; de ex. fen „foenum”, coperement 
„cooperimentum”. 

Însă aşezat înaintea lui n simplu se pronunţă ca i, dacă în silaba următoare se află alt 
e sau i; de ex. cuvente „verba”, dente „dens”, denti „dentes”. Citeşte: cuvinte, dinte, dinţi. 

Dar dacă se construieşte cu alte consoane în afară de cele amintite mai sus şi dacă în 
silaba următoare se află un alt e sau ă se pronunţă ea; de ex. lege „lex”, merge „pergit”. 
Citeşte: mearge, leage. 

În sfârşit, aşezat înaintea lui n simplu, dacă e notat deasupra cu două puncte sau e 
într-o silabă a unui nume propriu, sună ca e latin; de ex. vënen „venenum”, Aussentie 
„Auxentius”. 

F, f se rosteşte ca la latini. 
G, g înainte de e şi i se pronunţă ca la italieni; de ex. fuge „fugit”, geme „gemit”, legi 

„leges”. 
Însă înaintea altor litere sau la sfârşit de cuvânt se pronunţă ca la germani şi unguri; 

de ex.: fugă „fuga”, fág „fagus”. 
Exceptează-l pe g pus înaintea lui n, când nu trebuie să se citească g, ci m; de ex.: 

pugn „pugnus”, gnell „agnellus”. Citeşte: pumn, mnell. 
H, h în cuvinte de origine latină se pierde cu totul; în cele străine se aude ca şi la 

latini; aşezat după c face ca c să se pronunţe ca c grecesc sau ch german; de ex. hom 
„homo”, hora „hora”, hoste „hostis” sau „exercitus”, háina „vestis”. Citeşte: om, oară, 
oaste, haină. 

I, i se rosteşte ca la latini; dar, dacă se află înainte de mb, mp şi n la început de 
cuvânt, sună ca şi a înaintea aceloraşi consoane; aşezat la sfârşit de cuvânt, dacă nu e notat 
cu accent grav, se pronunţă ca j la latini; de ex.: cine „quis”; imperát „imperator”, homeni 
„homines”, a dormi „dormire”. Citeşte: oameni, a dormi. 

L, l. Despre această literă trebuie a se nota următoarele: 
I. La început de cuvânt, înainte sau după consoană sau dublu, se pronunţă ca l simplu 

latin; de ex.: lárg „largus”, flore „flos”, selbátec „silvaticus”, válle „vallis”, cauall 
„caballus”. 

II. În mijlocul cuvântului, între două vocale şi la sfârşitul oricărui cuvânt, dacă e 
simplu, se rosteşte ca r latinesc; de ex.: mol`a, „mola”, angel` „angelus”. Citeşte: moară, 
înger. 

Notă. Regula aceasta a doua s-a dat pentru ca să derivăm mai uşor cuvintele din cele 
latineşti şi să arătăm că această regulă de schimbare a literei l este generală, totuşi se poate 
ca în locul lui l, care întotdeauna trebuie să fie notat cu spiritul aspru, să se scrie chiar r. 

Excepţie. Cuvintele care provin din supinul verbelor şi chiar şi supinele şi articolul 
hotărât le, sau ̉l, sau ̉ul, precum şi delá păstrează pronunţarea latinească a literei l, chiar 
dacă se află între două vocale sau la sfârşitul cuvântului; de ex.: humilit „humiliatus”, táta 
̉l „hic pater”, delá „ab”.  

III. După literele c şi g, l se rosteşte ca şi când ar fi hi şi face ca c să se rostească k şi 
g ca la germani; de ex.: cláue „clavis”, gláçie „glacies”. Citeşte: cheie şi gheaţă. 
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IV. Dacă după l urmează imediat i şi silaba li o precede sau o urmează imediat o 
vocală sau un diftong, acest li se pronunţă ca j latinesc sau german; de ex.: muliere 
„mulier”, filiu „filius”, eli „illi”. Citeşte: muiere, fíiu, ei. 

M, m şi N, n sună ca la latini. 
O, o se pronunţă ca la latini. 
Însă înainte de mb, mp şi n se rosteşte ca u la latini; de ex.: bombác „bombacum”, 

compar „comparo”, monte „mons”. Citeşte: bumbac etc. 
Exceptează numele proprii, în care o, aşezat înaintea consoanelor amintite, se 

rosteşte ca la latini; de ex.: Antonie „Antonius” etc. 
Când însă după silaba ce se scrie cu o urmează alta scrisă cu ă sau e, o pus înainte 

sună ca şi cum ar fi oa; de ex.: porta „porta”, sorte „sors”. Citeşte: poartă, soarte. 
Exceptează interjecţiile în care o se pronunţă ca la latini; de ex.: Odátă! „mactè!”. 
P, p sună ca la latini. 
Q, q are întotdeauna alăturat după el un v, cu care se pronunţă împreună ca k; de ex.: 

qvand „quando”, qval`e „quis”, „qualis”. Citeşte: când, care. 
R, r ca la latini. 
S, s simplu înainte de i se pronunţă gros, ca sch la germani şi chi la francezi; de ex.: 

si „et”, resina „resina”, rusine „rubor”. 
Dublat însă, se rosteşte subţire, ca s latinesc sau italic; de ex.: folossitore 

„propugnatrix”. 
Sc înainte de e şi i se pronunţă ca st la germani, la începutul cuvintelor germane, sau 

ca la unguri în cuvintele ungureşti; de ex.: crescere „crescere”, scientia „scientia”. Citeşte: 
ştiinţă, creştere. 

Altcum sună ca la latini. 
T, t înainte de i se rosteşte ca tz la germani şi la unguri sau ca z la italieni; de ex.: 

tiene „tene”, tie „tibi”, toti ”omnes”. Citeşte: ţine, ţie etc. 
Exceptează numele proprii şi silaba sti, în care t înainte de i se pronunţă ca la latini; 

de ex.: Constantin „Constantinus”, esti „es”. 
În celelalte cazuri t sună ca la latini. 
U, u se pronunţă ca la latini, dar aşezat după o vocală la sfârşitul cuvântului se 

rosteşte numai pe jumătate; de ex.: reu „malus”, dieu „deus”. 
Aşezat între două vocale, se neglijează cu desăvârşire; de ex.: oue „ovis”, boui 

„boves”, laudauam „laudabam”, cantáui „cantavi”. Citeşte: oaie, boi, lăudam, cântai. 
Z, z, ca la latini. 
J, j se prounţă ca la francezi; de ex.: judecáre „iudicare”, jug „jugum” etc. 
V, v se rosteşte la fel ca la latini. 
X, Y şi K nu se folosesc de daco-romani decât în cuvinte străine şi în nume proprii, 

în care se rostesc ca la latini. 
§ 3. Literele se împart în vocale şi consoane. Vocalele sunt şase: a, e, i, o, u şi y. 

Celellate litere sunt consoane. 
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Capitolul II 
 

Despre diftongi şi pronunţarea lor 
§ 4. În limba daco-romană se află atâţia diftongi câte vocale sunt legate de alte 

vocale imediat următoare şi se pronunţă astfel încât sunetul din fiecare vocală se aude 
numai pe jumătate; de ex.: sáu „vel”, aurárie ”auraria”, meu „meus”. 

Ea însă se pronunţă ca ia la latini şi ei ca i; de ex.: cea „illa”, domnaei „dominae”. 
Citeşte: cia, doamnii. 

Au se poate pronunţa chiar ca o la latini şi eo ca ö la unguri, totuşi se pronunţă mai 
bine (mai corect) dacă sunetul tuturor vocalelor se aude numai pe jumătate. 
 

Capitolul III 
 

Despre apostrof sau abreviere 
§ 5. Apostroful se produce când vreun cuvânt ce se termină în vocală este urmat de 

altul ce începe tot cu vocală. Într-un astfel de caz, ultima vocală a cuvântului prim se 
elidează şi consoana care o precedă se notează cu (semnul) apostrof ’; de ex.: n’am „non 
habeo”, m’am dus „abivi”. În loc de nu am, mă am dus. 

Apostroful se poate produce şi altfel. Dacă un cuvânt se termină în vocală şi este 
urmat de altul care începe cu silaba în, î din această silabă se omite şi se notează cu ’n cu 
apostrof; de ex.: la ’ntrare în loc de la întrare „ad intrandum”. 

Notă. În limba daco-romană apostroful nu trebuie să se producă neapărat, de aceea 
trebuie să se folosească mai rar şi cu grijă, ca nu cumva să se schimbe cu totul înţelesul 
sau să-l facă îndoielnic sau neclar. [...] 

 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 191 

Forme de vorbit despre lucrurile cele ce 
mai adeseori vin în cuvântare 

Modi loquendi de iis rebus, quae saepius veniunt in sermonem(2) 

 

 

Întăia vorbire 
A întrebare pe cineva despre a sa şi alor săi 

sănătate 
Bună dimineaţa, 
Bună zi<u>a, domnule vel doamne! 
Bună seara, 
Fire-ai sănătos,  
Bine ai venit,  Domnia Ta! 
Cum trăieşti? Eşti sânătos? 
Sânt sânătos: mulţam lui Dumnezeu şi Domniei 
Tale de cuvinte bune. 
Dar ceialalţi cari mai ai, pruncii şi fămeia? 
Toţi se închină sânătoşi Domniei Tale. 
 
Dar bătrânul, tatăl Domniei Tale, cum se mai 
poartă? Viu e încă? 
 
Custă şi el neputincios din zi în zi ca vechii. 
Dar a Domniei Tale casnici cum vieţuiesc? 
 
Toţi sânt sânătoşi spre şerbirea Domniei Tale. 
 
Placă-ţi a şedeare că-i fi ostenit. 
Ba ostenit nu-s, tătuşi foarte bucuros aş plini 
porunca Domniei Tale, dar caută să mă întorn 
acasă cât mai repede voi puteare. 
Rămâi în pace până te-oi mai vedeare iară. 
Şerbul cel mai plecat şi mai umilit al Domniei 
Tale. 
Mamei, surorilor şi fraţilor Domniei Tale le 
spune închinăciuni şi voie bună de la mine. 
 
Ţi-oi face pe voie. 
 

A doua vorbire 
A chemare oaspeţi 

Pare că bate cineva la uşe. 
M-oi duce să vad cine e. 
Cine eşti acolea? 
Om bun sau fărtat. 
Pe cine cauţi? 
Cerc pe prealuminatul domn, acasă este? 
Vezi bine, e acasă, pentru ce? 
Aş pofti să am noroc de a vorbire cu Măria Sa. 

I. Dialogus 
Sciscitari aliquem de sua, suorumque valetudine 
 
Bonum mane 
Bonus dies Domine! 
Bonus vesper 
Bene valeas 
Bene venisti Dominatio tua! 
Quomodo vales? Estne sanus? 
Sum sanus: gratias ago Domino Deo, et 
Dominationi tuae pro verbis bonis. 
Et reliqui, quos insuper habes, Proles, et 
Familia? 
 
Omnes se inclinant sani Dominationi tuae. 
Et senex, pater Dominationis tuae, quomodo se 
gerit? Estne vivus? 
Vivit et ille debilis de die in diem uti senes. 
Et Dominationis tuae domestici quomodo 
vivunt? 
Omnes sunt sani ad servitium Dominationis 
tuae. 
Placeat tibi sedere, quia eris lassus. 
Non sum lassus, tamen libentissime implerem 
mandatum Dominationis tuae: sed debeo redire 
domum quantocyus potero. 
Maneas in pace donec te iterum videbo. 
Servus submississimus, atque humillimus 
Dominationis tuae. 
Matri, Sororibus, et Fratribus Dominationis 
tuae dic inclinationes, et bonam voluntatem 
(gaudium) a me. 
Satisfaciam voluntati tuae. 
 

II. Dialogus 
Invitare hospites 

Apparet aliquis pulsare fores. 
Ibo visurus quis est. 
Quis es ibi? 
Homo bonus, vel Amicus. 
Quem quaeris? 
Quaero Illustrissimum Dominum, estne domi? 
Utique, est domi, quare? 
Optarem, ut haberem fortunam loquendi cum 
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De la cine eşti trimis? 
De la Măria Sa, baronul N. 
Intră şi asteaptă puţin, până-i voi spune. 
 
Şerbul prealuminatului domn N. ar vreare să-ţi 
vorbească. 
Fă să între. 
Măria Sa, domnul meu, închinându-se, te sărută, 
prealuminate doamne, şi se roagă să te umileşti a 
prânzire mâne la el. 
Spune Măriei Sale şerbire, închinare şi sărutare 
de la mine, şi că-l voi curteni. 
 
Mai prânzi-va cineva la domnul tău? 
 
Vor mai prânzi unii dintru cei mai buni fărtaţi a 
lui. 
Pe cari acuma voi să-i invit. 
Masa se aşterne, şi oaspeţii se adună. 
 
Auziţi, şerbilor! Aşterneţi masa că îndată vor 
bate doăsprăzece. 
Pentru câte feţe şă aşternem? 
Măi Petre! Câţi ţi-au zis că or veni la prânz? 
 
Opt, afară de soacra Măriei Tale, care-a veni cu 
toţi trei nepoţii şi cu nora sa. 
 
Aşadară, aşterneţi pentru şeasesprăzece. 
Aici sânt atâte cuţite, furcuţe, linguri şi salveturi. 
 
Unde sânt sălăriţele? 
Pline-s de sare? 
Du-te în cocnă şi adă teierele şi patenile (blidele) 
cele de cusutor. 
Pune păharele cele de cristal întraurite pe masă. 
Tocmeşte scaunele în rând. 
Toate sânt gata: dă de ştire Măriei Sale. 
 
Prealuminate domine! Bucatele-s puse pe masă. 
 
Se şede la masă, se mâncă şi se bea 
De vă place Domniilor Voastre, să ne punem la 
masă, că se vor răcire bucatele. 
Luaţi-vă locuri şi scaune după plăcere şi fără de 
alegere, fără ceremonii, căci toţi sântem fărtaţi. 
 
Zama aceasta e făcută tocma pe gustul meu. 
 

Illustritate (Magnitudine) sua. 
A quo es transmissus? 
Ab Illustritate sua Barone N. 
Intra, et expecta modicum, donec illi exponam. 
 
Servus Illustrisimi Domini N. vellet tibi loqui. 
 
Fac, ingrediatur. 
Illustritas sua, Herus meus, inclinando se te 
salutat, Illustrissime Domine, rogatque, ut velis 
(te humilies) cras apud illum prandere. 
Dicito Illustritati suae servitium, inclinationem, 
et salutem a me, et quod eam invisam. 
 
Prandebitne adhuc aliquis apud tuum 
Dominum? 
Adhuc prandebunt aliqui e melioribus ejus 
amicis. 
Quos nunc volo invitare. 
Mensa sternitur, & Hospites conveniunt. 
 
Audite servi! Instruite mensam, quia illico 
sonabit duodecima. 
Pro quot personis sternamus? 
Heus tu Petre! Quot tibi dixere, se venturos ad 
prandium. 
Octo praeter Socrum Illustritatis tuae, quae 
veniet cum omnibus tribus Nepotibus, et cum 
Nuru sua. 
Itaque sternite pro sedecim. 
Hic sunt totidem cultri, furcellae, cochlearia, et 
mappalia 
Ubi sunt salina? 
Suntne plena salis? 
Perge in culinam, et adfer orbiculos, et patenas 
stanneas. 
Pone pocula chrystallina inaurata ad mensam. 
Construe sedes in ordinem. 
Omnia sunt parata: fac sciat Illustritas sua. 
 
Illustrissime Domine! Cibi sunt mensae 
appositi. 
Assidetur mensae, manducatur, & bibitur  
Si placet Dominationibus vestris, ponamus nos 
ad mensam, quia frigefient fercula. 
Accipite vobis loca, et sedes juxta placitum, et 
indiscriminatim, absque ceremoniis, quoniam 
omnes sumus amici. 
Hoc jusculum est praeparatum plane ad meum 
gustum. 
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Nu gândi că eşti singur, cărui-i place, că şi noi 
aceasta zicem. 
Carnea cea de vacă, de viţel, încă mi-au plăcut, 
tam îmi mai place aceasta de cerb, de căprioară, 
de găină, de porc etc. 
Daţi-ne de beut. 
De care vin porunciţi să v-aduc? De cel roşu sau 
de cel alb? 
Adă de cel roşu. 
Cum vă place vinul acesta? 
Foarte bine. 
Placă-vă Domniilor Voastre a mâncare şi a 
beare. 
Nu te osteni a ne îmbiare, că mâncăm şi bem din 
graţia Domniei Tale. 
Bagă vin, păharnice! 
Să bem pentru sânătatea fărtaţilor noştri. 
Pentru sănătatea Domniilor Voastre!  
Dumnezeu vă ţie întru mulţi ani în pace, sânătoşi 
şi fericiţi! 
Foarte frumos îţi mulţămim şi aşişderea îţi 
poftim toate cele bune. 
Foarte îţi mulţămim de prânzul bun. 
 
Nu este pentru ce să-mi mulţămiţi. 
Vă rog să luaţi în nume de bine şi să fiţi iertători. 
 
 
 

A treia vorbire 
De mutarea timpului, şi de orele zilelor 
Ce timp este?  
E serin. 
E rău timp? 
Începe a suflare vântul. 
Bate vânt. 
Astă-noapte au căzut brumă, neauă, grândine. 
De la miazănoapte tot ninge. 
Om aveare ploaie. 
Ploaă afară? 
Nu numai ploaă, ci încă şi fulgeră. 
Nu e timp să zaci în pat. Scoală-te, n-auzi cum 
tună şi trăzneşte? 
Cald e afară? 
Ba, atâta de mare frig au fost astă-dimineaţă, cât 
toate apele au îngheţat. 
Nu e cu putinţă fiindc-aseară era nor. 
 
Câte ore sunt? 
Au bătut vel au fost unsprăzece. 

Non putes te solum (singulum) esse, cui placet, 
quia et nos hoc dicimus. 
Caro bubula, vitulina, etiam placuit mihi, tamen 
plus mihi placet haec cervina, caprina silvatica, 
galinacea, suilla etc. 
Date nobis ad bibendum. 
De quali vino mandatis ut vobis feram? De 
rubro, vel de albo? 
Adfer de rubro. 
Quomodo placet vobis vinum istud? 
Optime. 
Placeat Dominationibus vestris manducare, et 
bibere. 
Non te fatiges nos adhortari, quia manducamus, 
et bibimus ex gratia Dominationis tuae. 
Infunde vimum pincerna. 
Bibamus in salutem amicorum nostrorum. 
Pro salute Dominationum vestrarum. 
Dominus Deus conservet vos per multos annos 
in pace sanos, atque beatos. 
Pulcherrime gratias tibi agimus, et pariter 
precamur tibi omnia bona. 
Humillime gratias tibi agimus pro lauto 
prandio. 
Non est, cur gratias mihi agatis: 
Vos rogo, accipite in bonam partem, et 
ignoscite. 
 

 
III. Dialogus 

De vicissitudine temporis, & de horis dierum 
Quale tempus est? 
Sereneum est. 
Malum tempus est? 
Incipit flare ventus. 
Ventus flat. 
Hac nocte cecidit bruma, nix, grando. 
A media nocte semper ningit. 
Pluviam habebimus. 
Pluitne foris? 
Non tantum pluit, sed etiam fulgurat. 
Non est tempus jacendi in lecto; eleva te, non 
audis qui tonat, et fulminat? 
Calidumne est foris? 
Non, tam magnum frigus fuit hoc mane, ut 
omnes aquae in glaciem versae sint. 
Non est possibile, quandoquidem heri vesperi 
erat nubes. 
Quota est hora? 
Sonuit, vel fuit undecima. 
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Trei fărtaie pe cinci. 
Uită-te la orar (la ceas). 
Merge pe nouă. 
Îndată or fi şase. 
Cum trece timpul! 
Şi eu aştept. 
E amiazi. 
 

A patra vorbire 
Întră călători în crâşmă 

Câte miluri sânt de aici până în Bucureşti? 
Treizeci şi şapte. 
Am făcut doaăzeci şi cinci de miluri; tătuşi astăzi 
n-om puteare sosire acolo. 
Bună e calea? 
Nu prea. 
Aşadară, ne a căuta să ne abatem în crişma cea 
mai aproape şi să noptăm într-însa. 
Crişmariule! Putemu-ne abate aici? 
Vedeţi bine, domnilor! Veţi găsire aici frumoase 
căsi, lepedeao curate, ţoluri nouă, mânuşterguri, 
perine şi toate câte sânt de lipsă. 
Arată-ne, dar, o chilie sau o casuţă! 
Îndată. 
Ce voiţi să vă ferbem pe cină? 
Faceţi o ţâră de zamă, apoi coaceţi puţântele ouă 
şi frigeţi un pui de găină, de raţă, de curcă, de 
gânscă etc. 
Dar pe lângă friptură ce vreţi, salată sau spargă? 
 
Nemica de aceste, ci ne adă puţintel curechi. 
Deacă n-aţi băgat şofran în zama aceasta, încai 
să o fiţi făcut cu pătrânşei. 
N-aveţi vreo rădiche? 
Nu, dar avem unt proaspăt, struguri şi prune şi 
persici. 
Dar de beut ce aveţi? 
Avem vin, bere, rosol şi vinars. 
 
Cu cât e măsura de bere?  
Aceasta să ştii că e cu cinci creiţari. 
Auzi, crişmariule! Nu s-ar puteare găsire un 
cărăuş să ne ducă până la Argiş? 
Ba tocma acuma au fost unul aici. Vreţi să-l 
chem înlăuntru? 
Chiamă-l. 
Dea Dumnezeu bine, domnilor! 
Bine-ai venit, om de omenie! 
Ce-mi porunciţi? 
Când<u>-i pornire cătră Argis?  

Tres quadrantes ad quintam. 
Aspicias horologium. 
Fertur ad nonam. 
Illico erit sexta. 
Ut transit tempus! 
Et ego moram traho. 
Meridies est. 
 

IV. Dialogus 
Inter itinerantes in diversorio 

Quot miliaribus distat hinc Bucurestinum? 
Triginta septem. 
Confecimus viginti quinque milliaria; tam hodie 
eo pervenire non poterimus. 
Estne commoda via? 
Non adeo. 
Necesse est igitur, ut in primam cauponam 
divertamus, et ibidem pernoctemus. 
Caupo! Possumusne hic divertere? 
Utique Domini; hic invenietis pulchra cubicula, 
munda linteamina, lodices novas, mantilia, 
pulvinaria, et omnia necessaria. 
Ostende ergo nobis aliquod cubiculum. 
Illico. 
Quid vultis, ut coquamus pro caena? 
Parate modicum jusculum dein coquite pauca 
ova, et frigite unum pullum galinae, anatis, galli 
indiaci, anseris, etc. 
Et penes assum quid vultis, lactucam vel 
asparagum? 
Nihil horum, sed adfer nobis modicos caules. 
Si non condivistis hoc jusculum croco, saltem 
praeparassetis cum petroseliis. 
Non habetis aliquem rafanum? 
Non; sed habemus butyrum recens, botros, et 
pruna, et persica. 
Et ad bibendum quid habetis? 
Habemus vinum, cerevisiam, rosolium, et 
crematum. 
Quanti est mensura cerevisiae? 
Hoc scitur, quod sit quinque cruciferis. 
Audi caupo! Non posset inveniri vector aliquis, 
ut nos vehat Argim usque? 
Plane modo pervenit huc unus: vultis, ut illum 
clamem intro? 
Clama illum. 
Det Dominus Deus bene o Domini! 
Bene venesti humane homo. 
Quid mihi mandatis? 
Quando movebis Argim versus? 
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Mâne până-n ziuă, de voi căpătare oameni să 
port. 
Doară şi Domniile Voastre îţi vreare să mergeţi 
la Argiş? 
Vezi bine! Cât ceri pentru un loc în căruţă? 
Mi-ţi da zece florinţi pe loc şi voi ţine locurile 
cele mai bune. 
Ba, ţi-om da doi galbeni, şi, de te vei purta bine, 
vrun mărieş pe beutură. 
 
Sânt îndestulit. 
Noapte bună şi visuri curate! 
Hodigneşte în pace, şi nu-ţi uita a ne scula cu o 
jumătate de oră mai înainte de ce om pornire. 
V-oi deştepta. 
Crişmarule, cu cât îţi sântem datori? 
Cu doi taleri. 
Na-i şi rămâi sănătos! 
Cale bună Domniilor Voastre! 
 

A cincea vorbire 
Un nemernic întreabă de la un cetăţean unde 

şede cutare 
Ştii Domnia Ta româneşte? 
Stiu, căci? Sau doară ai aveare ceva de a-mi 
poruncire? 
Nu sânt dedat a poruncire unui om de omenie, 
cum eşti Domnia Ta, pentru aceea nu-ţi 
poruncesc, ci te rog. 
Om bun, cu cuvintele acestea mă ruşini. Placă-ţi 
a-mi poruncire. 
Nu cunoşti pe cutare? 
Ba cunosc. 
Rogu-te, unde şede? 
Nu departe, pe uliţa aceasta. 
Du-te numai pe cărarea aceasta până vei da de o 
casă împistrită. Acolo şede. 
De-a dreapta au de-a stânga? 
De-a dreapta. 
Foarte mulţămesc Domniei Tale. 
Nu este pentru ce să mulţămeşti. 
Auzi, Domnia Ta, aici şeade Esselenţia Sa N.? 
 
Aici, dar nu e acasă. 
Când l-aş puteare găsire acasă? 
Astară la şapte ore încă a fi acasă, dar mai bine ai 
facere de ai veni mâne dimineaţă la opt, că atunci 
n-a fi cuprins. 
Aşa voi facere. Rămâi sănătos! 
Şerbul Domniei Tale! 

Cras summo mane, si invenero homines 
vehendos, vel portandos. 
Fortasse etiam Dominationes vestrae velletis 
ire Argim. 
Utique: quantum petis pro uno loco in rheda? 
Dabitis decem florenos pro loco, et reservabo 
loca meliora. 
Non, dabimus tibi duos Ducatos (Aureos), et si 
bene te gesseris, unum alterumve marianum pro 
potu. 
Sum contentus. 
Bonam noctem, et somnia casta. 
Requiescas in pace, et non obliviscaris, nos 
excitare media hora prius, quam proficiscemur. 
Excitabo vos. 
Caupo! Quantum tibi de<be>mus? 
Duos talleros. 
En illos, et bene valeas. 
Bonum iter Dominationibus vestris. 
 

V. Dialogus 
Peregrinus sciscitatur a cive,  

ubi habitet N. 
Callesne Dominatio Tua Daco-Romanice? 
Scio, eccur? Aut fortasse heberes aliquid mihi 
mandandum? 
Non sum asuetus mandare homini honesto, uti 
es Dominatio tua, ideo non tibi mando, sed te 
rogo. 
Bone homo! his verbis me confundis; placeat 
tibi mihi mandare.  
Non cognoscis talem hominem? 
Non ita est, cognosco. 
Rogo te, uti habitat? 
Non procul, in hac platea. 
Perge tantum per hancsemitam, donec attinges 
domum aliquam pictam, ibi habitat. 
A dextrane, vel a sinistra? 
A dextra. 
Humillimas gratias ago Dominationi tuae. 
Non est, cur gratias agas. 
Audi Dominatio tua! Hic habitat Eccellentia 
Sua N.? 
Hic: sed non est domi. 
Quando possem eum domi invenire? 
Hodie vesperi hora septima etiam erit domi; sed 
melius faceres, si venires cras mane octava, 
quia tunc non erit occupatus. 
Sic faciam: remane sanus. 
Servus Dominationis tuae. 
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„Podoaba preavestitului neamului românesc” – 
LEXICOGRAFIE 

 
DICTIONARIUM VALACHICO-LATINUM(1) 

 
Litera I 

 
Ia, ita. 
Ia, vel ea: illa, ea. 
Ia, accipe. 
Iáta (eáca) ecce. 
Iád, infernus, avernus. 
Iáda, heda. 
Iádera, hedera. 
Iápa, cabala, eqva. 
Iár,  
Iára,  iterum, denuo. 
Iárashi,  
Iárba, herba, gramen. 
Iárba fiaralor, buphonium, cameleonta. 
Iárba’ lui tátin, symphitum, consolida. 
Iásca, fomes. 
Iáta (iáca), ecce. 
Ibóvnic, a, amasius, a. 
Ibric, guthus, i, m. 
Ibricel, guthulus, i, m. 
Ibrishin, fila sericea, bombycina ad suendum; die Nähseide. 
Ic (náda), cuneus; ék, ékszeg; die Keul<e>. 
Iceá, 
Ici, hic; pe ici pe colé; imittamott, hellyelhellyel; fleckweis, platzweis, hie und da. 
Icnesc, ire, it, (rõgßñ) eructo, as, are; böffeni, böffögni; rülpfen, aufsteigen No 4. 
Icnít, a, eructatus, a, um. 
Icoána, icon, imago, efigies, simulacrum. 
Icuésc, ire, it, cuneo, as, are; verkeulen. 
Icuít, a, cuneatus, a, um. 
Iéu, luáre, luát. 
Ieuit, Ien uit, en conspice; ahol ni; schau, siehe. 
Iérha, aluta. 
Ieromonách. 
Iezune, iezure, lynx; hiuz; der Luchs. 
Ignesc, v. Icnesc. 
In, linum. 
Ileu (nocovála) incus, udis. 
Imála (tina, lut) lutum. 
Imáshu (pashune sloboda, isláz), pascuum liberum, bucetum. 
Imbáer, áre, át. 
Imbal, are, at, salivo, as, are; 2o (balacaresc). 
Imbalát, a, salivosus, a, um. 
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Iéu, luáre, át, 1o accipio; 2o emo; 3o ieu pe fuga; 4o éte (eácate); 5o iéu sáma; 6o conjungi 
matrimonio. 

Imbáleg, are, at, stercoro, as, are. 
Imbalegát, a, stercorosus, stercoratus, a, um. 
Imbarbatáre, animatio. 
Imbarbatát, a, animatus, a, um. 
Imbarbatez, are, at, animo, as, are. 
Imbat, are, at, inebrio, as, are. 
Imbatáre, inebriatio. 
Imbatát, a, inebriatus, a, um. 
Imbatranesc, ire, it, senesco, consenesco, is, nui. 
Imbatranít, senex factus, a, um. 
Imberbéc (imburd, imbutush), contundendo trudo, impello arieto. 
Imbieát, a, invitatus, a, um. 
Imbíiu, ere, eat, invito, offero; antragen; kenálni. 
Imbín, combino, facio cohaerere. 
Imbináre, combinatio, cohaerentia. 
Imblacíiu, tribulo. 
Imblanzésc, ire, it, placo, mitigo, lenio, sedo; engesztelni. 
Imblanzíre, placatio, mitigatio. 
Imblanzít, a, placatus, mitigatus, a, um. 
Imblanzitoriu, e, placator, mitigator. 
Imbláre, vide umbláre. 
Imblatésc, ire, it, trituro, as, are. 
Imblatitóriu, triturator, oris, m. 
Imblet. 
Imblojesc, ire, it, obduco. 
Imblojít, a, obductus, a, um. 
Imblu, ambulo; umblu rau, roszul járni; übel ankommen. 
Imboldesc, ire, it (stremur), stimulo, as, are. 
Imboldíre, stimulatio. 
Imboldít, a, stimulatus, a, um. 
Imbolditóriu, e, stimulator, stimulatrix. 
Imbolditúra, stimulatio. 
Imbord, are, at (restórn), inverto, subverto. 
Imbordát, a, inversus, subversus, a, um. 
Imbrác, are, at (invéshtiu), vestio, amicio, induo. 
Imbracamínte, amictus, vestitus, indumentum. 
Imbracat, a, vestitus, indutus, amictus, a, um. 
Imbracatóriu, e, indutor, amicens, vestiens. 
Imbracin, are, at, caligas alligo. 
Imbrancesc, ire, it, manibus, pedibusque flecto ad terram. 
Imbratzasháre, amplexus, complexus. 
Imbratzashát, a, brachiis amplexus, complexus, a, um. 
Imbratzashéz, are, at, amplector ulnis, brachio, complector, aris, atus. 
Imbuc, are, at, ori infero, impono in ore. 
Imbucát, a, ori impositus, a, um. 
Imbucatúra, bolus, offa, buccea. 
Imbucaturesc, falatozni; ein wenig essen, etwas zu fich nehmen. 
Imbucur, are, at, audio, laetitia adficio. 
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Imbucurát, a, gaudio, laetitia adfectus, a, um. 
Imbúib, are, at, ingurgito. 
Imbuibáre, ingurgitatio. 
Imbuibát, a, ingurgitatus, a, um. 
Imbulzála, contrusio, compressio; tolongás. 
Imbulzésc, ire, it, contrudo, comprimo. 
Imbulzíre, vide Imbulzala. 
Imbulzít, a, contrusus, compressus, a, um. 
Imbulzitóriu, e, contrusor, compressor. 
Imbúmb, are, at, confibulo, as, are. 
Imbumbát, a, confibulatus, a, um. 
Imbún, a, are [!], bonum facio, mitigo aliqvem, item facio aliqvem, bono animo esse. 
Imbunát, a, placatus, mitigatus, a, um, item laetitia adfectus, bono animo factus. 
Imbunatatzesc, ire, it, bonum facio aliqvem. 
Imbunatatzít, a, bonus factus, bona facta. 
Imbunéz, vide Imbun. 
Imbur, are, at, vapore adficio, item vaporo, as, are. 
Imburát, a, vapore adfectus, a, um. 
Imburd (imberbec). 
Imburdát, a, vide Imbordát. 
Imbút. 
Imbutushesc, v. Botoshesc, Imbérbec. 
Ime, ecce. 
Impác, are, at, pacifico; me-mpác, pacem facio, pacem ineo. 
Impacáre, pacificatio. 
Impacát, a, pacificatus, a, um. 
Impacatóriu, e, pacificator. 
Impaciuésc, ire, it, vide Impác. 
Impaciuíre, vide Impacáre. 
Impaciuít, a, vide Impacát. 
Impaciuitóriu, vide Impacatóriu. 
Impaclát, obscuratus, a, um. 
I<m>parát, a, palatus, impalatus, a, um. 
Imparát, imperator. 
Imparateássa, imperatrix. 
Imparatésc, a, imperatorius, a, um, <imper>ialis caesareus. 
Imparatéshte, imperatorie. 
Imparatushu (boála), sinanche, angina, dolor faucium. 
Imparatzésc, ire, it, impero, regno, as, are. 
Imparatzíe, imperium. 
Imparatzitóriu, e, imperans. 
Imparecheat, a, dissidens. 
Imparechére, dissidium, disconvenientia. 
Imparechetoriu, dissidium, disunionem faciens. 
Imparechéz, chére, cheat, dissidere, dissensionem facio, discordias causo. 
Imparéz, rare, rat, palo, impalo, as, are; stängeln. 
Imparát, a, palatus, impalatus, a, um. 
Imparatush. 
Impart,  
Impartz,  ire, it, divido, distribuo, parcior. 
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Impartzesc, 
Impartashesc, communio participo; theilnehmen. 
Impartzíre, divisio, distributio, partitio. 
Impartzít, a, divisus, distributus, a, um. 
Impartzitóriu, e, divisor, partitor, distributor. 
Impatrát, a, qvadruplicatus, a, um, qvadruplum. 
Impatréz, tráre, trát, qvadruplico, as, are. 
Impatur, áre, át, complico; falzen, falten; kétben [!] hajtani a ruhát; brechen zusetzen, beugen. 
Impaturát, reteges [!]. 
Impédec, are, at, impedio, is, ire, sufflamino, as, are. 
Impelitzát, a, ille, cui pellis supercrevit. 
Impenát. 
Impenez. 
Impetresc, ire, it, petrifico, item obduresco, induresco. 
Impetríre, petrificatio, obduratio, induratio. 
Impetrít, a, petrificatus, obduratus, induratus, a, um. 
Impilát, a, depressus, humiliatus, a, um. 
Impíng, gere, pins, impingo, trudo. 
Impingatóriu, e, trusor. 
Impingere, trusio. 
Impins, a, trusus, a, um. 
Impistresc, scheken, bunt machen; vario. 
Impletésc, ire, it, implecto, is, ere. 
Impletít, a, implexus, a, um. 
Impletitoáre, hajfono, hajkötő; das Haarband; v. Frunza No 3. 
Impletitura, das Geflecht. 
Implinesc, ire, it. 
Implinire, Vollziehung. 
Implinitoriu, tellyesteni [!]. 
Implu. 
Impodobesc, ire, it, orno, as, are, exorno, as, are. 
Impodobít, a, ornatus, exornatus, a, um. 
Impodobitóriu, e, ornator, exornator. 
Imponcisheat, a, oppositus, a, um. 
Imponcishére, oppositio; hasonlás, fondorkodás. 
Imponcishéz, ere, eat, oppono, obsto, contraeo. 
Impotríva, vide Improtíva. 
Impotrivésc, vide Improtivésc. 
Impovaráre, oneratio, aggravatio. 
Impovaréz, rare, rat, onero, aggravo. 
Imprashtieat, a, dispersus, a, um; szilálni, szórni; zerstreuen; oszlatni, hintve, szortva [!]. 
Imprashtieát (adverb), disperse. 
Imprashtiére, dispersio. 
Imprashtiu, ere, eat, dispergo; szilálni, szorni. 
Impreájma, eregione, coram. 
Impregiúr, are, at, gyro, as, circulo, circumdo. 
Impregiur (adverb), circum, circa circum, p<er>gyrum. 
Impregiuráre, gyratio, circum ductio. 
Impregiurát, a, gyratus, circum ductus, circum datus, a, um. 
Impregiuratóriu, e, circulator, gyrator. 
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Impréssur, are, at, circumdo. 
Impressurát, a, cicumdatus, a, um, obsessus; ördöngös; besetzen. 
Impressuratóriu, e, circumdator. 
Impretinesc, ire, it, barátkozni. 
Impréun, are, at, conjungo, connecto, ere; 2o coëo. 
Impreúna, simul, conjunctim. 
Impreunáre, conjunctio, connexio. 
Impreuna sunatoáre, consonans; Mitlauter. 
Impreunát, a, conjunctus, a, um, connexus, a, um.  
Impreunatóriu, e, copulator, conjungens.  
Imprilastesc, decipio. 
Imprilastít, a, maledictus, a, um, item illusus, a, um. 
Impropodesc, velo, as, are; schleyern, mit Tüchern umhängen, verdecken. 
Impropodít, a, velatus, a, um. 
Impropoditoáre, crinale. 
Improshc, are, at, varia proicio contra. 
Impostesc (me) 1o. 
Improtíva, contra, adversus. 
Improtivesc, me impotrivesc, ire, it, contrarior, adversor. 
Improtivíre, contrarietas, adversitas. 
Improtivít, a, contrariatus, adversatus, a, um. 
Improtivitóriu, e, contrariator, adversator. 
Improtívnic, a, contrarius, adversarius, a, um. 
Imprumút, táiu, táre, tát, mutuo, as, are, item mutuor, aris, atus. 
Imprumút (adverb), mutuo, mutue. 
Imprumút (subst.), mutuum. 
Imprumutáre, mutuatio. 
Imprumutát, a, mutuatus, mutuatitius, a, um. 
Imprumutatóriu, e, mutuator, mutuans. 
Imprumutéz, vide Imprumut, are, at. 
Impumn, are, at, impugno, as, are. 
Impúng, are, uns, pungo, is, ere. 
Impungáciu, e, cornupeta. 
Impungatóriu, e, punctor, punctorius, a, um, pungens. 
Impungere, punctio. 
Impuns, a, punctus, a, um. 
Impunsatúra, 
Impunsoáre,  cu ácu, punctura; ötés, öltés; der Stich. 
Impushc, are, at (pushc), jaculor, aris, explodo. 
Impushcát, a, trajectus, explosus, a, um. 
Impushcatoriu, e, jaculator, explosor. 
Impushcatura, jaculatio, explosio (depártáreá de o impushcatura). 
Impút, are, at, imputo, exprobro. 
Imput, táre, tát, foeteo, 2o (beshesc). 
Imputacios, a, imputabilis, le. 
Imputaciúne, 
Imputáre,  imputatio, exprobratio. 
Imputát, a, imputatus, a, um. 
Imputatóriu, e, imputator. 
Imputzesc, ire, it, v. Imput 2. 
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Imputzit, putidus 2o (foárte lénesh). 
I<i>n, linum. 
Iin-selbátec, urinalis, f. 
Iindic, vide Shántz. 
In, in. 
Inácoáce, hac, hac versus. 
Inácolo, illac, illac versus. 
Inacreálă, acor, oris, m., acredo, dinis, f., acrimonia, ae, f.  
Inacresc, ire, it, vide Acrésc. 
Inacríme,  
Inacríre,  vide Inacreala. 
Inacrít, a, acidus factus, a, um. 
Inadesc, ire, it, adnecto, subnecto. 
Inadít, a, adnexus, subnexus, a, um. 
Inaditóriu, e, adnectens. 
Inaditúra, adnexus, us, m. 
Ináinte, ante, prea, coram, in ante. 
Inalbesc, ire, it, inalbo, dealbo; bleichen, ausbleichen. 
Inalbíre, inalbatio, dealbatio. 
Inalbít, a, inalbatus, a, um, dealbatus, a, um. 
Inalbitóriu, e, inalbator, dealbator. 
Inált, a, altus, a, um. 
Inaltzáre, ascensio, elevatio. 
Inaltzát, a, alte elevatus, a, um. 
Inaltzíme, altitudo. 
Inaltzu, are, at, alte elevo, sursum, in altum affolo. 
Inápói, retro. 
Inca, adhuc. 
Incáer, are, at, impetuose, furiose capio aliqvem per capillos. 
Incaelcesc, ire, it. intrico, as, are. 
Incaelcíre, intricatio. 
Incaelcít, a, intricatus, a, um. 
Incaelcitóriu, e, intricator. 
Incaelcitúra, intricatio. 
Incaetvá, valamennyire. 
Incaerceez, eáre, at, v. Caerceez. 
Incaerlig, áre, át, v. Caerlig. 
Incálec, áre, át, 1o utra, indulni, 2o pakolni, rakdosni. 
Incálete, Incálte, ad minus, saltem. 
Incaltzáre, calceatio. 
Incaltzát, a, calceatus, a, um. 
Incaltzáma,  
Incaltzamínte, (caltzáma) calceamentum. 
Incaltzetóriu, e, calceator. 
Incáltzu, are, at, calceo, es, ere. 
Incalzesc, ire, it, calefacio, foveo. 
Incalzíre, calefactio, fotus. 
Incalzít, a, calefactus, a, um. 
Incalzitóriu, e, calefactor, trix. 
Incap, ere, ut, capior, comprehendor; vg. incap in cássa, capit me domus; be térek, férek a házban. 
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Incapére, comprehensio. 
Incapestrez. 
Incapistru. 
Incapút, a, comprehensus, captus, a, um. 
Incárc, are, at, carico, as, are, onero, as, are; aufpacken; rakni, felrakni; 2o de cáp v. Incáer. 
Incarcáre, oneratio. 
Incarcát, a, caricatus, oneratus, a, um. 
Incataramez, zuschnallen. 
Incarcatura, die Aufladung, Beladung. 
Incatro, qva, qvorsum, qva versum. 
Inceluésc (inshel) ire, it, decipio, supplanto. 
Inceluíre, deceptio, supplantatio, impostura. 
Inceluít (inshelát, a,), deceptus, supplantatus, a, um. 
Inceluitóriu, e (celau, inshelatoriu, amagitóriu), deceptor, supplantator, impostor. 
Incéluiu, ire, it, vide Inceluésc. 
Incenushát, a, cinerizatus, a, um. 
Ince<n>ushez, are, at, cinerizo, as, are.  
Incép, ere, ut, incipio, inchoo, initio, as, are. 
Incepatóriu, e, inceptor, inchoator, initiator. 
Incepatúra,  
Incépere,  inchoatio, initiatio, inceptio. 
Incepút (substant.) initium, principium. 
Incepút, a, inceptus, inchoatus, initiatus, a, um. 
Incét, are, at, cesso, as, are. 
Incét (adverb) lente, pedetentim, non cito, paulatim. 
Incetáre, cessatio. 
Incetez; tare, at, vide Incet. 
Incheg, áre, at, aludni. 
Inchegát, alutt. 
Inchep, ere, ut, v. Incap. 
Inchetor, áre, át, v. Imbaer. 
Inchíd, ere, chis, claudo, includo. 
Inchieat, a, conjunctus, compositus, constrictus, combinatus, conclusus, a, um.  
Inchietura, artus; das Gelenk; hajlás, hajtás. 
Inchíiu, ere, eat, constringo, concludo, combino. 2o concludo. 
Inchín, are, at, inclino, adoro cernens, adoro procumbo. 2o reá köszönni. 3o (a inchina pe cineva lui 

Dumnezeu, dracului) devovere quempiam. 
Inchínume, meinchín, adoro, saluto. 
Inchinaciúne, 
Inchináre,  adoratio, salutatio, propinatio. 
Inchinát, a, adoratus, salutatus, a, um. 
Inchinatóriu, e, adorator, salutator. 
Inchíng, are, at, eqvum cingo, cingulo. 
Inchingát, a, eqvus cingulatus, a, um. 
Inchiótor, are, at, fibulo, confibulo. 
Inchiotorát, a, fibulatus, confibulatus, a, um. 
Inchipuesc, ire, it, imaginor, formo, figuro. 
Inchipuíre, imaginatio, figuratio. 
Inchipuít, a, figuratus, a, um.  
Inchipuitóriu, e, imaginator, figurator. 
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Inchir, ire, it, desino coescere. 
Inchissoáre, clausula. 
Inchiz v. 
Incilipéz, páre, pat, hinc inde aquiro, colligo, ita, ut jam necessitatem sublevem. 
Incíng, ere, cins, cingo, accingo; (farina) dohosodni. 
Incingatoare, cingulum. 
Incingatúra, cinctura. 
Incins, a, cinctus, accinctus, a, um; (de farina) dohos. 
Incirip. 
Inchiz, dere, chis, vide Inchid. 
Incleshtáre, combinatio; öszvekaptsolni. 
Incleshtát, a, combinatus, a, um.  
Incleshtéz, combino, as, are. 
Incoáce, erre. 
Incolea, illac, ultra. 
Incolo, illac, illuc. 
Incoltzésc, ire, it, 1o (incep cu dintzi, coltzi); 2o germino, pullulo, as, are. 
Incoltzit, a, germinatus, a, um. 
Incoltzitúra, germinatio, pullulatio.  
Incontra (improtíva) contra. 
Incordáre, intensio. 
Incordát, a, intensus, a, um. 
Incordéz, dare, dat, intendo, is, dere. 
Incornurát, a, v. Cornurát. 
Incraencina, mi se incrincina, borzadni, fel borzadni (impersonale). 
Incred, magát el hitettni, el bizni; mencredintzez, 1o concredo, committo; 2o confuto; 3o dispenso. 
Incremenesc, ire, it, obstupeo, attonitus fio. 
Incremeníre, stupefactio. 
Incremenít, a, attonitus, stupefactus, a, um. 
Incretzesc, ire, it, crispo, rugo, plico; rántzolni. 
Incretzésc-frúntea, capero, as, are. 
Incretzíre, crispatio, plicatio, rugatio. 
Incretzít, a, crispatus, rugatus, plicatus, a, um. 
Incretzitúra, crispatura, ruga, plicatura; rántz. 
Incréz, crédere, crezut, concredo. 
Incrucishát, a, decussatus, a, um. 
Incrucishát (adeverb), decussátim. 
Incrucishéz, sháre, shát, decusso, as, are. 
Incrucishézume, me incrucishéz, obstupeo, valde miror; meg rémülni. 
Incrúnt, are, at, cruento, as, are; véresiteni. 
Incrúntáre, cruor. 
Incruntát, a, cruentus, a, um. 
Incrúst, are, at, incrusto, are, at. 
Incrustáre, incrustatio. 
Incrustát, a, incrustatus, a, um. 
Incrustéz, vide Incrúst. 
Incueát, a, odseratus, occlusus, clausus, a, um. 
Incuetoáre, clausula (descuetoáre). 
Incuetúra, obseratio, inclusio, clausura. 
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Incuíb, áre, át, nido incubo, item nidifico, item (per metaphor.) freqvento aliqvem locum, sicut 
proprium nidum, et sicut in proprio nido conversor, moror ibi. 

Incúiu, ere, eat, occludo, obsero, as, are, (áfára) excludo; ki rekeszteni. 
Incúmet, are, at, committo, concredo; vermessen. 
Incumetát, a, commissus, concreditus, a, um. 
Incúngiur, áre, át, gyro, ingyro eo, circulo, circumdo; 2o környűl venni. 
Incúngiur, circuitus. 
Incungiuráre, gyratio, circuitio. 
Incúrc, áre, át, intrico, as, are; implicito verflechten. 
Incurcát, a, intricatus, a, um. 
Incurcatóriu, e, intricator. 
Incurcatúra, intricatio. 
Incushluesc. 
Indaluesc, ire, it, v. Andaluesc. 
Indata (mínteni, deloc, caet zici), statim, subito. 
Indár, gratis. 
Indarapt (inapói), retro. 
Indaraptnic, a, contumax, refractarius, a, um, pervicax, cerebrosus; agyafurt, makrantzos, makots. 
Indaraptnicesc, ire, it, contumacem, inobedientem facio. 
Indaraptnicescume, me indaraptnicesc, refragor, aris, atus. 
Indaraptnicéshte, contumaciter. 
Indaraptnicíe,  
Indaraptnicíre,  contumacia. 
Indaravnicesc, v. Indaraptnicesc. 
Indata, indatá máre. 
Indatoresc, ire, it. 
Indelbin, anstarren.  
Indelete, commodum, ad manum. 
Indeletnicésc, ire, it, vaco, as, are. 
Indeletnicie. 
Indelúng, are, at, prolongo, differo; 2o (ma departez). 
Indelúng (adverb) diu, longo tempore. 
Indelúnga-rabdáre, longanimitas; hoszszutűrés; die Langmuth. 
Indelungáre, prolongatio, prorogatio.  
Indelungát, a, prolongatus, a, um, longinquus. 
Indelungatóriu, prololgator. 
Indelúng-rábd, longanimis sum, diu patior, diu expecto. 
Indelúng-rabdát, a, diu cum aliqvo patientia est habita, diu expectatus, a, um. 
Indelung-rabdatóriu, e, longanimis, e. 
Indelungesc, v. Indelung. 
Indemaen, are, at, commodum facio.  
Indemaena, commodum, ad manum. 
Indemaenáre, commoditas. 
Indemaenát, a, commodus, a, um. 
Indémn (subst.), motivum. 
Indemn, áre, at, hortor, adhortor, moneo, admoneo, permoveo. 
Indemnáre, adhortatio, exhortatio. 
Indemnát, a, exhortatione alicujus inductus impulsus, a, um.  
Indemnatóriu, e, exhortator, adhortator. 
Indérept, as, are, vide Indrept. 
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Indereptát, a, vide Indreptát. 
Indereptatóriu, vide Indreptatóriu. 
Indes, áre, át, denso, condenso, intrudo; 2o toldulni, tolongani, tolyongani. 
Indeshért, frustra, in vanum, incassum. 
Indesára, post meridiem, circa vesperum. 
Indessáre, condensatio, contrusio. 
Indessát, a, condensatus, intrusus, contrusus, a, um. 
Indessatóriu, e, condensator, intrusor. 
Indessatóriu, condensatorium, instrumentum qvo aliqvid condensatur. 
Indestuláre, meg elégedés; die Genügsamkeit. 
Indetorésc, ire, it  
Indetoréz, rare, rat obligo, debitorum facio 
Indetoráre  
Indetoríre  obligatio, debitum. 
Indetorít, a, obligatus, a, um. 
Indic, vide Shántz. 
Indih (o vapsála), v. Cionvic [!]. 
Indreá, v. Andrea. 
Indirépt, vide Indrépt. 
Indireptáre, vide Indreptáre.  
Indireptát, a, vide Indreptát. 
Indoeála, dubium, ambiguitas. 
Indoésc, ire, it, duplico, item dubito, ambigo; 2o falten. 
Indoíre, duplicatio, dubitatio. 
Indoít, a, duplicatus, a, um; kettős; zweifach; item dubius, ambiguus, a, um. 
Indracésc, ire, it, daemoniacum facio. 
Indracít, a, daemoniacus, obsessus a daemone, energumenus, a, um; ördöngős. 
Indragesc, ire, it, amo, deamo, adamo, diligo; lieb gewinnen. 
Indragíre, inamoratio, dilectio. 
Indragít, a, inamoratus, a. 
Indragostésc, ire, it, inamo, adamo, deamo; szerelmeskedni. 
Indragostíre, inamoratio. 
Indragostít, a, inamoratus, a, um. 
Indragostitoriu, e, inamorator. 
Indrazneala, audacia, fiducia, ausus, us, m. 
Indraznésc, ire, it, audeo. 
Indraznétzu, a, audax. 
Indrazníre, vide Indrazneala. 
Indraznít, ausus, a, um. 
Indré, v. Andre. 
Indrept, áiu, are, at, rectifico, justifico, dirigo, corrigo, emendo, are, at; sich rechtfertigen. 
Indrept (adverb), recte, directe. 
Indreptáre, rectificatio, justificatio, directio, correctio, emendatio. 
Indreptát, a, justificatus, rectificatus, correctus, emendatus, a, um. 
Indreptatóriu, e, justificator, rectificator, director, corrector, emendator. 
Indrug, are, at, lanam neo. 
Indulcésc, ire, it, edulco, dulcifico, dulce facio. 
Indulcéscume, me indulcésc, dulcesco. 
Indulcíre, dulcificatio, dulcitas. 
Indulcít, a, dulcificus, a, um. 
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Indulcitóriu, dulcificatus, a, um. 
Induplec, áre, át, v. Indoesc; 2o (p.p. de spáte). 
Indúr, áre, át, misereor, commisereor. 
Induráre, commiseratio, benignitas. 
Indurát, a,  
Induratóriu, e misericors, benignus. 
Innegresc, ire, it, denigro, nigresco. 
Innegrire, denigratio 
Innegrít, a, denigratus, a, um. 
Inel, anulus; (de credintza) jegygyűrű. 
Infainez, áre, át, pudern. 
Infasháre, fascio, as, are. 
Infashát, a, fasciatus, a, um. 
Infashiu,  
Infashu,  ere, at, fascio, as, are; bé polálni, be polázni. 
Infashur, are, at, circum volvo, is, ere; fel tekerni; aufwinden. 
Infashurát, a, circum volutus, a, um. 
Infashuratóriu, e, circumvolvens. 
Infatzasháre, confruntatio. 
Infatzashát, a, confrontatus, a, um. 
Infatzashez, sháre, shát, confronto, as, are. 
Infer, áre, át, bélyegezni. 
Inferat. 
Inferbant, are, at, infervefacio, is, ere. 
Inferbantume, me inferbant, inferveo, fervesco, incalesco; hevülni.  
Inferbantáre, incalefactio, infervefacio. 
Inferbantát, a, infervefactus, incalfactus, a, um. 
Inferbintzála, fervor, incalefactio. 
Inferáre, cauteriatio. 
Inférát, a, cauteriatus, a, um. 
Inferéz, ráre, rát, cauterizo, as, are. 
Infíg, ere, fipt, infigo, is, ere. 
Infioráre, terrefactio, horror. 
Infiorát, a, terrefactus, a, um. 
Infioréz, are, at, terrefacio, horreo, cohorreo, terrore, concutior. 
Infipt, a, infixus, a, um. 
Inflorésc, ire, it, floreo, floresco, efloreo, infloro, efloresco; 2o mucesco; beschimmeln. 
Inflorít, a, infloratus, a, um. 
Influrit id. 
Infocáre, ignitio, exarsio, excandescentia. 
Infocát, a, ignitus, a, um. 
Infocaz, are, at, ignio, exardeo, excandesco. 
Infoiu, aufbläsen, aufdunsen, aufschwällen. 
Infraen, are, at, contineo, tempero, abstineo. 
Infraenáre, astinentia, continentia, temperantia. 
Infraenát, astinens, continens, temperatus, a, um. 
Infraenéz, náre, nát, abstineo, contineo, cohibeo, fraeno, as, are, infreno. 
Infrang, ere, frampt, frango, infringo, petringo, efringo, confringo. 
Infrangere, fractio, confractio. 
Inframt, vel, Infrant, a, fractus, confractus, perfractus, a, um. 
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Infratzésc, ire, it, facio affinitatem, fraternitatem. 
Infratzescume, me infratzesc, affinitatem contraho, fio affinis cognatus. 
Infratzit, a, cognatus, affinis factus, a, um. 
Infren, vide Infraen. 
Infrenáre, vide Infraenáre. 
Infrenat, vide Infraenát. 
Infric, are, at, terrefacio, metum, timorem incutio. 
Infricare, terrefactio, metus, e timoris incussio. 
Infricat, a, terrefactus, a, um. 
Infricosháre, vide Infricare. 
Infricoshát, a, vide Infricat. 
Infricoshez, sháre, shat, vide Infric. 
Infrigoshát, a, frigidus, gelidus, algidus, a, um. 
Infrigoshéz, sháre, shat, facio frigore. 
Infrigoshézume, me infrigoshéz, frigefio, frigesco. 
Infrumsetzáre, codecoratio, venustas, ornatus. 
Infrumsetzát, a, factus pulcher, venustus, condecoratus, ornatus, a, um. 
Infrumsetzéz, tzáre, tzát, pulcrum, formosum, venustum facio, condecoro, orno, venusto, as, are. 
Infrúnt, are, at, corripio, exprobro. 
Infruntáre, correptio. 
Infruntát, a, correptus, a, um. 
Infruntatóriu, e, correptor. 
Infrunzésc, ire, it, frondeo, es, frondesco, is, ere. 
Infrunzire, frondositas. 
Infrunzít, a, frondosus factus, a, um. 
Infrúpt, carnalem cibum fascio aliquem in jejunio comedere. 
Infund, infundo; dugni, tömni; stopfen. 
Infundatura, töltés. 
Ingaduésc, ire, it, indulgeo, es, ere. 
Ingaduíntza,  
Ingaduíre, indulgentia. 
Ingaduít, a, indultus, a, um. 
Ingaduitóriu, re, indultor, indulgens. 
Ingaduiu, vide Ingaduesc. 
Ingaenjesc, ire, it, incurvo; zusammenbiegen, oder krummen. 
Ingaimacésc, ire, it, turbo, conturbo. 
Ingaimacíre, conturbatio. 
Ingaimacít, a, conturbatus, a, um. 
Ingalbinésc, ire, it, palleo, expalleo, expallesco, item flavo, colore tingo, flavescere facio. 
Ingalbiníre, flammeatio. 
Ingalbinít, a, flammeatus, flavus, pallidus factus, a, um. 
Ingalbinitóriu, e, flamearius. 
Ingalmacesc, ire, it, v. Imbat No 3.  
Ingan, are, at, subsanno, as, irrideo, es (ex gannio) nachspotten. 
Inganáre, sanna, ae, f. 
Inganát, a, subsannatus, irrisus, a, um. 
Inganatóriu, e, sannio, onis, m. 
Inganf, are, at, tumeo, intumeo, intumesco. 
Inganfáre,  
Inganfatura, tumor, tumiditas. 
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Inganfát, a, tumidus, tumefactus, a, um. 
Ingassála, v. Imbulzála. 
Ingassesc, ire, it, toldulni, tolongani. 
Ingazdacesc, v. Imbogatzesc. 
Ingenunchiére, genoflexio, ingeniculatio. 
Ingenunchieát, a, genuflexus, a, um. 
Ingenúnchiu, ere, eat, genuflecto, is, ere, ingeniculo. 
Inger, vide Anger. 
Ingerésc, a, vide Angeresc. 
Ingeréshte, vide Angereshte. 
Inghetz (subst.) v. Ger. 
Inghetz, are, at, gelo, congelo, as, are, glacio, as, (verbum activum) gelasco. 
Inghetzaciós, a, gelabilis, le. 
Inghetzát, a, gelatus, congelatus, a, um. 
Inghímp, are, at, stimulo, pungo. 
Inghimpáre, stimulatio, punctura. 
Inghimpát, a, stimulatus, punctus, a, um. 
Inghimpatóriu, e, stimulator. 
Inghimpatúra, vide Inghimpáre. 
Inghín, are, at, combino, as, are. 
Inghináre, combinatio. 
Inghinát, combinatus, a, um. 
Inghinatura, combinatio. 
Inghít  
Inghitz  ire, it, deglutio, is, ire. 
Inghitzit, a, deglutitus, a, um.  
Inghitzitoáre (gaet, gaetlan), glottis, idis, f.; jugulum, gula; die Kehle; Nyeldeklő; der Schlund. 
Inghitzitúra, deglutitio. 
Inglód, are, at, limo, luto, infigo 
Inglodát, a, limo infixus, a, um. 
Ingradésc, sepio, is, ivi, vel sepsi, septum; keríteni; umzäunen. 
Ingradíre, sepimen, sepimentum. 
Ingradít, a, septus, a, um. 
Ingrasháre, impingvatio. 
Ingrashát, a, pingvefactus, a, um. 
Ingráshu, are, at, pingvefacio. 
Ingráshume, me ingráshu, pingvo, as, pingvesco, is. 
Ingroshát, a, incrassatus, a, um. 
Ingroshére, incrassatio. 
Ingróshu, are, at, incrasso, are, as, item spisso; fűriteni, v. Ingrec. 
Ingrozésc, ire, it, terrefacio, terreo, absterreo; el rémiteni, rettenteni; me ingrozésc, horreo, 

terrefio; iszonyodni; cohorresco. 
Ingrozíre, terrefactio. 
Ingrozít, a, terrefactus, absteritus, a, um. 
Ingrozitóriu, e, terrefactor. 
Ingúst, are, at, angusto, constringo. 
Angust [!], a, angustus, a, um. 
Ingustáre (straemptoare), angustia. 
Ingustat, a, angustatus, constrictus, a, um. 
Inhiestrez, áre, át, doto; ausstatten. 
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Inholb, áre, át, valde stupere; szemeket mereszteni, kidüllyedni; grosse Augen machen; 2o ki 
düllyedni. 

Iniá<t>, der Grundeiß. 
Iniiu, are, at, (ex ineo, despre zapada, caend se aencheága suptzirel pe deasupra). 
Inima, cor. 
Inimá goála, éh homra. 
Inima rea, dysenteria, tormina, ae, f.; die rothe Ruhr. 
Iniméz, máre, mát, animo, as, are. 
Inimos, a, animosus, a, um, audax. 
Inimútza, corculum. 
Inlemnésc, ire, it, obstupeo, attonitus fio. 
Inmultzesc, ire, it, multiplico, as. 
Inmultzíre, multiplicatio. 
Inmultzít, a, multiplicatus, a, um. 
Inmultzitóriu, e, multiplicator. 
Innadesc, ire, it, tákozni, toldani; anstickeln. 
Innált. 
Innáltz, Innaltzez, Innaltzime etc. 
Innec [!], meg fulni, fuldoklani, fojtani (eneco). 
Innegresc, ire, it. 
In<n>od, are, at, innodo, as, are; knoteln. 
In<n>odáre, innodatio. 
Innodát, a, innodatus, a, um. 
Innodatoriu, e, innodator. 
Innoesc, ire, it, restauro, innovo, renovo, as, are. 
In<n>oíre, innovatio, renovatio, restauratio. 
In<n>oít, a, innovatus, renovatus, restauratus, a, um. 
In<n>ópt,  
Innoptez  are, at, noctesco, is, ere. 
Innoráre, nubilatio, obnubilatio. 
Inorát, a, nubilatus, obnubilatus, a, um; 2o (om innorát) homo morosus; sauertopf. 
In<n>oréz, ráre, rát, nubilo, obnubilo, innubilo. 
In<n>oroesc, ire, it, limo immergo. 
In<n>oroít, a, limo immersus, a, um. 
Inot, are, at, no, nato, as, are. 
Inot (subst.) natatio. 
Inotát, a, natatus, a, um. 
Inotatoriu, e, natator, natans. 
Inradacín, are, at, irradico, as, are. 
Inradacináre, irradicatio. 
Inradacinát, a, irradicatus, a, um. 
Inradacinez, vide Inradacin. 
Ins, vide Ens; vg. Doi, trii inshi. 
Insá, tamen, ceterum, interim; übrigens, unterdessen. 
Insá, vide Ensá. 
In salbátec, v. Burueana de in. 
Insárcin, are, at, onero, aggravo. 
Insarcináre, oneratio, aggravatio. 
Insarcinát, a, oneratus, aggravatus, a, um.  
Insamn, vide Insemn. 
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Insar, vide Inser. 
Insarcinatóriu, e, onerator, aggravator. 
Insarcinéz, vide Insárcin. 
Insashie, proprietas. 
Inscortzoshez, áre, át, crusto. 
Insémn, áre, at, signo, noto adnoto. 
Insemnáre, signatio, notatio, adnotatio. 
Insemnát, a, signatus, notatus, a, um. 
Insemnatóriu, e, signator, notator, adnotator. 
Insemnatúra, signatúra, nota. 
Insemnéz, vide Insemn. 
Insenin, sereno, as, are. 
Inseninát, a, serenatus, sudus, a, um. 
Insereáza, vesperascit, advesperascit. 
Inser,  
Inseréz, rare, rat, vespero, as, are. 
Insét,  
Insetéz, sitio, is, ire. 
Insetoshez. 
Inshel, el áltatni; Inshel (puiu sheaoá, intarnitzez). 
Inshi, v. Ins. 
Inshir, áre, fűzni. 
Inshtiintz, are, at, vide Inshtiintzéz. 
Inshtiintzáre, notificatio. 
Inshtiintzát, a, notificatus, a, um. 
Inshtiintzetóriu, e, notificator. 
Inshtiíntzez, tzáre, tzát, notifico, notum facio. 
Insór, urare, surát, facio aliqvem ducere uxorem; házositani; me insór, uxorem duco. 
Insotzésc, ire, it (tovarashésc) socio, adsocio, as, are. 
Insotziciós, a, sociabilis, e. 
Insotzíre, sociatio, adsociatio, consociatio. 
Insotzít, adsociatus, consociatus, a, um. 
Instraín, are, at, alieno, abalieno, as, are. 
Instraináre, alienatio, abalienatio. 
Instrainát, a, alienatus, abalienatus, a, um. 
Instrainatóriu, e, alienator, abalienator 
Instrainéz, vide Instrain. 
Insufláre, insuflatio, inspiratio. 
Insuflát, a, inspiratus, a, um. 
Insuflatóriu, e, insuflator, inspirator. 
Insufletzesc, ire, it, animo, as, are. 
Insufletzire, animatio; mare insufletzire, magnanimitas; die Großmuth. 
Insufletzit, a, animatus, a, um. 
Insufletzitóriu, e, animator. 
Insuflu, are, at, insuflo, inspiro, adflo, as, are. 
Insúmi, vide Ensúmi. 
Insuptziez. 
Insuraciúne,  
Insuráre, uxoratio. 
Insurát, a, uxoratus, a, um. 
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Insús, sursum versus, sursum. 
Insushésc, ire, it, aproprio, as, are. 
Insúshi, vide Ensúshi. 
Insúshíre (aseuíre) proprietas. 
Insushít, a, propriatus, adpropriatus, a, um. 
Insushésc, ire, it, proprio, adproprio. 
Insutíre,  
Insutít,  centuplum. 
Insútzi, vide Ensútzi. 
Intaeiu, vide Antaeiu. 
Intaelnesc, ire, it, convenio, is, ire. 
Intaempin, are, át, obio, as, are. 
Intaempináre, obviatio. 
Intaempinát, a, obvius factus, a, um. 
Intaempinatóriu, e, obvians. 
Intaempláre, casus, accidens. 
Intaemplát, a, qvod accidit. 
Intaemplume, áre, contingo, accido. 
Intaerzieát, a, tardatus, retardatus, um. 
Intaerziere, tardatio, retardatio. 
Intaerzíiu, ere, eat, tardo, retardo. 
Intaerzíu, tarde, sero. 
Intaraet, are, at, irrito, as, are; fel lázosztani (caznesc 3o). 
Intaraetáre, irritatio. 
Intaraetát, a, irritatus, a, um. 
Intareála, v. Aspreála. 
Intaresc, ire, it, firmo, adfirmo, fortifico, item inaspresc. 
Intaríre, firmitas, adfirmatio, fortificatio. 
Intarít, a, firmatus, fortificatus. 
Intaritóriu, e, firmator, adfirmator, fortificator. 
Intárnitz, áre, át, v. Inshel, puiu sheaoá. 
Intemeát, a, fundatus, a, um. 
Intemeére, fundatio. 
Intemeéz  
Inteméiu  ere, eat, fundo, as, are. 
Interesc (dúduiu, gonésc), abigo, is, ere, pello. 
Interít, a, abactus, pulsus, a, um. 
Intetzesc, tzire, tzit, impello, is, ere. 
Intetzíre, impulsio. 
Intetzít, a, impulsus, a, um. 
Intieleg, ere, les, intelligo, is, ere. 
Intielegatóriu, e, intelligens. 
Intielegere, intellectio; 2o unanimitas, concordia; die Einverständniß. 
Intielepciúne, prudentia, sapientia. 
Intieles, eassa, intellectus, a, um. 
Intieles (subst.), intellectus, us, m.  
Intímpin, vide Intaempin. 
Intimpináre, vide Intaempinare. 
Intín, are, at, inquino, luto inficio; tsatokalni, el sározni. 
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Intinaciúne,  
Intináre, inquinamentum. 
Intinát, a, inquinatus, a, um. 
Intind, ere, tins, tendo, intendo, extendo; item insolo. 
Intindere, intensio, extensio. 
Intinerire, verjüngen. 
Intíns, a, intensus, extensus, a, um.  
Intíns (adverb), intense. 
Intínz, vide Intínd. 
Intinzetóriu, e, intendens, extendens; subst. (sucitoriu) intinzatoriu de áluát, cylindrus quo massa 

farinacea dillatatur; nyujtofa; der Nudelwalker. 
Intoarcere, conversio, versio, reversio. 
Intócma, aeqvalis, le. 
Intócma (adverb) aeqvaliter. 
Intocmésc, ire, it, aeqvo, adaeqvo, accomodo, plano, complano; 2o modolni.  
Intocmíre, aeqvalitas, accomodatio, complanatio. 
Intocmit, a, aeqvatus, adaeqvatus complanatus, a, um. 
Intocmitoriu, e, accomodator, complanator. 
Intórc, ere, tors (intorn), verto, converto, inverto, reverto; item (drussaesc) resulco compum item; 

másodszor szántani; zum zweyten Mahle ackern. 
Intorcatóriu, versor, inversor, conversor. 
Intorn, are, at, vide Intorc. 
Intors, a, conversus, inversus, reversus, versus, a, um.  
Intraentesc, 1o tero, allido; 2o (ma lupt) birakozni. 
Intra, intra, inter. 
Intrácoáce, dortzu. 
Intracolo, coáce, aireá. 
Intradins, v. Deadins. 
Intram  
Intramez  reconvalesco. 
Intráre, ingressio, ingressus, introitus, us, m. 
Intrargintzesc. 
Intraripez, beflügeln. 
Intrarmez. 
Intrataeta, tantopere; ugy anyira, el anyira; so sehr. 
Intrát, a, ingressus, a, um. 
Intrauresc, v. Auresc. 
Intréb, are, at, interrogo, percontor, aris, atus. 
Intrebáre, interrogatio, percontatio. 
Intrebát, a, interrogatus, a, um. 
Intrebatóriu, e, interrogator, percontator. 
Intrebuintzáre (trebuíntza), necessitas. 
Intrebuintzát, a, necessitatus, a, um. 
Intrebuintzéz (saent de lípsa) necessarius sum. 
Intréc, ere, trecut, praecedo, antecedo, supero, excello, praecello, emineo; 2o me intrec, 

hellytelenkedni, gyermekeskedni. 
Intrecatóriu, e, praecedens, antecedens, superans, excellens, praecellens; übrig. 
Intrécere, praecedentia, praecellentia. 
Intrecút, a, superatus, a, um. 
Intrecut, exlex. 
Intreésc, ire, it, triplico, as, are. 
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Intrég, a, integer, gra, grum; merő. 
Intreíre, triplicatio. 
Intreít, triplicatus, a, um; dreyfach. 
Intrognát. 
Intru, in 
Intru, are, at, intro, ingredior. 
Intrun. 
Intrúp, vide Intrupéz. 
Intrupáre, incorporatio. 
Intrupát, a, incorporatus, a, um. 
Intrupéz, are, at, incorporo, as, are. 
Intunec, are, at, obscuro, opaco. 
Intunecáre, obscuratio. 
Intunecát, a, obscuratus, opacus, a, um; 2o (om intunecát) v. Innorat No 2o; Sauertopf.  
Intunecatóriu, e, obscurator, trix. 
Intunecos, a. 
Intunérec, tenebrae, obscuratio, obscurum; 2o (de oámeni etc.) tenger. 
Intruntaeiu, initio, principio; eleinten; anfangs, anfänglich. 
Inturnáre, inversio, conversio, reversio. 
Inturnát, a, versus, inversus, conversus, reversus.  
Intzap, vide Intzep. 
Intzarc, áre, át, v. Intzerc 2o v. Desbar. 
Intzepenésc, ire, it, vide Intzepenésc. 
Intzeleg, vide Intielég. 
Intzelegatóriu, vide Intielegatoriu. 
Intzelegere, vide Intielégere.  
Intzelenésc, ire, it, v. tzélina. 
Intzelenít, a. 
Intzelepciúne, prudentia, sapientia.  
Intzeles, vide Intieles. 
Intzeleptzesc, ire, it, prudentem facio; verständigen; 2o ma intzaleptzesc. 
Intzeleptzeshte, prudenter, sapienter. 
Intzép, infigo, configo; figo. 
Intzepát, a, infixus, confixus, a, um. 
Intzepenesc, ire, it, solido, as, are. 
Intzepeníre, soliditas. 
Intzepenít, a, solidatus, a, um, solidus, a, um. 
Intzerc, are, at, ablacto, disjungo a mamma depello a lacte; abspänen, absetzen. 
Intzercáre, ablactatio. 
Intzercát, a, ablactatus, a, um. 
Intzinát, a, vix cohaerens. 
Inzadár, frustra, gratis. 
Inzadárnic, a, frustraneus, vanus, a, um, i, itus. 
Inzeciuésc, ire, it, decuplo. 
Inzeciuit, a, decuplatus, a, um. 
Inzestráre, dotatio; die Aussteurung. 
Inzestrez, áre, át, doto; ausstatten. 
Injug, are, at, injugo, sub jugum mitto. 
Injugáre, injugatio. 
Injugát, a, injugatus, a, um. 
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Injumatatzaz, felezni. 
Injúr, are, at (suduiu) injurio, contumeliis affisio, increpo. 
Injurát, injuriis, contumeliis affectus, a, um. 
Injuratóriu, e, injuriator, contumeliosus. 
Invaerstáre, variatio.  
Invaerstát, a, variatus, varius, a, um; vesszős. 
Invaerstéz, stáre, stat, vario, as, are. 
Invaertésc, ire, it, inverto. 
Invaertíre, inversio. 
Invaertít, a, inversus, a, um. 
Invaertoshez etc., obdureo, obduro. 
Invalésc, ire, it, invello, as, involvo, is, ere; hauben, item aufbäumen. 
Invalíre, vellatio, invellatio. 
Invalít, a, invellatus, vellatus, involutus, a, um. 
Invalitoáre, vellum, vellamen (á nevéstelor), flammeum. 
Invaluésc, ire, it, involvo, is, ere; kötelődzni. 
Invaluíre, involutio. 
Invaluít, a, involutus, a, um. 
Invaluiu, vide Invaluésc. 
Invart subst. 
Invatz, are, at, doceo, disco. 
Invatz pe áltul, doceo alterum. 
Invatz en ceva, disco ego aliquid. 
Invatzat, a, doctus, a, um. 
Invatzatóriu, docens, discens; tanuló; der lehret, lehrnet. 
Invatzatóriu, qváre invatza paaltul, doctor, docens; tanitó; der Lehrer. 
Invatzatóriu, quare el invatza de lá altul, discens; tanítvány, tanuló; der lehrnet, Lehrling. 
Invatzatúra, doctrina, disciplina; tudomány; die Lehre. 
Invechesc, ire, it, veterasco. 
Invelesc, vide Invalesc. 
Invelít, vide Invalít, a. 
Invelitoáre, vide Invalitoáre. 
Inverzésc, ire, it, vireo, viresco, virido, as; zőldülök; grünen. 
Inverzíre, viridatio, viriditas; zőldülés; das Grünen. 
Inverzít, a, viridatus, viridis factus, a, um. 
Invesht, ire, it, investio, vestio, amicio. 
Inveshtít, a, vestitus, a, um. 
Invínc, vide Invíng. 
Invieat, a, redivivus, a, um. 
Inviére, resurectio, ad vitam reductio. 
Inviéz, ére, eat, resurgo, redivivo, suscito, resuscito. 
Inviéz pe altul, suscito, resuscito alium. 
Inviéz eu, resurgo, redivivo. 
Invifor,  
Inviforez, are, at, procello, cui, isum. 
Inviforát, a, procellosus, procella jactatus, a, um. 
Invinetzésc, ire, it, caeruleo colore tingo, caeruleum facio, caeruleus fio. 
Invinetzít, a, caeruleus factus, a, um. 
Invíng, ere, vins (biruésc), vinco, supero. 
Invingatoriu, e (biruitóriu), victor. 
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Invíngere, victoria. 
Invins, a, victus, a, um. 
Invít, are, at, instigo, as, are, concito; aufreden; nogatni. 
Invitát, a, instigatus, a, um. 
Invitatóriu, e, instigator, trix.  
Inviu, ere, vide Inviéz. 
Involb, v. Inholb. 
Invraestez, v. Invaerstez. 
Invrajbésc, ire, it, inimicitias facio, causo, inimico, as, are, inimicor, aris, atus. 
Invrajbíre, hostilitas, inimicitia, contentio. 
Invrajbitóriu, e, inimicias faciens, causans discordialis, discordiosus. 
Invrednicésc, ire, it, dignor, aris. 
Invrednicíre, dignatio. 
Invrednicít, a, dignatus, a, um. 
Io (eu), ego. 
Iova, Eva. 
Ipen, v. Citov. 
Ipingé (epinge). 
Ipuleát, aedificatum. 
Ipuluesc, aedifico, facio. 
Ir, emplastrum; Ir de ochi, collyrium; Augensalbe. 
Isatru (un peshte species Moron). 
Isbanda, vindicta. 
Isbandésc, ire, it, vindico, ulciscor. 
Isbandít, a, vindicatus, ultus, a, um. 
Isbanditu misáu, mi sáu isbandit vissul, evenit qvod somniavi; bé tellyesedet az álmom; eintreffen. 
Isbanditóriu, e, vindex, ultor. 
Isbesc, ire, it, allido, collido; tsapni. 
Isbíre, collisio, allisio. 
Isbucnésc, ire, it, Eructo, as, are. 
Isbucníre, eructatio. 
Isbucnít, a, eructatus, a, um. 
Iscalesc, ire, it, subscribo. 
Iscalíre, subscriptio. 
Iscalit, a, subscriptus, a, um. 
Iscalitóriu, e, subscriptor. 
Iscalitúra, subscriptio. 
Iscoáda, explorator, otacusta. 
Iscodesc, ire, it, exploro; kémlelni. 
Iscodíre, exploratio. 
Iscodít, a, exploratus, a, um. 
Iscoditóriu, explorator. 
Iscussit, usu peritus. 
Islaz, bucetum; v. Imásh. 
Ishlic (comanác), pileus. 
Isma (minta), mentha, ae, f. 
Ismá-broashtei, mentasorium. 
Ismene, perisoma, atis, n. 
Ispíta, tentatio. 
Ispitesc, ire, it, tento, probo, exploro. 
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Ispitíre, tentatio.  
Ispitít, a, tentatus, a, um.  
Ispititóriu, e, tentator. 
Isprava, ordinatio, perfectio, absolutio; Verrichtung, Vollbringen. 
Ispravesc, ire, it, expatro, absolvo, finio, perfinio, administro. 
Isprávnic, administrator, ordinator; 2o Kreishauptmann; 3o sáfár. 
Ispravnicie, vide Ispráva. 
Issetru, piscis, accipenser, physeter. 
Istétz, isteatza, ingeniosus, excitatus, a, um; geschickt, aufgeweckt, aufgeräumt. 
Istetzíe, acumen mentis, ingenium. 
Istít (tocma, hat), plane. 
Istóv, prorsus. 
Istovésc, ire, it. 
Isvor, vide Izvor; fons, scaturigo; forás; die Quelle. 2o v. Ciurgau. 
Itze, licium, licia, orum, n.; nyüst; die Garntrümer. 
Itze  
Itzie(de vin). 
Iubesc, ire, it, amo, diligo. 
Iubíre, amor, dilectio. 
Iubít, a, amatus, dilectus, charus, a, um. 
Iubitóriu, e, amator, dilector. 
Iúte, citus, a, um; item, qui vehementer, et cito irascitur; item, tsipős. 
Iúte (adverb) (degráb, curaend), cito, propere. 
Iutzésc, ire, it, facio, aliquem properare, cito agere. 
Iutzíme, furor, oris, m. 
Iutzésc, ire, it, facio citum, cito ambulare, agere; item, vehementer irasci. 
Ivesc etc., kukutsálni. 
Izbavesc, ire, it, libero, salvo. 
Izbavire, liberatio, salus. 
Izbesc, vide Isbesc. 
Izbít, a, vide Isbít. 
Izbucnésc, vide Isbucnésc. 
Izbucnít, vide Isbucnít. 
Izvoára, fontes, scaturigines. 
Izvód, exemplar, originale. 
Izvodésc, adinvenio, excogito. 
Izvodíre, excogitatio, ddinventio.  
Izvodít, a, excogitatus, adinventus, a, um. 
Izvoditoriu, e, excogitator, adinventor. 
Izvor, fons, scaturigo. 
Izvorasc, aere, aet, scaturio, is, ire, scateo. 
Izvoraetóriu, e, scaturiginosus, a, um. 
Ijdanesc, ire, it; 2o ki koholni; aussinnen, ausspintisiren. 
Ivesc. 

 
Litera N 

Ná, hic habe, tene. 
Nacáz, vide Necáz. 
Nacajésc, vide Necajesc. 
Nacajít, a, vide Necajít. 
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Naclád, tűzre való tőke. 
Naclaeála, Beklemmung. 
Naclaésc, ire, it, minio, ungvento ungo, inungo; zusammen kleben. 
Naclág, agyaggojobis; der Malter, Kleister. 
Nacravalau, nyakravalo. 
Náda (trestie), arundo; nád. 
Nada, v. Ic. 
Náda, additamentum. 
Nada curului, uropygium; fartsik; der Börzel. 
Nadaéscume, me nadaésc, cum spe, et timore expecto, cogito aliqvid eventurum. 
Nadajduésc, ire, it, spero, fide. 
Nadajduít, a, speratus, a, um. 
Nadéjde, spes, fiducia. 
Nadésc, vide Nadesc. 
Nadrág, caliga. 
Nadushála, aestus; hévség, rekenő meleg; die Schwüle. 
Nadushesc, aestuo, are, at; item opprimo aliqvem inspirare possit; fojtani, fojtogatni; würgen [!]. 
Nadushire, aestuatio. 
Nadushit, a, oppresus, a, um. 
Naem, locatio, elocationis pretium, merces. 
Naemésc, ire, it, eloco, as, are. 
Naemít, a, elocatus, a, um. 
Nafráma (mahrama, maeneshtergura, chischinéu), strophium, sudarium. 
Náfura, panis benedictus. 
N’ái, loco Nu ái, non habes. 
Nái, hic habes eos. 
Náiba, omu náibii, pajkos. 
Nál, hic habes Eum. 
Nále, hic habes eos. 
Náo, hic habes eam. 
Nálba, malva. 
Nálba-Máre. 
Nalbástru, oder himmelblau. 
Nalbésc, ire, it, inalbo, dealbo. 
Nalbesc paenza, insolo telam. 
Nalbít, a, albatus, inalbatus, dealbatus, a, um. Paenza nalbita, tela insolata. 
Nalbitóriu, e, inalbiator, dealbator. 
Nált, v. Innált [!]. 
Naltutz. 
Naltzime. 
Naltzez. 
Nalúca, phantasia, fantasma; 2o portentum. 3o portentosus, Abentheuer, erer. Gespenst. 
Nalucesc, ire, it. 
Nalucíre. 
Nalucít, a. 
N’am, non habeo. 
Namaenjesc, v. Comaenjesc. 
Námesnic. 
Nanáshu, e, architriclinus, a, patrinus; násznagy. 
Náp, napus, rapa. 
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Napáda  
Napadeala Irruptio. 
Napadesc, ire, it, irrumpo, is, ere, ingruo, is, ere; überfallen; ki ütni, ki rontani. 
Napaditóriu, irrumpens, ingruens. 
Napaerca, vipera. 
Napaerlesc, ire, it, secundi pili, secunda lana sucrescit sic sunt jumenta in primo vere; haaren, sich 

hären. 
Napáste, calumnia, injuria, etiam Unglücksfall. 
Napastuésc, ire, it, calumnior, injurio, as, are. 
Napastuíre, calumniatio, injuriatio. 
Napastuít, injuriatus, a, um. 
Napastuitóriu, e, injuriator, calumniator. 
Naprázna, inopinatio, qvod est de repente inopinatum. 
Napust, etwa der Poltergeist. 
Naráva, consvetudo, mos. 
Naraveála, pactum, conventum; die Abrede, Abred, Verabredung. 
Naravesc, ire, it, convenio, coalea. 
Naravíre, consentio qvae per transactionem fit, unio. 
Naravos, a, crudos mores habens. 
Náre, non habet. 
Náre, naris. 
Nás, nasus. 
Násc, shtere, nascút, pario, gigno; nemzeni, szűlni; fara vréme, aborior. 
Náscume, me násc, nascor, eris, natus, gignor, aris. 
Nascatoare, genitrix. 
Nascatóriu, genitor. 
Nascut, natus, genitus, a, um. 
Náshtere, nativitas; fara vréme. 
Náshu, vide Nanáshu. 
Naspreala, asperitas. 
Nassaraemb, a, ferox, petulans; szilaj, el vadultt; wild. 
Nasseraemba. 
Nassilnic, a, violentus, a, um. 
Nassilnicéshte, violenter. 
Nassilnicíe, violentia. 
Nassilnicít, a, violenter insurgens versus aliqvem. 
Nassip (arína, pissóp, tzaefa), arena. 
Nassaraemb. 
Nastrápa, cantharus, vas. 
Nastrunchiát, a (shuchiát, vaentos), szeleburdi. 
Nástur. 
Násturi, ornatus comae; hajékesség; der Haarschmuck. 
Nataeng  
Nataentoc, a stolidus, ineptus, a, um; vide Nauc. 
Natarie. 
Nátura, natura, indoles. 
Natra, stamen; Weberzettel. 
Nátzi, en tibi. 
N’áu, non habent. 
Nauc, a, naucus, ineptus, a, um; bornyasz, kába esztelen, tsába, boho; närrisch, tölpisch. 
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Naucéshte, nauce, inepte. 
Nazaresc, ire, it, qvasi per radium video, obscure video, cerno; ötlődni. 
Nazaríre, obscura, et qvasi per radium visio. 
Nararít, a, qvasi per radium obscure visus, a, um. 
Nazdrávan, tátos; der Hexenmeister. 
Nazuésc, ire, it, accurro, nitor, accedo; follyamodni, hozzáfolyamodni. 
Nazuíre, accursus, recursus, us, m., nisus. 
Nazuitóriu, e, accursor. 
Navaesca, idem quod Nevastuica. 
Navála, impetus, irruptio. 
Navalésc, impetum facio, irrumpo. 
Navalíre, impetitio, irruptio, aggressio. 
Navalít, impetitus, a, um. 
Navalitoriu, e, impetitor, cum impetu irruens. 
N’avem, non habemus. 
N’avétz, non habetis. 
Navód, rete. 
Ne, cum verbis activis significat nos, vg. ne aúd, nos audiunt; cum verbis dativum regentibus 

significat nobis, vg. ne da cárne, nobid dat carnem, etc.; significat etiam passivum in prima 
persona numeri pluralis, ut, ne vedem, videmur, nevom auzi, audiemur. 

Neá (omat, zapáda), nix; ho; der Schnee. 
Neága, qui non vult facere, qvod ei dictur, contumax, inobediens; izgága; der Hinderer. 
Neam, generatio, natio, gens; item consanguineus, cognatus. 
Neágra, nigra. 
Neámtz, Germanus, Teuto. 
Neáshezát, insessus. 
Nebág in sáma, contemno etc. 
Nebléjnic, a, blennus; ostoba, kába, egyűgyű; dumm, einfältig. 
Nebún, a, stultuts, vesanus, insanus, a, um, demens, amens, fatuus, a, um. 
Nebunáritza, hyoscyamus, i, m. 
Nebunátec, a, gurdes, vel gurdus, a, um. 
Nebunesc, ire, it, stulteo, stultesco, stultiso, insanio. 
Nebuníe, stultitia, vesania, dementia, amenntia, insania; bolondság, esztelenség, eszelősség. 
Nebunit, a, stultus, demens, insanus factus, a, um. 
Necaíri, nullibi. 
Necáz, afflictio; inség, nyomor. 
Necajesc, ire, it, affligo, et affligor. 
Necajít, a, afflictus, a, um. 
Necajitóriu, e, afflictor, affligens. 
Nece, neque. 
Necopt. 
Necum (decum) Nro 3. 
Necumpatáre, intemperantia. 
Necumpatát, a, intemperans. 
Necumpatát (adverb), intemperanter. 
Necurmát (adverb) incessanter. 
Nedrept, ungerecht. 
Nefert. 
Negaendire, inconsiderantia; gondolatlanság. 
Negaendít, a, inconsideratus, a, um; gondatlan. 
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Negátá, imparatus. 
Negél, verruca, acrochordon; sümöltső. 
Negelòs, a, verrucosus, a, um; sümöltsös. 
Neghína, lolium, zizania, nigina. 
Neghiné (sácfiu). 
Negótz, merces, merx, cis. 
Negotzitorésc, ire, it, negotior, mereor, aris, atus. 
Negotzitorésc, a, negotiatorius, a, um. 
Negotzitoríe, negotiatio, mercatura. 
Negotzitorítza, negotiatrix. 
Negotzitóriu, negotiator, mercator. 
Negreala, nigredo, nigror, oris, m.; nigritudo, nigritia, nigrities, ei, f.  
Negrésc, ire, it, nigro, as, are, item nigresco. 
Negreshit, ohnfehlbar. 
Negrit, a, denigratus, a, um. 
Negritóriu, e, denigrator. 
Negru, a, niger, ater, a, um. 
Négura, nébula. 
Negrútz, a, nigriculus, a, um. 
Neguítz  
Negutz (libútz), larus. 
Nehodinit, ruhelos, rastlos. 
Nehotaraet, a. 
Ne’incetat, v. Necurmat. 
Neinfraenáre, zabalátlanság. 
Neinfraenat, zabalátlan. 
Ne’invins, v. Nebiruit. 
Nemarginít, a, illimitatus, infinitus, a, um. 
Nemerésc, ire, it. 
Nemérnic, a, advena, peregrinus, a, um. 
Nemernicesc, ire, it, peregrinor, aris, atus. 
Nemernicíe, peregrinatio. 
Neméte, nivium cumulus, coacervatio. 
Nemíc,  
Nemica,  nihil, nemica; om de nimicá; lucru de nemicá; betstelenség; die Niederträchtigkeit. 
Ne’ncetát, ohne Aufhören. 
Ne or, vide Nevor. 
Neplácut, a, ingratus. 
Nepoáta, neptis. 
Nepót, nepos. 
Nepotzel, tzea, nepotellus, a. 
Nepretzuit, v. Nebiciuluit. 
Neputincios. 
Neputintza. 
<Nep>resarat, insalus. 
Nerushinat. 
Nesaturat, insatiabilis, insaturabilis, inexplebilis; telhetetlen; unersättlich. 
Nescáre, nescári, qvidam, qvaedam. 
Nesfaershit, a. 
Neshte, quidam, qvaedam. 
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Neshtine, valaki. 
Nesocotit, 1o Negaendit. 2o Nebagát in sáma. 
Nespila, v. Naspála. 
Néted, a, nitidus, a, um; graber [!]. 
Netezesc, ire, it, laevigo, as, are; simitani; streichlen. 
Netezít, a, laevigatus, a, um. 
Netrébnic, a. 
Netrebnicie. 
Netrecut, a, v. 2o dto. adv. okvetetlenül; unumgänglich, ohnfehlbar [!]. 
Nezdrávan, v. Nazdrávan. 
Nejél, vide Negél. 
Nevásta, uxor juvenis, neogama, neonupta. 
Nevastúica, mustela. 
Nevastúica de padúre, ictis, idis, f. 
Nevastutza, juvencula uxor, neonupta. 
Nevesteshte, more neonuptarum. 
Nevinovát, a, innocens, immaculatus, a, um. 
Nevóe, calamitas, miseria, afflictio, periculum; v. Noth. 
Nevoescume, me nevoesc, ire, it, conor, studeo, diligentiam adhibeo. 
Nevoéshu, miserabilis; szánotos. 
Nevoíntza, diligentia, studium, conamen, conatus, industria. 
Nevoitóriu, e, conator, diligens, studiosus, industrius, strenuus, sedulus, a, um. 
Nevoitóriu, e, nolens, non volens. 
Ne-vór, vel neór, ne, cum verbis activis est accusativus nos, ut vor, vel or, est auxiliare verborum 

futuri temporis pluralis numeri tertiae personae vg. ne vor cunoashte, noscent nos; ne cum verbis 
dativum significatibus denotat dativum nobis, vg. ne vor dá, dabunt nobis. etc. 

Nicé,  
Nici,  nec, neqve. 
Nicidecaet, nullatenus. 
Nici cum,  
Nici-decum, neqvaqvam. 
Nice unu, nullus. 
Nici intr’un chip, semiképpen. 
Niciodata, nunqvam. 
Nicovala, v. Ileu. 
Nigel, bibirtso. 
Nime,  
Nimene,  nemo, item homo pauci. 
Nimeresc, vide Nemeresc. 
Nimic,  
Nimica, nihil, ne mica. 
Ning, ere, ns, ningo. 
Ninirez, are, at, v. Gugulesc. 
Nins, a. 
Ninsoare. 
Noao, nobis. 
Noao, novem. 
Noao, nova, orum. 
Noápte, nox. 
Noátin, annotinus; v. Caerlán. 
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Nocována. 
Nod, nodus. 
Nodorós, a, nodosus, a, um. 
Noean, profundum, profunditas. 
Noémvrie, November. 
Noésc, ire, it, novo, innovo, restauro. 
Nói, nos. 
Noptéz, nocto, as, are, noctesco. 
Nor, nubes. 
Nor  
Nora  nurus; ara, menyem, menyed; Schwiegertochter. 
Norát, a, nubilatus, obnubilatus, a, um.  
Norca, litra minor; nyértz, nértz; die Sumpfotter, der Närz 
Norez, are, at, adnubilo, as, are, obnubilo. 
Noróc, fortuna. 
Norocesc, ire, it, fortuno, prospero, as, re. 
Norocíre, fortuna, prosperitas. 
Norocít, a, Fortunatus, Prosperatus, a, um. 
Noroesc, ire, it, hiperstagno; rá áradni; überströmmen [!]. 
Noroios, a,  
Noroít, a,  palludosus. 
Noróiu, limus; Sumpf, Morast. 
Noros, a, nubilus. 
Nost,  
Nostru,  a, nostere [!], tra, trum. 
Not, v. Innot [!]. 
Nota (zicála), die Note. 
Notáresh. 
Noto [!] (Innot [!]), * no, nato, as, are; uszni; schwimmen. 
Notretz, nutrimentum, pabulum pecorum; das Heufutter. 
Notu, úszás; das Schwimmen. 
Nóu, Noao, novus, a, um. 
Nou de noutz, vadonnatuj; nagelneu. 
Nu, non, ne. 
Nuc, nux, arbor. 
Núca, nux. 
Nucét, nucetum. 
Nucshoara, nux graeca. 
Nuea, virga, novela. 
Nuelúshe, virgula, vimen. 
Nu-i, non est. 
Numái, tantum, duntaxat. 
Númái-decaet, statim, illico, subito. 
Nume, nomen, inis, n., item Leumund. 
Númer, numerus, i, m. 
Numerésc, ire, it. 
Numésc, ire, it, nomino, as, are. 
Numíre, nominatio. 
Numít, a, nominatus, a, um. 
Nún, vide Nanáshu. 
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Nune (nunele), lentigo, inis; sömör, sömörög, tarjag, szeplő; die Sommersprossen, Sommerflecken 
in Gesicht. 

Nunos, a, lentiginosus, a, um; szeplős, tarjagos; sommersprossig, sommerfleckig. 
Nunta, nuptiae; menyégző, lakodalom. 
Nuor, vide Nor. 
Nutretz, v. Notretz. 
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„Istoria iaste dascalul tuturor lucrurilor.” –  
PROZĂ ISTORICĂ 

 
ISTORIIA ŞI LUCRURILE 

ŞI ÎNTÂMPLĂRILE ROMÂNILOR(1) 

 
Tomul II 

 
Partea a cincea 

Domnii Ţării Munteneşti 
 

§ 12 
 

Domniia lui Mihai-Vodă Viteazul 
a anul 1592, în 25 de zile a lui avgust, în domniia Ţerii Româneşti au venit de la 
Poartă, cu steag împărătesc, Ioan Mihai-Voievod, feciorul lui Petraşco-Vodă. 
Într-acea vreame, în Constantinopol, la turci, era împărat sultan Selim, feciorul lui 

sultan Seliman. În Ţara Ardealului era domn Sighismund Batori. În Ţara Moldovei era 
domn Aaron-Vodă. Deci Mihai-Vodă, după ce au venit domn ţerii, au început înţelepţeaşte a 
cugeta şi a căuta de rândul ţerii, carea acum era mai prăpădită, prin netocmeala unor domni 
din cei mai dinainte, carii mai grabnici era a vărsa sânge omenesc, decât a fi milostivi şi a 
pune legi şi rânduiale bune şi de folos ţerii şi omenirei, şi prin sumeţiia unor boiari, carii nu 
să uita să aibă domn bun şi drept şi părinte patriei, ci să aibă domn carele patimilor lor să 
îngăduiască, adecă fieştecarele nu binele de obşte cel preste tot norodul, ci numai al său 
osibit folos cerca şi cu scădearea patriei şi a binelui de obşte, pentru aceaea domnii 
munteneşti, unii, cât să punea domni, cea mai mare şi mai întâie grije avea pe unii boiari să-i 
omoară. 

Boiarii, unii, nevrând a să pleca şi a cinsti pe domnul său, după cum porunceaşte 
Dumnezeu ca să fie supuşi şi celor grei la fire, şi neavând puţintică răbdare, să scula asupra 
domnilor şi în loc ca să le ajute să ocârmuiască bine şi cu folosul de obşte ţara, ei să ducea 
şi-i pâra la turci şi căuta să apuce mai înainte să-i omoară. Aceaste lucruri ale lor mari 
neticneale şi greutăţi au adus norodului şi ţara de tot o au stricat şi o au supus turcilor. 

Deci Mihaiu-Vodă, bine cunoscându-le aceastea, s-au nevoit ca toate spre folosul de 
obşte al patriei să le întocmească şi să scoaţă ţara de supt jugul păgânilor turci, carii acum 
aşea să iuţise şi să înălţase, cât nimene din creştini nu le putea sta împrotivă, şi au început a 
cuprinde ţara şi a-şi face lăcaşuri şi meceturi sau besearici turceşti, şi multă răutate şi nevoi 
era în Ţara Românească, care văzindu-le Mihai-Vodă, împreună cu boiarii să închiseră în 
căsile domneşti de răul turcilor, socotind din zi în zi doară se vor mai îmblânzi, dar ei mai 
mult să iuţea şi să sălbătăcea asupra creştinilor şi strica ţara şi călca leagea creştinească şi 
ardea sfintele besearici, şi alte multe răutăţi făcea creştinilor. Deci Mihai-Vodă, vrând să 
puie sfârşit răutăţilor acestora, şi-au strâns toţi boiarii şi mari şi mici, din toată ţara, şi să 
sfătuiră cum vor face să scoaţă Dumnezeu Ţara Românească din mânile păgânilor. Şi deaca 
văzură că într-alt chip nu vor folosi, ziseră numai cu bărbăţie să se râdice asupra vrăjmaşilor 
şi socotiră să ia ajutoriu şi dintr-alte ţeri străine. Şi aşea, au trimis pe Radul cluceariul 

L 
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Buzeianul sol la Sighismund Batori, domnul Ardealului, ca să se înţeleagă unul cu altul şi 
să-i dea ajutoriu să se bată cu turcii. Trimis-au şi la Aaron-Vodă, domnul Moldovei, sol pe 
Stroe stolnicul Buzăescul, ca să-i fie într-ajutoriu, şi amândoi domnii aceştea, şi al 
Ardealului şi al Moldovii, fură bucuroşi şi gata. 

Trimis-au şi Aaron-Vodă un boiariu de-a lui la Mihai-Vodă, dându-i jurământ ca să se 
ajute unul cu altul, aşijderea şi Jighismund Batori încă făcu jurământ cu Mihaiu-Vodă, ca să 
fie nedespărţiţi unii de alţii. 

Deci când au fost la anul 1593, noiemvrie zile 5, au trimis Sighismund Batori o samă 
de oşti ardeleneşti, peste care mai-mari au pus pe Mihaiu Horvat şi pe Becheşi Iştfan, şi 
veniră la Mihaiu-Vodă în Bucureşti, şi în cinci zile a lui noiemvrie, ale aceluiaşi an, tăiară pe 
toţi turcii câţi aflară acolea. Într-acea bătaie fu rănit şi Stroe stolnicul Buzescul la mâna 
stângă. După aceea, făr’ de zăbavă au scos pe toţi turcii din ţară şi au rămas creştinii 
mântuiţi de ei. A treia zi după războiul acesta au purces Mihai-Vodă cu ardeleanii şi cu 
munteanii şi au venit la Giurgev şi ocoliră cetatea şi o bătură cu tunurile câtăva vreame, şi, 
văzind că nu pot să o ia, pentru că venea turcilor ajutoriu arme şi bucate de la Ruşci, din 
Bulgariia, au lăsat-o şi au venit la Bucureşti. Iar sultan Selim, împăratul turcesc, deaca auzi 
că Mihai-Vodă au scăzut de cătră turci, socotind că nu amintrilea, fără numai cu vicleşug va 
putea prinde pe Mihai-Vodă, deci în anul 1593, după ce în Ţara Ungurească au luoat cetatea 
Iaurinum, au poruncit unui boiariu mare turcesc, din neamul mincinosului proroc Mahomet, 
anume Emir, carele atunci era cadelisocher, de carii numai trei sânt la turci, unul în Ţara 
Grecească, al doilea în Misiia şi al treilea la Cair, în Eghipt. Aceştea sânt ca la noi 
mitropoliţii şi sânt cei mai de aproape consiliari ai împăratului, a legii tâlcuitori, şi la 
războaie cei mai mari judecători, şi a doilea după mufti, carele iaste cel mai mare patriarh al 
turcilor. Acestuia au poruncit să vie în Ţara Românească, supt prilejiu ca să se mai 
odihnească de ostenealele războiului. 

Deci Emir, în luna lui noiemvrie, în anul 1593, cu 2 000 de ostaşi aleşi şi cu 50 de 
cubiculari împărăteşti, şi, afară de aceştea, foarte cu mulţi zaushi şi cu sfahi sau neameşi 
turci, carii după ce au venit în ţară tot fealiul de răutăţi făcea: jefuiri, curvii şi alte 
nenumărate răutăţi; după ce au venit la Bucureşti, îndată au dat de ştire lui Mihai-Vodă cum 
că de la războiu din Ţara Ungurească au venit aci, ca să răsufle puţintel şi să mai ia puteare, 
şi porunceaşte lui Mihai-Vodă să-i trimiţă zeace mii de florinţi şi ceale de lipsă pentru hrană. 
Mihaiu-Vodă le-au rânduit sălaşiu într-o mânăstire lângă apa Dâmboviţii. După puţin şi 
însuşi Emir, cu o mie de ostaşi încungiurat, au ieşit să meargă la Mihai-Vodă, supt chip că 
vrea să se închine lui. Dar Mihai-Vodă, temându-să de vicleşugul turcesc, nu au aşteptat 
acasă pe Emir, ci s-au pogorât în tabăra ostaşilor săi, carii aproape de oraşiu era tăbărâţi. Iar 
Emir, văzind că n-au putut săvârşi ce-au voit, au trimis la Mihai-Vodă de l-au întrebat pentru 
ce ţine atâta oaste ungurească, cu greutatea norodului ţerii, fiindcă în ţară iaste bună pace. 
Răspuns au luoat de la Mihai-Vodă, cum că acea oaste o au fost chemată ca să prinză pe 
Alexandru, cel ce mai înainte fuseasă domn ţerii, şi păn-acum n-au putut să le plătească, 
pentru aceaea caută să-i ţie. Emir au poruncit să-i sloboază şi ca să aibă de unde-i plăti, să ia 
de la el o toană de aur împrumut şi a doa zi îndată să-i plătească. Mihai-Vodă pentru aceaste 
înşelătoare cuvinte s-au arătat cu chip de mulţemire. Într-aceaea, ostaşilor săi au poruncit să 
fie toţi gata la arme, şi, când nici nu gândea turcii, au venit asupra lor; şi încungiurând 
sălaşele lor în cinci locuri, le-au dat foc şi au început a să bate cu ei vitejeaşte, iar turcii, 
văzindu-se frânţi şi de armele lui Mihai-Vodă şi de focul care de toate laturile îi cuprinseasă, 
cât şi hainele pe ei să aprinseasă, lăpădându-şi hainele de pe ei, cu trupurile goale au alergat 
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la sălaşul domnului său. Ci Mihai-Vodă, slobozind doao tunuri asupra lor, foarte tare i-au 
frânt. Deci Emir, cu totul dejnădăjduind, au aruncat pe o fereastă o ladă plină de aur şi de 
petri scumpe şi de alte odoară scumpe, vrând ca cu aceasta să îmblânzască măniia lui 
Mihai-Vodă şi rugându-să ca să-i dăruiască viiaţa. Dar Mihai-Vodă, aducându-şi aminte de 
nevoile ceale multe care şi lui şi norodului românesc făcusă Emir, nu i-au primit rugăciunea, 
ci pe toţi i-au omorât şi multă avuţie au luoat de la ei, din carea o parte şie şi-au ţinut, 
ceaealaltă întră ostaşi o au împărţit, mulţemind lui Dumnezeu pentru biruinţă. 

După aceaea, în anul 1594, în luna lui ianuarie, Mihai-Vodă, trecând Dunărea, au bătut 
cetatea Dârstori şi, după ce o au prădat şi pe mulţi turci au tăiat, cu multă pradă s-au întors în 
ţară, pururea mulţemind lui Dumnezeu, Cel ce totdeauna i-au fost într-ajutoriu. Aceastea 
aşea făcându-să, frică mare au cuprins pe turci, mai vârtos pe cei din Bulgariia, carii era mai 
aproape în cale lui Mihai-Vodă şi multe pagube păţea de la el; pentru aceaea, s-au plâns la 
împăratul turcesc, cum că foarte mari nevoi pat de la Mihai-Vodă. Iar împăratul turcesc, 
deaca auzi de Mihai-Vodă că au scăzut de cătră turci, numaidecât au trimis pe 
Mustafa-Paşea şi cu un domn, anume Bogdan-Vodă, feciorul lui Iancu-Vodă, şi au poruncit 
şi hanului să vie cu tătarii şi aşea veniră păn’ la Dunăre, la cetatea de la Ruşciuc. 
Mihaiu-Vodă, înţelegând aceasta, grăbi de-şi strânsă toate oştile şi au purces asupra Dunării 
şi au mers păn’ la sat la Petri şi, gătindu-să să treacă Dunărea, ca să se lovească cu 
Mustafa-Paşea, îi veni veaste cum că hanul cu tătarii au întrat în ţară şi au început a prăda şi 
a robi. Deci Mihaiu-Vodă foarte s-au îngrijeat şi îndată, cu toate oştile, s-au întors înapoi şi 
au tăbărât la sat la Hulubeşti şi trimisă străji împrotiva tătarilor: pe Radul Buzescul cu fraţii 
lui, Preda postealnicul şi Stroe stolnicul şi cu Radu Calofirescu, cu o samă de oşti alease, şi 
în 14 zile a lui ianuarie să loviră cu tătarii la sat la Putnei şi fură biruiţi tătarii. 

Mulţi tătari au perit întru acea bătaie, şi vii încă au fost mulţi prinşi şi le tăiară 
capetele. Iar hanul, deaca auzi de aceasta, au trimis pe nepotu-său cu alţi tătari mai mulţi, 
carii au venit păn’ la sat la Stăneşti. Buzeştii încă păziră şi le ieşiră înainte, şi în 16 a lui 
ianuarie să loviră şi au biruit tătarii. Atunci au perit şi nepotul hanului, cu mulţime de tătari. 

Iar hanul încă au fost tăbărât la Şerpeteşti, cu Mustafa-Başea şi cu Bogdan-Vodă. 
Deci Mihai-Vodă trimisă o samă de oşti, cu banul Manta, şi noaptea, făr’ de veaste, au 

lovit pe turci şi i-au tăiat foarte rău şi i-au gonit păn’ i-au trecut Dunărea. Iar Mihaiu-Vodă 
venea mai pe urmă cu toate oştile asupra turcilor. Deci hanul tătărăsc, deaca înţeleasă că 
vine Mihai-Vodă, îndată să despărţi de Mustafa-Başea şi de Bogdan-Vodă şi fugi, şi rămasă 
numai Mustafa-Başea şi cu Bogdan-Vodă, cu oastea lor, la cetatea de la Ruşciuc, carea iaste 
dincolo de Dunăre, în Bulgariia, să se bată cu Mihai-Vodă. 

Iar Mihai-Vodă purceasă cu oştile sale, şi, trecând pe ghiiaţă Dunărea pe la Marotin, 
au mers la Ruşciuc, şi în 25 a lui ianuarie să lovi cu turcii şi birui Mihai-Vodă, iar 
Mustafa-Başea, cu mulţime de turci, au perit. 

Bogdan-Vodă încă de-abiia au scăpat. Şi au ars Mihai-Vodă Ruşciucul şi toată 
marginea Ţerii Turceşti şi cu multă dobândă s-au întors în scaon, în Bucureşti. Iar 
făcându-să acest războiu, trimis-au Mihai-Vodă pe Mihalcea banul şi pe Preda spătariul şi 
pe Radul comisul, cu oşti, de arsără Dârstorul şi cetatea de la Hersova şi prădară Ţara 
Turcească foarte rău. 

De acolo au <mers> cu oştile la cetatea Brăila şi începură cu tunurile a o bate şi o 
sfărâmară pănă în temelie. Într-această bătaie mulţi turci periră. 
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Iar diiavolul, cel ce nu poate suferi norocirea şi binele creştinilor, au întrat în inima lui 
Sighismund Batori, domnul Ardealului, carele au făcut să lipsască pe Mihai-Vodă de 
domniia Ţerii Româneşti şi să ţie el ţara cu tot venitul ei. Mihai-Vodă, deacă prinsă de 
veaste aceasta, aleasă o samă de boiari bătrâni, pe Ieftimie mitropolitul, cu episcopii de la 
Râmnic şi de la Buzeu, şi pe Mitre vornicul şi pe Isac logofătul, şi pe Dumitru, şi pe Radul 
Buzăescul, pe aceştea-i trimisă soli la Sighismund Batori, cu legătură ca aceasta, ca 
Mihai-Vodă să fie ascultătoriu de Sighismund Batori, iar de ţară şi de venitul ei să nu fie 
lipsit. Iar aceşti trimişi boiari pentru tocmirea păcii mai multă vrajbă decât pace făcură, că, 
traşi şi adămăniţi de Sighismund Batori, lipsiră pe Mihaiu-Vodă de domniia şi de venitul 
Ţerii Româneşti şi supuseră ţara lui Sighismund Batori, domnului Ardealului, iar 
Mihaiu-Vodă să fie căpitan a lui Batori, supus şi ascultătoriu. Şi au ales Batori doisprăzeace 
boiari de Ţara Românească, pe carii i-au jurat şi i-au pus să fie ispravnici peste tot venitul 
ţerii. Într-acea vreame, turcii pornisă asupra lui A<a>ron-Vodă, domnul Moldovei, carele să 
unisă, cum mai sus am văzut, cu Mihaiu-Vodă; au trimis Aaron-Vodă la Batori să-i deaie, 
precum s-au legat, ajutoriu asupra turcilor. Deci Batori i-au trimis oaste într-ajutoriu, peste 
carea mai mare căpitan au pus pe Borcea Andraş. 

Atunci Aaron-Vodă, făcând biruinţă, au tăiat mulţi turci şi tătari. Iar Batori 
Sighismund, domnul Ardealului, primind plânsorile moldoveanilor, carii nu mai putea răbda 
cumplitele tirănii a lui Aaron-Vodă, trimisă făr’ de veaste oaste în Moldova şi, prinzind pe 
Aaron-Vodă legat, împreună cu doamna lui, l-au adus în Ardeal şi l-au băgat în temniţă în 
Vinţi, unde şi viaţa şi-au sfârşit la anul 1595, în luna lui aprilie. Iar în locul lui Aaron-Vodă 
au pus domn Moldovei pe un Stefan Răzvan, carele fuseasă agă mare la Aaron-Vodă. 

Mihai-Vodă, deaca auzi de patima lui Aaron-Vodă, foarte s-au întristat, fiindcă-l avea 
soţ şi ajutoriu asupra turcilor. Într-această vreame muri şi sultan Selim, împăratul turcesc, şi 
luo împărăţiia Amurat, feciorul lui, carele, mare ruşine ţiindu-şi a fi biruit de români, au ales 
pe Sinan-Başa, cel ce mai înainte, în Asiia şi în Africa, mari biruinţe făcusă, încă şi în Ţara 
Ungurească, din cetatea Iaurinului scoseasă pe neamţi şi băgasă turci, carele şi el însuşi încă 
cerusă de la împăratul turcesc să-l lasă să meargă în Ţara Românească şi în Ardeal, ca să le 
supuie împărăţiei turceşti. Pe Sinan acesta l-au trimis împăratul turcesc cu mulţime de oaste 
turcească asupra lui Mihai-Vodă. Deci Sinan-Başa, cătră sfârşitul verii, cu cincisprăzeace 
taberi de oaste turcească, au purces de la Constantinopol cătră Ţara Românească şi, aproape 
de Dunăre sosind, au tăbărât cu mai mult decât o sută de mii de oaste la Ruşciuc, unde, 
nezăbăvind mult, au făcut pod peste Dunăre în preajma Giurgevului, care lucru deaca l-au 
înţeles Mihai-Vodă, şi-au trimis muiarea şi pe fiiul său Petraşco în Ardeal, la Sibiiu, iar 
oştile sale le-au strâns lângă sine şi numaidecât au trimis la Stefan-Vodă, domnul Moldovei, 
ca să vie şi el cu oştile sale ajutoriu asupra turcilor. Stefan-Vodă bucuros au fost a face 
aceasta şi au purces să vie. 

Şi au trimis şi la Sighismund Batori, domnul Ardealului, ca după legătura ce o făcusă 
amândoi, să-i trimiţă ajutoriu. Şi fiindcă Batori tocma atunci avea nuntă, că luoasă pe sora 
împăratului nemţesc, la carea nuntă şi pe Mihai-Vodă chemasă, că Batori nu ştiia de venirea 
turcilor asupra Ţării Româneşti, deci Mihai-Vodă au trimis la Batori pe Stroe Buzăescul şi 
pe Radul Calofirescul cu daruri scumpe de nuntă, carii au spus şi de turci, că au venit cu 
multă puteare asupra ţerii şi au făcut pod peste Dunăre, şi pentru aceaea Mihai-Vodă nu 
poate să vie la nuntă, să lasă ţara pustie, iar Batori deaca auzi aceasta degrab au trimis prin 
toată ţara lui de şi-au strâns toate oştile sale şi au trimis şi la împăratul nemţesc de i-au dat o 
samă de oaste. 
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Deci până a veni ajutoriu de la Batori, Mihai-Vodă cu ai săi s-au tras la munţi, că-i era 
cu sfiială numai cu puţini să stea în contră la atâta mulţime de turc. Iar Sinan-Başea cu 
oastea turcească, trecând Dunărea şi întrând în ţară, începu a prăda şi a robi, nimene stându-i 
înainte, şi tăbărî la satul Cluăgăreani. 

Iar Mihai-Vodă, deaca văzu că zăbăveaşte ajutoriul, ca să nu facă atâta stricare în ţară 
turcii, cu oastea câtă avea au pripit de s-au lovit cu turcii în apa Neajlovului, în vadul 
Călugăreanilor, şi foarte mare bătaie au avut în 13 zile a lui avgust, de dimineaţa pănă seara, 
şi atâta sânge s-au vărsat, cât şi apa să roşisă de sângele cel mult. Iar Sinan-Başea, deaca 
văzu că nu sporeaşte, ci-i caută cu mare ruşine să se întoarcă înapoi cu atâta oaste biruit de 
puţintei români, strânsă pe toţi başii şi pe toate căpeteniile oştilor sale şi sfătuiră că va fi mai 
bine să facă năvală mare şi iute asupra lui Mihai-Vodă, ca încai aşea să-şi poată izbândi, şi 
aşezară şi toate tunurile. 

Iar Mihai-Vodă, cunoscând vicleşugurile lor, şi-au strâns toată oastea şi pe toţi boiarii 
şi pe toţi căpitanii şi aşea să loviră de iute, cât să amestecară unii cu alţii şi foarte cumplit să 
bătură, şi birui Mihai-Vodă. Într-această bătaie au tăiat Mihai-Vodă cu mânile sale pe 
Caraman-Başea şi multe steaguri şi tunuri turceşti au luoat. Iar când au fost peste noapte, 
Mihai-Vodă s-au sfătuit cu ai săi ce va să facă, pentru că ajutoriul de la Batori nu mai 
soseaşte, şi ei, puţină oaste având, nu vor putea sta în contră la atâţa vrăjmaşi. Deci să 
deaderă înapoi pe apa Dâmboviţei, la satul Stoeneşti, şi puseră tabăra acolo, aşteptând să le 
vie ajutoriul de la Batori. 

Iar turcii, înţelegând de aceasta, să râdicară şi veniră la Bucureşti; acolo au făcut cetate 
la mânăstirea lui Radu-Vodă, că au făcut şeanţuri şi ziduri de pământ şi de glii foarte groase 
împregiurul mânăstirei, la care nu numai oamenii din ţară trebuia să lucre, ci şi din Bulgariia 
foarte mulţi oameni au trebuit să vie, să lucre zioa şi noaptea. 

Acolo, Sinan-Başea şi-au împărţit tabăra în doao părţi, o parte o au dat lui Ali-Başea 
de la Trapezunt, ca să aibă grije să se isprăvească lucrul mai curând şi să povăţuiască oastea 
aceaea. Iar cea mai mare şi mai tare parte o au luoat cu sine şi au purces împrotiva lui Mihai. 
Ali-Başea, după ce isprăvi lucrul, mearsă şi el cu oastea sa la Târgovişte şi acolo încă făcu 
întărire. 

Într-aceaea, Ieremie-Vodă Moghila, carele era în Ţara Leşească, înţelegând de 
Stefan-Vodă, domnul Moldovei, că s-au sculat cu toate oştile lui şi mearge într-ajutoriu lui 
Mihai-Vodă, îndată s-au sculat cu oaste leşească şi au venit în Ţara Moldovei, ca să fie 
domn, care lucru auzindu-l Stefan-Vodă, au trecut în Ţara Ardealului cu toată oastea sa şi 
s-au împreunat cu oastea lui Batori, că el încă pornisă de venea ajutoriu lui Mihai-Vodă. 

Când Mihai-Vodă, în locul unde să trăseasă cu ai săi la munţii care, de la cetatea carea 
oarecând era acolo, ci după aceaea o au stricat turcii, să numesc Negru-Vodă, care loc era 
foarte bun de apărare, pentru surpăturile şi râpele pământului şi pentru râul ce era dedesupt 
şi pentru lacurile şi glodurile de prin pregiur, că numai pe un loc putea vrăjmaşul să între, ci 
şi prin acel loc puţini împuşcători putea bate toată oastea vrăjmaşilor, că era strâmt locul şi 
făr’ de pod nu putea întra, – la această cetate s-au fos<t> tras oamenii şi supt Vlad-Vodă –, 
deci când Mihai-Vodă era într-acest loc, aşteptând ajutoriu, Sinan-Başea, nu departe de 
Mihai-Vodă, într-un deal, şi-au pus tabăra, cât să vedea unii pe alţii; şi să mira Sinan-Başea 
că nu fug românii de faţa lui, ci făr’ de frică-l aşteaptă, socotind că nimene pe el nu-l poate 
birui, cum să întărisă. Iar a doa zi, alegând 6 000 de ianiceari şi 6 000 de pedestraşi, i-au 
mânat să bată pe români şi făr’ de biruinţă să nu se întoarcă. Iar Mihai-Vodă, măcar de avea 
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puţini ostaşi, însă nădăjduind, după Dumnezeu, în vârtutea sa şi în vitejiia românilor săi şi 
întru întocmirea locului, au ieşit înaintea vrăjmaşului. Turcii cu numărul şi cu mulţimea, 
românii cu vârtutea şi cu vitejiia să bătea, şi, aorea, turcii, foarte rău bătuţi, fugea îndărăpt 
păn’ la tabăra unde era Sinan-Başea, aorea, dând năvală, mişca pe români din loc şi striga că 
au biruit. Deci veni şi Sinan-Başea, îndemnând pe turcii săi să se poarte bărbăteaşte, şi pre 
cei leaneşi îi silea şi cu cuvinte bune şi cu reale, şi şi cu toiagul şi cu bătăi încă-i îndemna. 
Întru acest chip, toată zioa, pănă la apusul soarelui, s-au războit. Mai pre urmă, 300 de 
puşcaşi ardeleani, carii cu o zi mai înainte ieşise pentru hrana, ca cum Dumnezeu i-ar fi 
trimis, au venit, cărora îndată le-au poruncit Mihai-Vodă să ajute celor osteniţi, iar turcii, 
spăriindu-se de venirea acelor trei sute, au dat dosul şi au început a fugi. Românii după ei 
alerga de îi gonea şi pe mulţi başi şi pe alţi turci au tăiat şi au prins şi patru tunuri de ceale 
mari şi vro câteva coade sau steaguri, întră care era unul vearde foarte mare. Sinan-Başea, 
trecând pe un pod care românii îl rupseasă, ci turcii degrab îl direseasă, au căzut în mocirlă, 
unde ca un porc tăvălindu-să şi întinându-să, cu cal cu tot, şi doi dinţi i-au sărit, şi de-abiia 
l-au putut scoate ai săi. Această nenorocită turcilor bătaie auzindu-să la Constantinopol, au 
dat prilejiu pismaşilor lui Sinan-Başea ca să-l pârască la împăratul, că nici turcii nu putea 
suferi trufiia lui Sinan-Başea, care lucru înţelegându-l Sinan-Başea foarte s-au măniiat şi 
vrând să-şi izbândească şi să scoaţă pe Mihai-Vodă din ţară, şi aşea să treacă în Ardeal să ia 
şi Ardealul, pentru aceaea au socotit ca iară să înnoiască bătaie. Dar Mihai-Vodă, socotind 
că în câmp nu va putea sta împrotiva a atâta mulţime, s-au tras iarăşi la locul său, unde o 
lună au aşteptat, pănă ce i-au venit ajutoriu din Ardeal. 

Deci Batori, după cum să legasă cu Mihai-Vodă, cât au isprăvit nunta, ca să-i trimiţă 
devreame ajutoriu, îndată au poruncit lui Benedict Mendicanţie, viţişpanului săcuilor, şi lui 
Baltasar Bogati, ca toţi săcuii din toate scaonele să se râdice, şi să se strângă tabără în 
câmpurile Bârcii, lângă oraşul săsesc care-l cheamă Dealul Negru, şi să le făgăduiască cu 
numele craiului Batori cum că toate priveleghiurile care le-au avut mai înainte de ce s-au 
făcut rebeali craiului le vor dobândi iară, numai să se poarte bine în războiu asupra turcilor, 
şi, ca să le dea mai mare inimă, însuşi Batori craiul, în 16 zile a lui avgust, din Belgrad, au 
purces la Şebişiu, unde trei zile au aşteptat şi pe alţii. Iar fiind el în Şebişiu, i-au venit veaste 
bună că Mihai-Vodă şi pe turci şi pe tătari i-au biruit şi cum că tătarilor, mergând îndărăpt la 
ţara sa, dincolo de Boristen, le-au ieşit înainte muscalii şi i-au tăiat foarte rău, şi toată Ţara 
Tătărască o au prădat şi o au ars, şi întru acea iarnă nu să temea oamenii că vor veni tătarii. 

După aceaea, venind Batori la Dealul Negru, unde era adunaţi săcuii, au aflat numărul 
săcuilor: 14 759, întrarmaţi. 

După aceaea, au trimis iarăşi oameni cu poruncă la săcui, ca, supt piiarderea capului, 
toţi săcuii cei buni de bătaie, carii au rămas acasă, să iasă, şi după puţine zile s-au strâns la 
24 000, dintru carii 9 200 era puşcaşi, ceialalţi, cu sabii, cu lănci şi cu săgeţi; şi de la Oradie 
încă au venit opt sute de călăraşi cu lănci şi 1 200 de puşcaşi pedestri şi 300 de cozaci cu 
câte doao puşti, una lungă, alta scurtă, cu arce şi cu tulbe pline de săgeţi, şi neamţi trimişi de 
la împăratul Rudolf, îmbrăcaţi în fier, 1 600. Deci, pornind de acolo, au venit în Braşov. 

Stefan-Vodă, domnul Moldovii, încă plecasă cu moldoveanii săi, ci pentru tătari nu 
putea să vie drept în Ţara Românească, ci abătându-să spre Ardeal, cătră săcuime, le-au ieşit 
înainte leaşii şi nu-i lăsa să treacă, şi i-au căutat a să bate cu leaşii, pre carii tăindu-i 
moldoveanii şi împrăştiindu-i, au trecut în Ardeal, de s-au împreunat cu ardeleanii. 

Oaste moldovenească era: pedestraşi 2 300, călăreţi 800 şi tunuri mari 22. Afară de 
această oaste, cetatea Sibiiului au trimis cu cheltuiala sa o mie de cătane cu haine neagre, 
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Braşovul, altă mie cu haine merii. Medeaşul, altă mie cu haine verzi, Bistriţa, altă mie cu 
haine roşii, carii era toţi pedestri puşcaşi. 

Aşea au trecut în Ţara Românească, şi Batori încă au trecut, unde şi-au numărat 
cătanele câte trecuse în ţară şi au aflat 20 000 călăraşi şi 32 000 de pedestraşi, şi tunuri mari 
53, şi multe cară încărcate cu prav şi cu bucate, care, pentru strâmtoarea locului, cu funi le 
slobozea din vârvurile munţilor în vale. 

După aceaea, mergând mai înainte, şi-au pus tabăra la Rucări, unde un vultur aşea de 
mare, cât nu mai putea sbu<ra> de mare, sburând din munte, au stătut aproape de cortul 
prinţului Batori, care luându-l ostaşii, l-au dus la prinţul Batori şi la Stefan-Vodă, şi să 
bucurară cu toţii ca de un semn bun. De la Rucări au purces pe Dâmboviţă în jos şi au venit 
unde era Mihai-Vodă cu opt mii de ostaşi. Acolo, în zeace zile s-au odihnit, cu toţii 
bucurându-să; însă turcii nu le da pace, că de multe ori din turci să slobozea asupra lor, ca 
să-i poată râsipi, ci mai totdeauna turcii bătuţi să întorcea la ai săi; ostaşii dintr-aceaste 
biruinţe ce făcea asupra turcilor foarte mare inimă au căpătat. 

Iar nu departe de tabără era un deal, pe lângă care curge Dâmboviţa. Într-acesta s-au 
suit Sinan-Başea, ca să vază oştile lui Mihai-Vodă, şi, văzind atâta mulţime de oaste, s-au 
înfricoşeat; ci dinafară nu-şi arăta frica. 

Deci, după ce isprăvi zidul care la Târgovişte-l făcusă, strângându-şi oştile, au început 
cu cuvinte a-i îndemna şi a-i îmbărbăta şi le-au zis să stea cu inimă tare, că el cu vro câteva 
oşti va să se întoarcă la Bucureşti, ca să gândească Mihai-Vodă că fuge. Şi aşea, de cumva ar 
alerga Mihai-Vodă după el, ceaealaltă oaste, carea rămâne acolea, să-i iasă dindărăpt, şi 
Sinan, cu ceaealaltă parte de oaste, să se întoarcă înainte-i, şi aşea, în mijloc, să 
strâmtorească pe Mihai-Vodă şi de tot să-l bată, ca apoi făr’ de împedecare să meargă în 
Ardeal. Iar după ce au încetat a grăi, multe tunuri şi toate alte ce era de lipsă au băgat în 
Târgovişte, unde patru mii de ostaşi aleşi au lăsat de pază, preste carii mai-mare au pus pe 
Ali-Başea, başea de la Trapezunt, şi Bali epiroteanul, başea cetăţii Avloniei din 
Machedoniia, şi pe Mehmet-Cadi, iar el, noaptea, cu ceialalţi ostaşi, au purces cătră 
Bucureşti, aprinzind întâiu multe căsi şi doaozeci de besearici din Târgovişte. 

A doa zi după ducerea lui Sinan-Başea la Bucureşti, Mihai-Vodă, cu ajutoriul lui 
Dumnezeu, au socotit să se bată cu Sinan-Başea. Şi în tabăra cea mai dinainte era însuşi 
Mihai-Vodă cu ai săi vechi ostaşi români. După el, Cvirali cu patru mii de călăraşi. După 
aceştea, săcuii, după carii era neamţii şi şeaptezeci şi cinci de tunuri în tabără avea. De 
laturea dreaptă era doao turme de călăraşi şi în toată turma era cinci mii, de-a stânga, iar era 
atâţa, pe urmă, după ei era Batori, cu ceaealaltă parte de ardeleani, carea cuprindea 12 000. 
Aşea, în rând, au purces unde tăbăra mai înainte Sinan-Başea, ci acolo numai cinci turci au 
aflat, carii să ducea după ceialalţi; pe aceştea îndată i-au tăiat şi păn’ la amiazăzi au mers 
mai înainte, apoi au stătut, temându-se de pândituri, şi într-acea noapte au petrecut tot 
întrarmaţi. 

După aceaea, înţelegând că Sinan-Başea iaste la Bucureşti, Batori au întrebat pe 
Mihai-Vodă ce vor face, mearge-vor să gonească pe Sinan-Başea fiindcă să teame şi fuge? 
Iar Mihai-Vodă au zis că nu e bine să-l gonească, pentru că turcii cei din Târgovişte, 
dindărăpt, pot să închiză calea, ci, mai întâiu, să ia de la ei Târgoviştea. Şi aşea au şi făcut, 
că s-au apucat să scoaţă pe turci din Târgovişte; şi întru acea noapte au făcut şeanţuri, după 
cum e rândul la tabără, şi au pus tunurile şi pe trei locuri au început a bate Târgoviştea. 
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Stefan Răzvan, domnul Moldovei, cu moldoveanii şi cu săcuii, cu zeace tunuri, era 
despre partea cea de cătră Bucureşti, iar Mihai-Vodă, de cătră munţi, lângă valea Ialomiţii, 
aproape de besearică şi-au ales loc şi cu doaozeci de tunuri făr’ de încetare bătea şi strica 
zidul, care de curând îl făcusă Sinan-Başea. 

Iar dinlăuntru, turcii în tot chipul să apăra, împuşcând cu tunuri, vrând să gonească pe 
Mihai-Vodă şi să nu lase pe români să puie scări să treacă peste zid. Aşijderea şi oastea 
creştinească dinafară aşea de tare da foc şi bătea zidul, cât tot văzduhul s-au întunecat de 
fum de prav. Iar săcuii, strângând leamne şi cu răşină, s-au apucat cu toată tăriia lor să bată 
cetatea şi leamnelor celor cu răşină să le dea foc şi să aprinză cetatea, dar leamnele, fiind 
verzi, nu au prins curând foc. Deci fiind săcuii lângă zid şi dinlăuntru şi dinafară dând cu 
tunuri, cădea petri din zid şi pe mulţi săcui omorea şi turcii dinlăuntru încă-i bătea rău, aşea 
au trebuit să se tragă iară îndărăpt. 

Iar a doa zi, de toate părţile rânduind şi diregând Mihai-Vodă oştile, au poruncit de au 
adunat multe leamne uscate şi le-au pus supt zidul cel cu leamne pe de laturi, şi dându-i foc 
s-au aprins şi au început a să surpa pământ din zid, şi Mihai-Vodă cu fapta sa pe toţi îi 
îndemna şi le da pildă; deci nu făr’ de mult sânge puseră scări şi să suia ostaşii pe zid şi 
răzbea în cetate. Iar turcii nu ştiia: stânge-vor mai înainte focul, au sta-vor împrotiva 
vrăjmaşilor să-i oprească. Ci văzind că nimic nu vor isprăvi, pe o poartă au dat fuga; ai 
noştri au alergat după ei şi au prins viu pe Ali-Başea de la Trapezunt şi pe Mehmet şi pe 
Bali, pe carii mai sus i-am zis că i-au lăsat Sinan să păzască cetatea Târgoviştii. Din ceialalţi 
turci, pe foarte mulţi au tăiat şi au luoat toate tunurile şi alte ce avea turcii, şi, afară de tunuri, 
cealealalte le-au împărţit întră ostaşi. 

Tunuri de la turci au luoat doao foarte mari, de mijloc 44, ostaşi de ai noştri au perit 60 
şi mulţi s-au rănit. 

Sinan-Başea, deaca au auzit aceastea, tremurând de frică, au lăsat Bucureştii şi au 
luoat fuga cătră Giurgev, însă mai înainte de a fugi de la Bucureşti, au săpat pe supt temeiul 
besearicii ceii mari din Bucureşti şi toate gropile le-au umplut de prav de puşcă şi le-au 
acoperit cu pleave, ca întrând ai noştri, să se aprinză pravul şi să sfarme besearica şi să 
omoară pe ai noştri. Şi au dat şi oraşului foc, apoi s-au dus la Giurgev. 

Dar Mihai-Vodă, înţelegând de fuga lui Sinan din Bucureşti, au lăsat Bucureştii şi s-au 
dus la Giurgev după Sinan, şi în cale întâlnindu-să cu trei unguri fugiţi la turci, de la aceştea, 
pre amăruntul, au înţeles lucrurile lui Sinan, cum că multe tunuri au lăsat pe cale, să nu-i 
opăcească de la fugă, şi când trecea pe vreun pod, turcii unii pe alţii să împingea şi să 
vătăma, ca să poată mai curând treace, atâta frică avea de Mihai-Vodă. 

Iar pe ai noştri foamea au început a-i necăji, că Sinan, pe unde mergea, toate oraşele şi 
satele le aprindea şi pe oamenii cari-i afla au îi tăia, au în robie îi ducea, şi aşea ai noştri 
nimic de mâncare nu putea afla pe urma turcilor. Pentru aceaea mai încet mergea, că trebuia 
să aşteapte şi carăle cu bucate, ci cu toate aceastea, când era turcii doao miluri departe de 
Giurgev, i-au ajuns ai noştri şi, fiind turcii împrăştiiaţi, foarte pe mulţi au tăiat şi pe mulţi vii 
au prins. 

După aceasta, Mihai-Vodă, în luna lui noiemvrie, au tăbărât lângă Giurgev, ca să-l 
bată. Iar Sinan-Başea, cuprins de frică, ca nu cumva viu să vie în mâna lui Mihai-Vodă, au 
trecut Dunărea şi fiindcă avea multe tunuri şi cară împovărate şi multă pradă din ţară şi robi 
mulţi, au lăsat opt mii de ostaşi în Giurgev, pentru paza, ca după ce va treace el cu ceaealaltă 
tabără, ca să nu să strice podul cu atâta povară, ci să treacă apoi şi ei cu carăle. 
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Deci începând Mihai-Vodă a bate Giurgevul, turcii, de frică, au dat să fugă peste pod, 
dar Mihai-Vodă, slobozind vro câteva tunuri, au rupt podul la mijloc, şi turcii carii nu putea 
înota au perit toţi, adecă unii în apă, alţii de sabiia lui Mihai-Vodă. Sinan-Başea se uita cu 
milă de ceaealaltă parte de Dunăre şi nu cuteza să vie să ajute soţilor săi. Turci, afară de cei 
înecaţi, au perit cinci mii, şi din români, ţereani robiţi de turci, au izbăvit cinci mii. Ostaşii, 
după aceaea, prădând carăle turcilor, au dat de neşte vase cu prav de puşcă, care 
aprinzindu-să făr’ de veaste, în mare spaimă au băgat pre ai noştri, dar pe nimene n-au 
vătămat. Iar din opt sute de turci, carii mai rămăsease de apăra Giurgevul, afară de ceale 
cinci mii şi de cei înecaţi, carii au perit lângă Dunăre, numai unul cu înotul au scăpat la 
Sinan-Başea. 

În cetate întrând ai noştri, au aflat doao tunuri foarte mari, şi de mijloc treizeci şi opt. 
Şi aşea, văzind Sinan-Başea că au luoat Mihai-Vodă cetatea Giurgevul, carea foarte de mulţi 
ani au fost supt stăpânirea turcească, şi pre sine din toată Ţara Românească scos, cu vitejiia 
lui Mihai-Vodă, şi făcut de ocară, s-au dus cu ruşine la Constantinopol, unde, bind otravă, au 
murit. 

Iar Mihai-Vodă, aprinzind Giurgevul, s-au întors cătră Târgovişte, petrecând pe Batori, 
domnul Ardealului, şi pe ardeleani pănă la Gergiţie, oraşiu al Ţerii Româneşti, tocma în 
hotar de cătră Ardeal. Atunci Sighismund Batori, socotind atâta vitejie a lui Mihai-Vodă, 
i-au dat ţara cu tot venitul, să fie domn, cum la început au fost. 

Aşea să despărţiră unii de alţii, şi Batori au trecut la Braşov, iar Mihai-Vodă au rămas 
în Ţara Românească, de au dires lucrurile ţerii, rânduind boierii şi făcând ziduri şi altele. 

Stefan-Vodă Răzvan de la Moldova, luând de la Batori 2 000 de săcui şi cu 
moldoveanii carii era cu sine, s-au dus să scoaţă din scaonul domniei Moldovei pe Moghila, 
ci ieşindu-i leaşii înainte, au dat războiu cu ei bărbăteaşte, dar, după câtăva vreame, 
moldoveanii au trecut la Moghila, şi Stefan-Vodă au rămas numai cu săcuii şi, neputând sta 
să se apere, l-au prins leaşii, carii l-au dus la Ierimie-Vodă, dintr-a cui poruncă înţepat au 
murit. 

Cam pe aceale vremi s-au râdicat şi hanul tătărăsc cu mulţime de tătari şi venea asupra 
Ţerii Româneşti, iar, vrând să vie prin Moldova, Ieremie-Vodă i-au prins de veaste şi, 
grăbind, le-au ieşit înainte cu moldoveani şi cu leaşi, şi la Ţuţora făcură şeanţ mare şi să 
bătură trei zile şi nici unii, nici alţii nu învinseră. Deci tătarii, dacă văzură că nu pot mearge 
înainte, făcură pace cu moldoveanii şi să întoarseră în ţara lor, aşijderea şi leaşii să duseră. 

Iar când au fost la anul 1597, în şease zile a lui martie, Mihai-Vodă au trimis pe 
Vilaşco, cu mulţi haiduci, la Baba, carii ocoliră toată cetatea şi, bătându-o, multă avuţie 
luoară. Iar întorcându-să de acolo să vie acasă, turcii, din toate părţile, să strânseră şi 
alergară după Vilaşco şi-l ajunseră la locul ce să chiiamă Muntele Comisului, şi acolo trei 
zile să bătură şi fu biruit Vilaşco, perindu-i toţi haiducii, şi luoară turcii toată prada înapoi. 

Iar în luna lui iunie, în 16 zile, Mihaiu-Vodă trimisă alte oşti, cu Farcaşiu-Aga, la Diiu, 
să-l prade, carii trecură Dunărea pe la Jerdelea, dar turcii, prinzind de veaste, să strânseră şi 
să făcură oaste mare şi nu ieşiră de faţă să se lovească, ci făcură meşteşug ca ei făr’ de 
veaste să lovească pe români. Deci mergând oştile lui Mihaiu-Vodă făr’ de nici o teamere, 
turcii făr’ de veaste-i loviră şi făcură războiu foarte iute şi învinseră pe români, şi din 
călăreţii români puţini scăpară, iar pedestraşii toţi periră. Deci Mihai-Vodă mult să supără 
pentru perirea acelor voinici şi trimisă în ţeri străine să strângă atâta oaste, cât să poată sta 
împrotiva turcilor. 
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Într-acea vreame să râdicară turcii cu mare oaste şi mearseră asupra Ţerii Ungureşti şi 
mare războiu făcură cu neamţii şi luoară turcii cetatea Agriia. Iar când s-au întors înapoi 
oastea turcească, o samă de oşti turceşti au dat prin Ţara Românească şi au început a prăda şi 
a robi. 

Iar Mihai-Vodă, deaca auzi acest lucru, purceasă cu toate oştile sale asupra Nicopoei; 
şi mergând prin ţară au tâlnit o samă de turci pe apa Teliormanului, robind şi stricând ţara; 
pe turcii aceştea, pe toţi, vii i-au prins Mihai-Vodă şi le-au tăiat capetele. 

Şi ajungând la vadul, au ocolit cetatea Turnul şi o au bătut şi o au ars. Şi când se gătea 
să treacă la Nicopoe, îi veni veaste că au bătut turcii pe nemţi şi pe Batori, domnul 
Ardealului. Deci Mihai-Vodă foarte să îngrijă şi începu a face pace cu turcii şi cu sangecul 
(adecă cu ispravnicul) de la Nicopoi, în luna lui octomvrie, în anul 1599. 

În anul 1598, Sighismund Batori s-au lăsat de domniia Ardealului şi Ţara Ardealului o 
au închinat împăratului nemţesc Rudolf [...] 

Deci Mihai-Vodă au trimis soli la împăratul Rudolf, la Viena, pe Ilie Cacuciul săcuiul 
şi pe Petru Armenie, ca să înştiinţează pe împăratul ce va să facă, de vreame ce ostaşi 
amintrilea nu poate să aibă, fără numai pe plată, şi atâţa bani nu are ca să ţie atâta oaste, să 
poată sta împrotiva turcilor, pentru aceaea, să roagă, ca să poată şti voia împăratului şi să-i 
trimiţă împăratul şi bani, sau, de nu poate împăratul să-i trimiţă bani, el îşi va zălogi ce are, 
ca să poată ţinea ostaşi. Împăratul au răspuns că va trimite pe frate-său, prinţ Maximilian, ca 
toate ce vor fi de lipsă să le plinească. 

După acest răspuns, aşteptând câtva Mihai-Vodă şi nevenind Maximilian, au socotit că 
nu va fi bine să aşteapte mai mult şi au trimis soli pe Radul cluceariul şi pe Miron logofătul 
la Ardeal, ca să se sfătuiască cu boiarii Ardealului. Boiarii Ardealului, adunându-se în 
Belgrad pentru sfătuirea, au trimis în Ţara Românească, la Mihai-Vodă, pe Gaşpar Cornişiu 
şi pe Pangratie Senisie, carii, venind în Târgovişte, au dat lui Mihai-Vodă zeace mii de 
galbini pentru lipsa oştilor şi s-au tocmit întru acest chip, ca Mihai-Vodă să cunoască pe 
împăratul Rudolf domn şie, iar împăratul Rudolf să lasă pe Mihai-Vodă şi pe feciorul lui 
domn veacinic Ţării Româneşti, făr’ de nici un haraciu. Însă Mihai-Vodă, ca să arate 
supunerea sa, în tot anul să trimiţă împăratului daruri. Iar de ar muri feciorul lui Mihai-Vodă 
făr’ de prunci, împăratul carele va fi atunci să dea voie românilor din Ţara Românească să-şi 
aleagă domn pe carele vor vrea ei, om de neamul şi de leagea lor, şi oameni de altă leage să 
nu bage în ţară. Şi împăratul să dea cinci mii de ostaşi lui Mihai-Vodă, ca să se poată apăra 
de turci, iar Mihai-Vodă pe priiatinii împăratului să-i aibă priiatini, şi pe vrăjmaşii 
împăratului, vrăjmaşi; şi cum că aceastea le va ţinea, întâiu el au jurat, după el Evthimie, 
mitropolitul ţerii, Dumitru vornicul, Mihai, banul de la Craiova, Radul cluceariul, Theodosie 
logofătul, Andronic vistiiariul, Nigron spătariul, Miroslav logofătul şi ban Calota, cu numele 
a toată ţara. 

După aceaea, solii s-au întors cu aceastea la împăratul şi la Maximilian. 
După ce aceastea întru acest chip s-au făcut şi s-au aşezat ţara, mai pe urmă, lui 

Sighismund Batori i-au părut rău că au dat ţara împăratului şi şi-au lăsat scaonul cel 
domnesc, şi în anul 1599 au fugit de la Opoliia şi iarăşi au venit în Ardeal. 

Boiarii Ardealului îndată primiră pe Batori şi să închinară lui şi pe comisarii 
împărăteşti îi goniră. Sighismund Batori trimisă la Mihai-Vodă, pentru prieteşugul şi 
credinţa cea dintâiu, ca să fie iar unul cu alt nedespărţiţi şi să-i dea o samă de oşti ajutoriu, să 
se apere de vrăjmaşi. 
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Într-acea vreame era un başe pe marginea Dunării, la Diiu, care-l chema 
Hadăm-Başea; acesta avu sfadă cu Mihai-Vodă şi trimisă la Mehmet, başea de la Dârstori, 
ca să meargă cu oştile lui, să apuce scaonul lui Mihai-Vodă. 

Iar Mihai-Vodă, deaca prinsă de veaste, şi-au strâns toate oştile şi trimisă o samă de 
oşti, cu Dumitru vornicul, împrotiva lui Mehmet-Başea şi să întâmpinară oştile la sat la 
Chiliset şi deaderă războiu unii cu alţii; şi fură turcii biruiţi şi au luoat şi doao steaguri de 
la turci şi le-au adus la Mihai-Vodă în oraşiu, în Caracal. După aceaea, Mihai-Vodă să găti 
cu toate oştile şi purceasă asupra lui Hadăm-Başea şi trecu Dunărea pe din sus de Nicopoi 
şi făcu mare bătaie cu Hadăm-Başea, şi Mihai-Vodă au învins pe turci şi le-au luoat toate 
tunurile şi toată marfa, şi începu a bate cetatea Nicopoi cu tunurile, foarte tare, şi de multe 
ori făcură şi năvală mare şi nu putură să o ia, că, cât spărgea şi strica românii zioa, turcii 
noaptea zidea şi diregea. Deci văzind că nu o pot luoa, au şezut trei zile de au tot prădat 
Ţara Turcească, după aceaea, cu toate oştile, au purces în sus cătră Diiu, tot prădând Ţara 
Turcească din Dunăre pănă în munţi, pănă sosiră în preajma Diiului, iar sangeacul 
(ispravnicul) de acolo îşi strânsă toate oştile şi trimisă şi la beiu de la Baia, de veni cu 
oştile lui într-ajutoriu, şi ieşiră înaintea lui Mihai-Vodă însăşi sangiacul şi făcură mare 
bătaie în multe zile şi mulţi turci periră, cât de-abiia au scăpat sangeacul cu puţintei turci şi 
s-au închis în cetate. Iară şi Mihai-Vodă puţin au fost de n-au perit, că gonind turcii şi 
răsipindu-i în toate părţile, o ceată de turci, deaca văzură că vor să piiară, iute să întoarseră 
asupra lui Mihai-Vodă şi răpezi unul o suliţă să i-o înfigă în pântecele lui. Mihai-Vodă 
deaca văzu că va să piiară, apucă suliţa cu amândoao mânile, de fier, şi căuta şi într-o parte 
şi într-alta, ca să-i vie cineva ajutoriu să-l scoaţă de la moarte, şi alţii nu să aflară mai 
aproape, fără numai doi boiari, Radul Buzăescul, şi frate-său, Stroe stolnicul; aceştea 
grăbiră şi tăiară capul turcului şi pre cealealalte soţii ale lui, şi aşea izbăviră pe 
Mihai-Vodă de moarte, şi multă vitejie arătară Buzăeştii înaintea lui Mihai-Vodă, 
luptându-se cu turcii. 

Iar după ce făcu Mihai-Vodă această biruinţă, şezu supt cetate zeace zile, arzind şi 
prădând toată marginea Ţerii Turceşti şi să întoarseră cu toată dobânda, să treacă Dunărea 
pe la Ruşeava, iar când fură oştile jumătate trecute, să slobozi vânt cu fortună pe Dunăre şi 
să despărţi oastea, jumătate de o parte de Dunăre, jumătate de altă parte, şi şezură cinci 
zile, aşteptând pănă ce să va potoli vântul, iar oştile care n-au fost trecut Dunărea tot au ars 
şi au prădat Ţara Turcească. Şi după ce au încetat vântul, au trecut toţi Dunărea şi s-au 
împreunat cu cealealalte oşti, în cinci zile a lui noiemvrie, la anul 1599, şi au venit în 
scaon în Bucureşti cu multă veselie, dând laudă lui Dumnezeu. 

Şi au făcut Mihai-Vodă o mânăstire mare şi frumoasă în oraşiu în Bucureşti, care 
iaste în malul Dâmboviţii, a căriia hramul iaste S. Nicolae de la Mira Lichiei. 

Într-acea vreame, Sighismund Batori întrasă în multe gânduri, care de nici un folos 
nu i-au fost, nici lui, nici ţerii, precum zic înţelepţii, că omul înţelept află calea şi pe unde 
n-au umblat, iar cel ce-şi pearde mintea rătăceaşte şi pe unde au umblat, ca şi acest Batori, 
că nu-i ajunsă că întâiu îşi închină ţara împăratului nemţesc şi făcu legătură cu dânsul, apoi 
îşi lăsă credinţa şi legătura cea făcută cu dânsul şi, lăsind cetatea Opoliei, iar veni în 
Ardeal să ia scaonul domnesc şi să apucă cu Mihai-Vodă iar de prieteniia cea dintâiu, apoi 
nici aşea nu s-au aşezat, ci luo gând rău ca să se desparţă de Mihai-Vodă şi să închine 
Ardealul turcilor, ci pentru legătura şi jurământul care au fost făcut cu Mihai-Vodă, ca 
amândoi, pănă vor fi ei domni, cu turcii preteşug să nu facă, socotea cum să poată înceape 
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un lucru ca acela împrotiva jurământului său. Pentru aceaea, au trimis la vărul său Andrei 
Batori, carele era în Ţara Leşească, ca să vie să fie domn Ardealului în locul său şi să facă 
tocmeală cu turcii, ca să înşeale pe Mihai-Vodă. Deci au venit Andrei Batori [...] şi s-au 
făcut domn Ardealului, la carele Ierimie-Vodă Moghila, domnul Moldovei, au trimis cărţi 
cum să fie amândoi una şi să scoaţă pe Mihai-Vodă din mijlocul lor, şi, de nu va ieşi de 
bunăvoie, ei cu oşti să se scoale asupra lui şi, prinzindu-l, să-l dea în mâna turcilor. 

Andrei Batori primi bucuros acel sfat rău şi trimisă la Mihai-Vodă sol pre un 
neameşiu, poruncindu-i ca să iasă din Ţara Românească, că amintrilea va întra în mâna 
turcilor. 

Iar Mihai-Vodă, deaca auzi acest lucru, şi-au strâns toţi boiarii şi au făcut sfat şi 
trimisă la Rudolf, împăratul nemţesc şi craiul unguresc, să-i dea oşti întru ajutoriu, ca să se 
bată cu Andrei Batori. Iar împăratul Rudolf fu bucuros şi trimisă o samă de oşti lui 
Mihai-Vodă. 

Deci bucurându-să Mihai-Vodă de ajutoriul împăratului, au trimis şi la Radul 
Buzăescul şi la banul Udrea, să vie şi ei, cu oştile Craiovei şi a Jiiului şi a Mehedinţilor, în 
luncile Sibiiului, în Ardeal, unde cu toţi să vor împreuna. 

Andrei Batori, deaca auzi de Mihai-Vodă că au venit în luncile Sibiiului, curând 
şi-au strâns toate oştile şi au venit şi el la Sibiiu şi au făcut şeanţ şi au aşezat tabăra sa de 
cătră zidul cetăţii, iar oastea lui Mihai-Vodă au tăbărât la satul Veaştem. Deci în 
unsprăzeace zile a lunii lui octomvrie, a anului 1600, să arătară străjile şi să văzură oştile 
şi dădură războiu foarte mare, pănă seara, şi biruiră românii pe unguri şi periră oameni 
mulţi dintr-amândoao părţile. 

Iar Andrei Batori, noul domn al Ardealului, deaca văzu oastea sa înfrântă şi spartă, 
şi-au ales puţintei voinici şi plecară a fugi în Ţara Leşească. Iar Mihai-Vodă luo scaonul şi 
domniia Ţerii Ardealului şi şezu domn şi prinţ în scaonul Bălgradului în luna lui 
octomvrie, în 26 de zile, în anul 1599 [...] 

Deci Mihai-Vodă să aşeză domn şi prinţ Ţării Ardealului, iară în Ţara Românească 
pusă domn pe fiiul său, Nicolae-Vodă. Iar când au fost anul 1600, maiu zile 6, Mihai-Vodă 
au râdicat oaste asupra lui Ierimie-Vodă din Moldova şi au întrat în Moldova. Iar 
Ierimie-Vodă, deaca prinsă de veaste, şi-au strâns toate oştile şi au plecat spre cetatea 
Hotinului, iar oştile lui Mihai-Vodă începură a-i goni şi-i ajunseră la locul ce să chiiamă 
Jajcea, şi deaderă războiu foarte tare şi periră mulţi moldoveani şi leaşi, iar carii mai 
rămăseasă deaderă dosul şi fugiră spre cetatea Hotinului. Şi deaca să apropiiară spre 
cetate, iar începură a da războiu foarte tare; şi deaca văzură moldoveanii că sânt în 
primejdie a peri toţi, fugiră cu Ierimie-Vodă şi să închiseră în cetate în Hotin. Iar 
Mihai-Vodă începu a bate cetatea cu tunurile şi trei zile o bătură; şi, dea<ca> văzu că nu o 
vor putea sparge, pusă păzitori împregiurul cetăţii şi s-au întors în Iaşi. Iar Ieremie-Vodă, 
deaca văzu că vor să-l prinză, ieşi pe furişi într-o noapte din cetate, cu toţi boiarii săi, şi 
fugi în Ţara Leşească. 

Iar Mihai-Vodă rămăsă domn în scaonul moldovenesc şi veniră toţi boiarii Moldovei 
de să închinară lui Mihai-Vodă şi cerură să le dea domn pe fiiul său, Nicolae-Vodă. 

Deci Mihai-Vodă socoti cum că fiiul său iaste tinăr şi nu va putea fi domn într-o ţară 
de margine ca aceaea, iar mai vârtos pentru că să temea de Ieremie-Vodă, şi aşea alesă 
patru boiari, anume: pe Udre hatmanul şi pe Andronie vistiiariul, şi pe Sava armaşul, şi pe 
Negrea spătariul, ca să ţie Ţara Moldovei, iar el să întoarsă în scaonul său cel domnesc la 
Bălgrad. 
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De acolo purcezind, au venit în Ţara Muntenească, şi la Moldova au trimis domn pe 
Marco, feciorul lui Petru-Vodă Cercel, şi cu Preda Buzăescul, carii, deaca sosiră în Iaşi, 
începură a să veseli, iar Ieremie-Vodă veni cu oşti din Ţara Leşească, iar Marco-Vodă 
n-au cutezat a-l aştepta, ci au fugit cu mare ruşine în Ţara Românească. 

Isprăvindu-se lucrurile, precum mai înainte s-au zis, Mihai-Vodă începu a trimite 
soli în toate părţile ca să-şi tocmească lucrurile cu vecinii, socotind că mai bine va fi, şi 
doară mai rău au fost. Că, întâiu, ardeleanii, ungurii nu suferea să le fie Mihai-Vodă domn, 
pentru aceaea trimiseră la craiul leşesc să le dea pe Sighismund Batori să le fie domn, cum 
le-au fost mai înainte, şi să se însoţască cu Ierimie-Vodă, domnul Moldovei, şi să vie cu 
oşti să scoaţă pe Mihai-Vodă din mijlocul lor. Şi boiarii ardeleneşti au strâns şi ei oşti şi 
aiavea s-au sculat cu arme asupra lui Mihai-Vodă, carele, trecând din Ţara Muntenească în 
Ardeal, s-au întâmpinat cu ardeleanii în luncile Braşovului, unde deaderă războiu unii cu 
alţii şi fu biruit Mihai-Vodă, că avea puţini ostaşi. Şi întorcându-să iarăşi în Ţara 
Românească, au tăbărât la satul Scăieni, pe apa Telijeanului, unde sosi şi Simon-Vodă din 
Moldova, cu oşti, şi să loviră de faţă şi nu putu Mihai-Vodă să-i stea în contră, că avea 
foarte puţini voinici cu sine, ci i-au căutat să fugă şi au fugit tot pe supt poala munţilor 
pănă la Ruşeava, de unde, trecând munţii, s-au dus în Praga, la împăratul nemţesc, şi i-au 
spus toate câte s-au întâmplat, şi s-au rugat de împăratul ca să nu-l lasă acum să fie de 
ruşine, ci să-i dea oşti ajutoriu. Iar împăratul îndată i-au dat pe Gheorghie Basta cu o samă 
de oşti nemţeşti, şi aşea veniră în Ardeal. Iar boiarii ardeleneşti, cât simţiră aceasta, îndată 
strânseră toate oştile ardeleneşti şi tăbărâră la locul ce-i zic Miraslău, pe apa Murăşului, şi 
în opt zile a lui septemvrie, în anul 1601, să loviră unii cu alţii şi fură biruiţi ardeleanii, 
dintră carii mulţi au perit. 

Mihai-Vodă şi Basta, râdicându-se de acolo, au venit în şesul Turzii, mulţemind lui 
Dumnezeu. Iar boiarii ardeleneşti, văzind că Batori din Ţara Leşească nu mai vine, să mira 
ce vor face. Deci s-au întors la Basta, carele pismuia atâta mărire a lui Mihai-Vodă, şi cu 
multe vorbe-l amăgiră şi-l traseră în partea sa, făgăduindu-i că pe el îl vor aleage domn, 
numai să piiarză pe Mihai-Vodă, carele nimic nu ştiia de sfaturile aceastea. Şi fiind 
doamna lui, cu fiiul său Nicolae, închisă în cetatea Făgăraşului de unguri, au cerut de la 
Basta să-i dea oaste să meargă acolo să o scoaţă. Iar Basta, fiind legat cu ardeleanii în 
sfatul cel viclean, din gură făgădui că-i va da oşti şi i-au zis să-şi trimiţă înainte la 
Făgăraşiu toate oştile, să rămâie numai el cu curtea lui, şi după câteva zile îi va da ajutoriu. 
Mihai-Vodă au ascultat şi şi-au trimis oştile înainte la Făgăraşiu, numai el cu curtea lui au 
rămas, aşteptând să-i vie ajutoriu de la Basta. Iar când fu într-o dimineaţă văzu oaste 
nemţască venind cătră cortul său, unii călări, alţii pedestri; pe aceştea Mihai-Vodă îi socoti 
că vin ajutoriu lui şi nimic nu să temea. Şi deaca-i văzu că sosesc la cort, le ieşi înainte şi 
le zisă: „Bine aţi venit, voinici, să fiţi sănătoşi!”. Iar ei să răpeziră asupra lui cu sabiile 
scoase şi unul dintră ei deade cu sabia şi-l lovi tocma în pântece, iar altul dindărăpt îi tăie 
capul şi căzu trupul lui cel frumos pe pământ, supt picioarele cailor. Acesta au fost 
sfârşitul viteazului şi vestitului Mihai-Vodă. Iar pe Mihai, banul de la Craiova, carele era 
cu Mihai-Vodă, prinzindu-l Basta, nu au căutat la bătrâneaţele lui, că era mai mare de 
şeaptezeci de ani, ci, mult chinuindu-l, l-au băgat în temniţă, unde au şi murit [...] 
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Tomul IV(2) 

 
Partea X 

Episcopiia şi episcopii Făgăraşiului din Ardeal 
 

§ 2 
 

Ioan Inochentie, liber baro Clain de Sad, episcopul Făgăraşului 
În anul de la naşterea Domnului nostru Isus Hristos 1729 s-au numit episcop 

Făgăraşiului Ioan Clain de la Sad, din scaonul Sibiiului. Pre acesta iezuiţii, văzindu-l cu 
bună minte şi cu bun cap, l-au fost tras cătră sine şi l-au băgat şi în noviţiat, adecă în probă 
la cinul lor, de unde după un an, pentru slăbiciunea ochilor, au ieşit. După aceaea au fost la 
Sâmbăta Mare, în Ţara Ungurească, în clerică, învăţind theologhia, şi când au fost în al 
treilea an theolog, clerul românesc din Ardeal, cu o limbă şi cu o voie, nu numai l-au ales şi 
l-au candidăluit, ci l-au şi cerut episcop, carea cearere a clerului şi capaţitaşul lui Ioan Clain 
înţelegându-le împăratul Carol, bine au voit, în anul 1729, a-l numi episcop Făgăraşului în 
Ardeal. Deci Ioan Clain, lăsind coleghiumul cliricilor, s-au dus la Muncaciu, care iaste 
oraşiu în Ţara Ungurească, unde un an au fost în proba vieţii călugăreşti, de vreame ce, după 
obiceaiul Besearecii Răsăritului, episcopii trebuie să fie din cinul mandiei sau a celor de 
chipul cel mic călugări. Deci Clain au fost la Muncaciu pănă la 20 a lui iunie a anului 1730, 
unde în mânile episcopului Ghenadie Bizanţi de la Muncaciu au făcut mărturisirea 
călugăriei, de la care episcop, în anul 1733, şi hirotoniia preoţiei şi a episcopiei au luoat. De 
unde, venind în Ardeal, clerul şi norodul foarte cu mare bucurie l-au primit, mulţemind lui 
Dumnezeu că le-au dăruit arhiereu şi părinte ca acela. Iar episcopul Ioan Inochentie – că 
acesta nume luoasă din mărturisirea călugărească – Clain, deacă au venit în Ardeal, nu au 
şezut să odihnească, nici să-şi adune avuţie, ci îndată, ca un apostol şi adevărat episcop şi 
bun părinte a neamului românesc, s-au apucat de lucrul evanghelicesc şi de propovedanie, 
umblând prin sate şi învăţind norodul şi nu făr’ de roadă, că şease sute de preoţi parohi au 
adus la unire, de vreme ce în vreamea trecută, stăpânind şi ocârmuind iezuiţii episcopiia, în 
scăunime mai toţi părăsisă unirea, temându-să că cu vreame şi pe încet vor trebui a părăsi 
leagea grecească. Iar episcopul Inochentie Clain, părinteaşte, şi cu gura şi cu fapta, 
învăţindu-i şi arătându-le că nici o frică nu trebuie să aibă, pre toţi i-au tras la sine. Deci 
episcopul Inochentie, pentru aceaste a lui osteneale, de la împărăţie, nu numai cu titul de 
conziliar crăiesc, ci şi cu baronie au fost împodobit, şi la împăratul Carol în graţie; şi 
socotind el bunătatea şi graţiia împăratului spre dânsul, au judecat să se folosască cu aceaea 
spre binele cel de obşte al besearecii sale şi a clerului şi a neamului său. Iar văzind că 
cucerniciia şi învăţătura iaste temeiul fericirei, tot cugetul şi-au întors spre aceasta, ca 
aceaste doao, adecă cucerniciia şi învăţătura, să le dăruiască clerului şi neamului românesc, 
ca aşea să poată ajunge şi la fericire. Pentru aceaea s-au rugat de împăratul Carol ca să 
întemeiază mănăstire în carea să fie călugări de leagea grecească, a cărora deregătorie să fie 
a fi întru ajutoriu episcopului şi norodului pildă bună şi să înveaţe pre norod leagea şi 
credinţa lui Dumnezeu şi alte învăţături treabnice. Afară de aceastea, să întemeiază şi 
seminarium, în carea pruncii să se crească şi să se procopsască întru învăţătură şi în frica lui 
Dumnezeu, care toate din donaţiia împăratului Carol mai pe larg să văd. Era atunci întrebare 
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de unde şi din ce funduş s-ar putea face aceastea? Deci episcopul Clain, înţelegându-să cu 
Petru Dobra, directorul ţerii, carele şi el era român de neam şi bun patron neamului său cel 
românesc, au aflat ca vlădicul să schimbe iosagul de la Gherla şi cel de la Sâmbăta cu 
iosagul Blajiului, a căruia venit cu 3 000 de florinţi să socotea mai mare decât cel de la 
Gherla şi de la Sâmbăta, care numai trei mii de florinţi venit avea. Şi aşea, apoi, 3 000 de 
florinţi să fie pentru vlădica, iar cealealalte trei mii să se împartă aşea, ca 1 200 să fie pentru 
unsprăzeace călugări, 700 pentru doaozeci de alumni prunci în seminarium, 900 pentru trei 
alumni călugări, carii să fie la învăţătură în Roma, în Coleghiumul de Propaganda Fide, 
ceialalţi bani, care întrec, să se adune să fie de cale, cheltuială acelor trei alumni mergând la 
Roma, că cheltuială îndărăpt de la Roma venind coleghiul acolo le va da. Aceastea aşea 
isprăvindu-se să fie, vlădica au dat şi la papa voinţa sa, rugând pre papa ca să binevoiască şi 
el a să face acea schimbare a iosagului vlădicesc şi papa, văzind că besearica mai mare folos 
dobândeaşte dintru acea schimbare a iosagului, bine au voit a îngădui să se facă. Deci, întră 
cămara împărătească şi întră vlădica Clain s-au făcut contrac<t> de schimbare, prin care 
iosagul de la Gherla şi de la Sâmbăta din Ţara Oltului, precum mai sus am zis, s-au schimbat 
cu cel de la Blajiu. 

Într-aceaea, vlădicul Clain, în anul 1738, 26 ianuarie, au adunat pre cei mai aleşi din 
clerul său şi le-au spus lor tot cugetul său, cum vrea să facă mânăstire, seminarium şi şcoale, 
pentru a cărora ţineare de la împărăţie au dobândit din iosagul Blajiului 3 000 de florinţi, 
însă trebuie, ca să se facă mânăstirea şi seminariul, la aceastea trebuiesc cheltuiale şi fiindcă 
aceastea pentru folosul clerului şi a neamului românesc vor să fie, cu cuviinţă iaste să se 
îndeamne şi clerul, din toată sărăciia sa, a da ceva la zidirea sfintei mânăstiri şi a şcoalelor, 
întru care fiii lor vor învăţa şi se vor procopsi. Clerul, văzind acest lucru bun şi folositoriu, 
s-au îndemnat şi din sărăciia sa au făgăduit că va da 25 000 de florinţi, însă supt aceaste 
condiţii: „1mo Ca cu bună samă să fim încredinţaţi cum că să va zidi mânăstirea şi episcopiia, 
ca să nu ni să întâmple mai mult a vedea ticăloasă mutare, să nu fie slobod prealuminatului 
şi preasfinţitului domnului vlădica din banii care să vor culeage pentru mânăstire a cheltui, 
pănă ce mai înainte nu ne va arăta noao dată milostivă carte de fundaţie a preaînălţatului 
împărat. 

2do Cheltuiala cea din partea cămerii crăieşti în tot anul mai întâiu să se facă şi, după ce 
să va sfârşi aceaea, apoi din banii noştri să se cheltuiască. 

3tio Mai sus-numita mănăstire să nu fie în preiudiţiumul rituşului nostru şi afară de 
călugări de ritul grecesc, adecă afară de vasiliteani uniţi, alţi călugări într-însa să nu să 
primească. Iar dintr-acei călugări, măcar trei sau patru să fie rânduiţi pentru capitulum, carii 
să aibă grije a ţinea instrumenta literalia, adecă scrisorile clerului şi a neamului, care să vor 
încredinţa grijii lor, ca nu cu paguba noastră, cum am păţit păn-acum, încredinţind străinilor 
ale noastre, să ne lipsim de ceale mai bune şi mai de treabă instrumenturi şi scrisori ale 
clerului şi aceştea să fie detori a da samă celor rânduiţi din cler la aceasta, adecă ca să ia 
sama. 

4to Fiindcă mânăstirea nu moare de vreame ce stă din mai mulţi, pentru aceaea 
dintr-însa nimic să nu ia fişcuşul şi să nu între acolo nici după moartea vlădicului. 

5to Să aibă îngăduinţele, privileghiurile şi slobozeniile care au mânăstirile de rituşul 
latinesc în ţerile preaînălţatului împărat. 

Drept aceaea, după ce şi despre partea înălţatei cămări vom avea destulă asecuraţie 
cum că aceastea nevătămat să vor păzi şi se vor ţinea, prin cursul a cinci ani, măcar că cu 
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mii de nevoi sântem împresuraţi, însă, vânzind averile noastre ceale vremealnice, ne vom 
nevoi a da acea sumă de 25 000 de florinţi, pentru un lucru aşea bun. Drept aceaea, ca mai 
sus-zisele condiţii de preaînălţatul împărat, pentru mai mare securitatea noastră şi a 
drepturilor mânăstirii, milostiveaşte să se întărească şi noao cu autenţie să ni să dea, foarte 
cu smerenie şi din genunche ne rugăm şi cearem. Dat în săborul mare la Blajiu, anul 1738, 
ianuarie 26. 

Stefan Pop Timandi de la Juc, vicareş gheneralis în părţile ceale mai din jos ale 
Ardealului şi a părţilor lui împreunate şi protonotareş apostolicesc. 

Nicolae Pop de la Biia, vicareş gheneraleş în părţile ceale mai din sus şi protonotareş 
apostolicesc. 

Cu numele şi în faţa tuturor celor din săborul mare, carii reprezentăluiesc tot clerul şi 
neamul”.  
Aceastea aşea isprăvindu-se s-au trimis la împărăţie, iar împăratul s-au milostivit a plini 
cearerea clerului şi a neamului şi tot într-acelaşi an, în luna lui august, au dat această 
diplomă şi donaţie despre episcopie şi despre mănăstire. [...] 

După ce aceastea aşea s-au săvârşit şi s-au trimis în Ardeal, vlădicul Clain, în anul 
1739, în 25 de zile a lunei lui maiu, au adunat săbor de toţi protopopii, în care săbor s-au 
cetit mai sus pusa donaţie şi deplin s-au încredinţat clerul pentru ceale ce în trecutul săbor al 
anului 1738, din 26 de zile a lunei lui ianuarie, au fost cerut pentru securitatea sa. Deci 
foarte s-au bucurat, mulţemind preamilostivului împărat pentru acest mare bine făcut la tot 
neamul românesc. Că adevărat să poate zice şi cu bună samă aşea iaste cum că mânăstirea 
Blajului au adus pe neamul românesc la cunoştinţă, la învăţătură şi la înţelepciune, prin 
învăţăturile şi şcoalele ce au făcut călugării aceii mânăstiri, cum înainte să va vedea. [...] 

Prin săborul acesta, mai înainte de toate, voia cum ar scoate pe theolog de lângă 
vlădicul sau, de n-ar putea fi aceasta, încai plată să n-aibă din veniturile vlădiceşti. După 
aceaea, să temea clerul ca nu theologul acesta, fiind de leagea latinească, la mai multe afară 
de ceale patru puncturi din diploma împăratului Leopold, care unindu-să s-au legat să le ţie, 
încă şi la altele să-i silească pre români. Şi aceasta nu făr’ de pricină destulă făcea clerul, de 
vreame ce cetea catihismul cel româneaşte făcut de plebanuşul din Bărăbanţi şi tipărit în 
Belgrad, închinat arhiepiscopului Coloniciu de la Strigon, întru care numai rânduiala 
besearicii latineşti să pune şi a tainelor ţeremonii şi obiceaiuri tot după obiceaiul besearicii 
latineşti, care catihismuşiu trebuia să-l înveaţe pruncii şi şi cei ce să preoţea. Altă carte 
româneaşte, la Clujiu, au tipărit iezuiţii, anume Bocoavnă, întru carea şi în Credeu puseasă: 
„Carele de la Tatăl şi de la Fiiul purceade”. Afară de aceaea, theologhii aceştea canoane alte 
nu ştiia, fără numai ceale ce sânt ale besearicii latineşti, la care theologul totdeauna trăgea. 
Aşeadar, bine au pus clerul românesc de leagea grecească, ca la mai multe afară de aceale 
patru punctumuri să nu să silească a primi. Apoi clerul ştiia legile şi canoanele Besearecii 
Răsăritului, care româneaşte le avea atunci numai în cartea carea o chema Pravilă. 
Theologul aceasta nu o ştiia şi aşea la judecăţi mare scandălă să făcea, că zicea şi norodul 
cum că prin unire le caută să părăsască leagea grecească şi să lapede sfânta pravilă. O! că de 
n-ar fi şi acum într-ai noştri carii şi în canoane şi în odăjdiile besericeşti şi într-altele 
latinizăluiesc, de carii la locurile sale vom pomeni. 

Iezuiţii, văzind că episcopul Clain, necum să-i puie pe ei în fundaţiia mânăstirei, cum 
avea nădeajde că pentru învăţătura şcoalelor îi va pune pre ei să înveaţe şcoalele, ci încă să 
nevoiaşte ca şi pe theologul iezuita să-l delunge de la episcopie, mare ură şi pismă au 
început a avea asupra vlădicului Clain şi căuta prilejiu cum să-l surpe. 
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Mai lucra vlădicul Clain ca neameşii şi alţi oameni harnici din români să se primească 
la deregătoriile şi la tistiile ceale publice şi tot neamul românesc să fie primit întră moşteani 
şi întră fiii ţerii şi să nu să socotească numai tolerat, adecă suferit. Preoţii să aibă eclejii şi 
moşii besericeşti, feaţele besericeşti să se ţie în cuvioasa scutinţă besericească, ca şi a 
romano-catholicilor, după cum iaste în diploma împăratului Leopold. Lucra încă ca dijmele 
şi cvartele care românii le dau la popii cei de altă relighie să le dea la preoţii săi, care lucruri 
ale lui le arată protocolomurile lui, care aici, pentru lungimea, nu le punem. 

Afară de aceastea, pentru cinstea neamului şi a besearecii româneşti, să fie consiliariu 
de gubernie, care toate în mare ură l-au pus pe el la neamurile care nu le putea cu inimă bună 
suferi binele şi fericirea românilor. Pentru aceaea, cu toţi s-au pornit uniţi asupra vlădicului 
Clain, carele bine-şi vedea sfârşitul, dar mai voia orice a răbda pentru neamul său şi pentru 
besearica sa, de vreame ce ca un bun şi plin de râvnă, de dragoste ce avea, nu căuta ale sale, 
ci ale besearecii şi ale neamului său, voind viiaţa să-şi puie pentru fericirea norodului său şi 
a turmei sale, cum mai pe urmă au şi păţit. Odinioară, la Sibiiu, în Dietă, la adunarea ţerii 
fiind, episcopul Clain au oftat cu suspin, iar fiind întrebat pentru ce oftează aşea, au răspuns 
vlădicul că oftează după dreptate, de vreame ce pentru neamul românesc pre nimene nu 
veade nici aude carele să grăiască sau măcar un cuvânt să puie spre uşurarea lui şi rămâne 
făr’ de dreptate asuprit. La acest răspuns al vlădicului, au început unii din Dietă a striga 
zicând: „Dar un Oprea român, păcurariu, să ne ocărască pe noi şi să ne înveaţă dreptate?” Şi 
de n-ar fi împedecat cei înţelepţi domni din Dietă, pe fereastă era să-l arunce jos. Spunea 
p<ărintele> Nicolae Tatu, carele după tatăl meu au fost protopop la Sad şi mai înainte 
fuseasă casnic al vlădicului Clain, că, fiind el lângă vlădicul Clain, de doao ori vrăjmaşii au 
băgat otravă în beutură vlădicului, ci vlădicul, prin credincioşi ai săi, fiind mai înainte 
înştiinţat, supt tot prânzul unde fuseasă n-au beut, măcar că cei ce-l chemasă la prânz destul 
l-au îmbiiat şi l-au rugat să bea. Stă în arhivul episcopesc, la Blajiu, scrisoarea staturilor 
Ardealului, carea o au trimis la împărăţie asupra vlădicului, ca să nu fie consiliariu de 
gubernie, în carea foarte prost scriu pe români. Cine va ceti aceasta foarte bine va cunoaşte 
marea pasie asupra românilor, ba încă şi neştiinţa rânduialelor besericeşti, de vreame ce le 
băga vină că nu sânt adevărat uniţi, pentru că postesc mercurea, şi alte pricini de nimic aduc. 

La anul 1744, în 11 zile a lunii lui martie au venit în Ardeal un sehastru sârb de loc din 
Ţara Bozniei, carele cu mulţime de gloate încungiurat umbla, bucate, cum să zicea, numai 
legumi de post mânca, dar bani avea. Deci, când era el în Capolnaş, la hotarul Bănatului, în 
ţinutul Lipovii, oberchinezul de acolo, Petco, au trimis carte la viţeductorul de la Dobra, la 
Ioan Ladar, în carea scrie cum că după doao sau trei ceasuri va să vie la Dobra un sehastru, 
căruia să aibă grije să-i gătească numai sălaşiu, că de altele nu are lipsă şi să spuie 
protopopului ca, când va veni acolo săhastru, să-i tragă clopotele şi cu norodul şi cu lumini 
aprinse să-i iasă înainte şi cu cinste ca aceaea să-l ducă la sălaşiu. Protopopul au răspuns 
cum că el aceasta nu va face, de vreame ce nici de la mai-marii săi nu are poruncă, nici ştie 
cine iaste acela căruia să-i facă o cinste ca aceasta. Deci viţeductorul, ducându-să de la 
protopop, i-au gătit sălaşiu, precum, i s-au fost scris. Într-aceaea, iată sosesc doi călăraşi din 
Bănat (carii, cum credea protopopul, era greci din Lipova) şi dau de ştire cum că soseaşte 
săhastrul. Şi zicea protopopului să-i iasă înainte cu ţeremoniile mai sus-zise; iar nevrând 
protopopul a face aceasta, călăreţii s-au întors la săhastru, carele, după puţintică vreame, au 
sosit cu multă gloată de călăraşi şi de pedestraşi încungiurat; şi după ce au întrat la sălaşiu, 
s-au adunat la el norod mult, sărutându-i mânile şi picioarele. După aceaea, prin tălmaciu (că 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 242 

el, cum să zicea, numai sârbeaşte ştiia), au zis cătră norod cum că foarte rău îi pare că atâtea 
suflete carea aci le veade trebuie în veaci să piiară. Ci nici de acealea n-are atâta păreare rea, 
câtă are de pruncii carii într-această unire să vor creaşte, în carea trebuie omul să se 
osândească. Şi mai multe de aceastea grăind, zicea că Sfânta Troiţă şi Născătoarea de 
Dumnezeu în toată zioa i să arată şi multe-i descopere, care descoperiri le spunea la oameni 
şi cum că pe el craii şi domnii în cinste-l au pururea, şi protopopului, pentru că nu i-au făcut 
cinstea carea o poftea, i-au cerut de la Dumnezeu blăstăm şi l-au blăstămat. Iar a doa zi, 
carea era duminică, i-au zis norodul că iaste vreame a mearge la besearică. El au răspuns 
cum că Maica Preacistă, Născătoarea de Dumnezeu, i-au poruncit ca întru acea zi să nu între 
în besearică. După aceaea, purcezind de la Dobra încungiurat cu mare mulţime de bănăţeani 
şi de dobreani, încă pentru ca să-i facă cinste, şi din reghementul lui Springher neşte feciori 
l-au petrecut şi, venind la Deva, au sălăşluit la un grec, unde, prin tălmaciu, cătră mulţimea 
norodului ce era acolo adunat, multe hule au grăit asupra unirei. Hotnogiul cătănesc carele 
era acolo au trimis un căprariu să ceară de la el cartea carea are de slobozenie a umbla sau 
paşuşul, să le vază, iar săhastrul au răspuns cum că el în frunte, unde numele Mântuitorului 
tipărit îl poartă, are cărţi de acealea. Într-aceaea, pănă căprariul mearge cu răspunsul la 
hotnogiu, sehastru au fugit şi au lăsat pre norod în îndoială despre credinţă. După aceaea 
s-au auzit că la Orăştie au mers, carea auzind hotnogiul au trimis oameni de ai săi la locurile 
pe unde credea că va mearge sehastrul, ca să-l prinză şi să-l aducă la cei mai mari. Hainele 
lui era merii, cum poartă călugării din Moldova, în cap avea potcapiu din care făşii spânzura, 
pe care era zugrăvite icoane de a Domnului Hristos şi de a Maicii Preaceste. Statura-i era de 
mijloc, barbă dinainte avea şi aceaea era mică şi neagră. Altă nu mânca, numai legumi, însă 
mulţi spunea că bani are. 

Într-acest chip propoveduind şi dezmântând sehastrul acela, căruia ieşisă întră proşti 
veastea că e sfânt şi pentru aceaea-l chema „sfântul”, au ajuns în Sălişte, la Margini. Acolo 
au poruncit la toţi preoţii să-şi aducă poslaniile ceale de hirotonie, carii răspunzind că le-au 
luoat Măriia Sa domnul vlădica, un preot, într-altă ţară hirotonit şi neunit, şi-au arătat 
poslaniia lui. Atunci acel sehastru au început a zice: „Acesta-i preot adevărat, iar preoţii cei 
uniţi câţi au botezat nu sânt botezaţi, câţi au cununat nu sânt cununaţi”. Aşijderea şi de alte 
taine au vorbit, zicând şi aceasta că ce au dat oamenii pănă cum la besearică unită nu-i 
primit. Însă pentru ceale ce au făcut păn-acum, neştiind, să fie iertaţi, numai de acum înainte 
la besearică unită să nu meargă, nici să dea pomană, nici pe preoţi, pănă vor rămânea uniţi, 
să nu-i ţie, că într-almintrilea vor fi toţi afurisiţi. Şi ca să-şi întărească cu ceva semn de 
adeverinţe vorbele sale, minune ca aceasta de sine au mărturisit, spuind că au fost într-o altă 
ţară la un mitropolit unit, carele i-au pus lui aprinsă lumina în barbă şi nu s-au aprins, iar el, 
puind lumina aprinsă în barba mitropolitului aceluia, i-au ars barba. Şi zisă că de ar fi avut 
atunci la dânsul cuţit, l-ar fi giungheat. 

După aceaea au fost prins acel sehastru şi cu pază, din poruncă împărătească, dus, dar 
unde, nu s-au auzit, însă oamenii de pe supt Margini au rămas jumătăţiţi în credinţă şi 
nestătornici, pănă ce, după patrusprăzeace ani, cu totul s-au făcut neuniţi. 

Într-aceaea, la Blajiu, toate să gătea ca să se zidească mânăstirea, ci păleariul cel mare, 
carele asupra sa luoasă toată ziduirea, nu căuta ca să fie bine, ci numai ca să fie, şi el să ia 
banii; deci materialiia, adecă cărămizi reale şi var mai nimica, năsip, de nici o treabă nu 
punea, încă nici în curuirea besearecii nu să înţelegea cu episcopul, care lucru văzindu-l 
vlădicul, s-au supărat şi s-au sfădit cu păleariul şi pentru aceaea nici au voit a mearge să puie 
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la temeiu peatra cu blagoslovenie şi cu rugăciuni, după obiceaiul besearecii, cât de acolo au 
rămas paremie că cu sfadă s-au început mânăstirea Blajului şi sfada într-însa stăpâneaşte. 

Într-aceaea, Petru Aaron de la Bistra au fost trimis la Roma la şcoala theologhicească, 
carele, în anul 1743, s-au întors de la şcoală în Ardeal şi foarte iubit era vlădicului Clain, 
atâta cât şi vicareşiu gheneral al său l-au făcut. După Petru Aaron, trei alumni, cum iaste 
rânduit în fundaţie, au trimis vlădicul Clain la Roma: pe Grigorie Maier, carele după aceaea 
au fost şi vlădică la Blajiu, şi pe Silvestru Caliani şi pe Petru Iacob din Turda. Dar fiindcă nu 
făcusă mărturisirea călugărească, nu s-au primit în Coleghiul de Propaganda Fide, ci s-au 
trimis de la Roma în Ţara Ungurească, la Muncaciu, unde într-un an plinind noviţiatul, 
adecă proba şi cercarea vieţii călugăreşti, s-au făcut călugări; şi Maier, carele mai înainte să 
chema Gavriil, din călugărie s-au chemat Grigorie, iar Caliani, carele să chema Simeon, s-au 
chemat Silvestru. De-aci iar au mers la Roma, unde au isprăvit theologhiia. Petru Iacob, 
nevrând a să face călugăr, s-au dus acasă şi s-au întâmplat de cu vreame tocma feciorul lui 
s-au făcut călugăr şi s-au trimis la Roma. 

La anul 1741, în locul theologului Ianoşi, s-au făcut theolog Iosef Balog, carele fiind 
om trufaşiu nu voia numai să nu bage în samă pe vlădicul, ci şi să-l supuie şie, cât, făr’ de 
voia şi slobozeniia lui, vlădica nimic să nu poată face, preoţi şi protopopi numai aceia să fie 
pre carii theologul Balog îi va aleage sau îi va vrea. Vlădicul, nevrând a să lăsa supus 
theologului, când, după dreptate, teologul trebuia să fie supus episcopului, că pre el l-au pus 
Dumnezeu păstoriu şi mai-mare turmei sale şi cap besearicii ceii încredinţate lui. Deci 
iezuitul theolog, împreună cu alţii din soţietatea iezuiţilor şi mai vârtos cu superiorul 
iezuiţilor de la Sibiiu, s-au unit şi cu provinţialiştii, având unealtă şi pre Petru Aaron 
vicareşul, carele, atunci, de la şcoală venind, socotea că-i va fi bine să poată vlădică fi. Deci 
cu toţii puind pizmă asupra vlădicului, şi au început a-l pârî la împărăteasa Mariia Therezia, 
carea, tinără, atunci să făcusă crăiasă Ungariei, căriia vlădicul Clain dădusă inştanţie cu 
numele a tot neamul românesc, ca să primească şi pre neamul românesc să fie al patrulea 
neam primit în Ardeal, care lucru foarte au usturat pe unguri, pe săcui şi pe sasi şi mai tare 
i-au întărâtat asupra vlădicului Clain. Şi măcar de n-au dobândit vlădicul tocma cum au 
cerut pentru neamul românesc, însă tot bine au dobândit, că au rezolvăluit împărăteasa 
Mariia Therezia, în 20 a lui iulie, în anul 1742, ca românii cei uniţi mai mult să nu să 
socotească şi să nu se ţie în Ardeal numai toleraţi, adecă suferiţi, ci fii primiţi ai ţerii, carea 
şi în Dietă, în anul 1743 s-au întărit, cum să veade în articulul 5. Deci toţi aceştea, iezuiţii şi 
provinţialistii, vrând să surpe temeiul şi să oboară stâlpul românilor şi să-i vază pre ei săraci 
de un părinte aşea bun şi duios şi iubitoriu de fii, cu pâri vicleane şi mincinoase au pârât la 
împărăteasca Curte pe vlădicul Clain, ca cum ar fi zis că împărăţiia numai cu cuvinte 
frumoasă îmbucură pe români; cum că în săbor ar fi zis: „Au leagea vă veţi muta, au de altă 
mijlocire veţi gândi”; cum că lasă să se cetească în beseareci cărţi la neuniţi tipărite; cum că 
primeaşte preoţi hirotoniţi de la neuniţi şi pre cei din ţara aceasta-i lasă mai înapoi; cum că 
nu s-au pus destul împrotiva săhastrului sau a pustnicului de carele mai sus am zis şi cum că, 
de va rămânea el episcop, atâta iaste de unire; cum că norodul şi clerul românesc ar fi 
îndestulat cu lăcuinţa sa în Ardeal şi cu starea sa în carea iaste, dar vlădicul întărâtă şi, făr’ 
de ştirea neamului, cu numele clerului şi a neamului ceare de la împărăţie lucruri, 
privileghiuri şi scutinţe de care neamul românesc nici aminte nu-şi aduce; cum că în săbor 
au zis că au pe theolog în cortel nu-l va ţinea, au episcop nu va fi. Pentru aceaea, ca să-şi dea 
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samă de ceale ce-l pârăsc, într-acestaşi an 1744, împărăteasa Mariia Theresia au poruncit 
vlădicului Clain să meargă la Viena, cum au şi mers. [...] 

 
§ 3 

 
Vlădica Clain mearge la Viena 

Deci în tot chipul şi, cum să zice, toată piiatra mişcându-o pismaşii vlădicului Clain, 
carii era mulţi şi putearnici şi era şi în Ardeal şi la Viena, că neamurile ceale din Ardeal 
primite, ungurii, săcuii şi sasii, nu le plăcea să fie românii între ceale primite neamuri şi 
părtaşi benefiţiumurilor ţerii, cum căpătasă vlădica Clain de la împărăţie şi s-au pus şi în a 
dietei ţerii articuli, nici voia ca preoţii româneşti să se facă părtaşi dijmelor şi cvartelor, cum 
cerea vlădicul Clain, nici ca mireanii cei harnici să se puie la deregătorii publice. Iezuiţii, 
pentru ca să poată fi în Episcopiia Făgăraşului cauzarum auditores gheneralis şi să aibă bună 
plată şi să fie mai înainte şi ocârmuitori în cler, Petru Aaron ca să poată fi el vlădică, aceştea 
toţi întru aceasta s-au unit şi mult au lucrat ca pe bunul părintele şi priveghitoriul păstoriu al 
clerului şi al neamului românesc din Ardeal să-l lipsască de episcopie. Pentru aceaea, cum 
mai sus am zis, l-au pârât la Curtea împărătească, băgându-i vină că va face numai turburări 
de va fi în scaon şi altele, cum s-au zis, şi să rugasă superiorul iezuiţilor şi Balog iezuita, 
theologul, ca să nu să ştie că ei pârăsc pe vlădicul, că amintrilea rău ar fi de ei, că norodul 
românesc s-ar întărâta asupra lor, pentru că tot norodul românesc foarte iubeaşte pe vlădica 
Clain, căci-l cunoştea bun părinte, carele în tot chipul să nevoia pentru fericirea neamului 
românesc. Deci cu pâri reale şi viclenie pârând pe vlădicul Clain la tinăra împărăteasă 
Mariia Thereziia, carea, crezindu-le, au poruncit ca vlădicul să meargă la Viena să răspunză. 
Atunci vlădicul, ca cum mai înainte şi-ar fi cunoscut sfârşitul şi petreacerea ce va să păţască, 
luându-şi zioa bună de la cinstitul cler şi de la priiatini şi cunoscuţi şi de la rudele sale şi de 
la tot neamul românesc, cu lacrămi pre toţi i-au blagoslovit, zicând că mai mult unii cu alţii 
nu să vor vedea şi mângăind pre toţi, s-au comândat pe sine rugăciunilor lor ceale cătră 
Dumnezeu şi aşea în luna lui iulie, în 23, s-au despărţit de ai săi şi de ţara sa, de besearica sa 
şi de turma sa şi de norodul şi de neamul său, pre carii lăsindu-i plângând, au purces cătră 
Viena, unde, după ce au sosit, au cerut de la împărăteasa audienţie, ca să poată cu gura 
spune împărăteasii lucrul său, iar împărăteasa au poruncit să-i spuie cum că, pănă nu să va 
curăţi şi să se arate nevinovat la ceale ce-l pârăsc, nu-l va asculta şi îndreptându-l să se arate 
la Cănţelăriia Ardealului şi acolo să răspunză. Iar cei din Cănţelariia Ardealului fiind parte a 
pârâşilor şi una cu ei înţelegându-să, lucru-l făcea cum era lor spre voie şi spre plăceare. Ci 
văzind că nici într-acel chip nu vor putea cu totul vinovăţi pre bietul vlădică, s-au întors la 
alt vicleşug şi au învăţat pe un popă, carele cu chip de prietenie mai adeaseori să meargă la 
vlădicul şi să-i spuie unele-altele care să zică că le aude de la Cănţălărie şi de la cei mari. 
Acesta de la o vreame au început a înfrica pe vlădica, zicând că rău aude despre dânsul şi 
cum că e primejdie să nu-l puie la închisoare în Graţ. Graţul sau Greţium iaste oraşiu în 
Stiriia, într-a căruia cetate să ţinea în robie domnii cei mari, carii cu vină mare să afla 
vinovaţi. Vlădicul, văzind că împărăteasa nu va să-l asculte şi cum că judecătorii lui cei din 
Cănţălăriia Ardealului sânt parte a pârâşilor lui, lezne au crezut popii, neştiindu-i vicleşugul 
lui. Cu cine să se sfătuiască n-avea, că cu sine luoasă pe vicareşul său Petru Aaron, pre 
carele-l primisă la preoţie şi-l trimeseasă la Roma la învăţătură, de unde, după ce s-au întors, 
l-au luoat lângă sine şi socotindu-l fiiu credincios şi mulţemitoriu, cu multă cinste l-au 
împodobit, că l-au făcut vicareşiu gheneralis, iar el, aprins fiind de iubirea vlădiciei, carea 
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dorea să o dobândească, uitându-şi de toate părinţeştile faceri de bine ale arhiereului său şi 
împreunându-să cu iezuiţii, căuta perirea făcătoriului său de bine şi cum să poată vinde pre 
stăpânul său. Deci popa acela i-au dat sfat să meargă la Roma, că acolo va fi afară de 
primejdie şi să nu să lasă judecăţii mireneşti. Aşea, vlădicul şi-au cerut slobozenie de la 
Curte să poată mearge la o icoană minunată a Maicii Preaceste, în Stiriia, la Mariia Ţel, 
unde a mearge dobândind slobozenie, mai mult nu s-au întors la Viena, ci de acolo oblu la 
Roma s-au dus, căutându-şi apărare împrotiva gonitorilor, ca şi odinioară Sfântul Athanasie 
cel Mare, când fugea de gonitorii săi. 

Pismaşii vlădicului, cât au auzit acest lucru, foarte s-au bucurat pentru că acum au 
biruit şi mai tare-l apăsa la împărăteasa, zicând că, de nu s-ar fi ştiut vlădica vinovat, nu ar fi 
fugit la Roma. Atunci Petru Aaron, rămâind în Viena şi însoţindu-să şi mare prietenie 
făcând cu un fecior român, neameşiu de bun neam din Maramurăşiu, din Juleşti, anume 
Alexandru Readnic, carele merseasă la Viena pentru învăţătura filosofiei şi a theologhiei, 
şi-au gătit bună cale la ceale ce avea în gând, şi cu puteare şi titul de vicareşiu apostolicesc 
s-au întors în Ardeal şi şi-au pus sălaşul în curtea vlădicească. 

 
§ 4 

 
Vlădica Clain la Roma 

Era în vreamea aceaea la Roma papă Venedict XIV, om vestit pentru ştiinţa ce avea 
întru învăţături şi pentru înţelepciunea cea mare, la carele vlădicul Clain, după ce au sosit în 
Roma, şi-au dat toată jalba sa, rugându-să ca să-i ia tot lucrul şi cauza întru părintească şi 
dreaptă socoteală, că el bine cunoscând că papa de la Roma iaste judecătoriu cauzelor şi 
pricilor episcopeşti, cum învaţă canoanele Săborului de la Sardichiia, în pravilă, pentru 
aceaea au năzuit la S. Scaon Apostolicesc. Papa, luându-i jalba şi lucrul, au început a lucra 
pentru dânsul la Curtea împărătească, carea foarte să măniia căci s-au dus la Roma. Destul a 
lucrat vlădicul să arate cum că, din jurământul care să obicinuiesc a-l face episcopii 
catholiceşti când să pun episcopi, au fost detoriu să cercetează mormânturile sfinţilor 
apostoli Petru şi Pavel, şi pentru aceaea au mers la Roma, şi să ruga de împărăţie ca să se ia 
lucrul lui la judecata judecătorilor celor făr’ de interesaţie, nu în Cănţelăriia Ardealului, unde 
judecătorii sânt parte de a pârâşilor şi mireani. Ci în zădar au fost toate, că meargerea lui făr’ 
de ştirea împărăţiei la Roma au făcut ca nici o cearere de a lui la împărăţie să nu să 
primească. 

Într-aceaea, Petru Aaron, venind în Ardeal, au sălăşluit în căsile vlădiceşti şi din 
dominiumul vlădicesc, fiindcă era gheneralis vicareşiu de însuşi vlădica Clain pus şi purta 
cârma episcopească, avea leafă 300 de zloţi, ţineare de patru cai, încă şi dăjdile de la preoţi 
el le luoa, că tot preotul era detoriu în tot anul a da dajde la scaonul vlădicesc un zlot bani. 
Luoa şi pominoacele, care întru aceasta sta, că tot satul era detoriu la scaonul episcopesc a 
da un zlot bani, un caşiu şi o găleată de ovăs. Toate aceastea le luoa Aaron. Într-aceaea, au 
venit de la împărăţie poruncă la tezaurariat, adecă la cămara crăiască, ca să prinză tot 
dominiumul vlădicesc de la Blajiu şi toate lucrurile şi avearea vlădicului Clain să o scrie şi 
să o cuprinză, de vreame ce el au fugit din stăpânirea împărăţiei şi s-au dus la Roma. Aşea 
s-au făcut de din veniturile vlădiceşti nimic nu luoa vlădica Clain la Roma şi au ajuns la 
mare sărăcie şi lipsă, cât şi crucea carea o purta la pept o au pus zălog la un armean din 
Ardeal, anume Copoţi, carele atunci să întâmplasă în Roma, carea cruce târziu, după 
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moartea vlădicului Clain, numai pentru că au fost a vlădicului Clain, o au răscumpărat 
Ignatie Dărăbant când s-au făcut episcop românesc la Oradiia Mare. Şi căuta vlădicului 
Clain să slujească în toate zilele liturghie mică, de unde să capete câte puţintică milostenie, 
ca să poată trăi. S-au rugat de papa să-i rânduiască ceva de unde să poată trăi. Papa au 
răspuns că aceasta nu va face, ca să nu să mănie împărăteasa şi asupra lui, ci, de poate trăi, 
pănă însuşi nu se va lăsa de episcopie, alt episcop nu va fi, fiindcă într-însul nu iaste vină 
canonicească pentru carea să se lipsască din scaonul episcopesc; însă, de nu poate amintrilea 
trăi, sfat îi dă de bunăvoie să se lasă de episcopie şi va face ca din veniturile episcopiei să 
aibă plată cuvioasă statului său, pănă ce va trăi. 

Într-aceaea, în Ardeal, întră norod împărecheare să făcea şi să făcea neuniţi, zicând că 
vlădica Clain au ieşit din ţară pentru că au cunoscut că unirea nu e bună şi i-au părut rău că 
au unit atâta mulţime. Iezuiţii şi Aaron au luoat prilejiu de aici mai tare a apăsa pe vlădica, 
ca cum el ar fi pricina aceii turburări. Pentru aceaea, din poruncă împărătească s-au făcut 
cercare, în anul 1745, în 22 a lui octomvrie, de Ioan Naghi şi de Franţisc Bradi, scriitori şi 
juraţi notareşi a Tăblii crăieşti, carii umblând din sat în sat prin scaonul Orăştiei, cercând şi 
întrebând pre oameni ce iaste prici<na> turburării lor, că părăsesc unirea. Ei au mărturisit că 
acea turburare a lor, cu venirea preadoritului său părinte, episcopul liber baron Clain, s-ar 
putea aşeza, că pricina iaste ducerea lui din ţară, că ei socotesc că vlădicul Clain, cunoscând 
că leagea unită nu e bună, pentru aceaea mai vârtos s-au dus din ţară. Drept aceaea, norodul, 
precum foarte ferbinte doreaşte pe Măriia Sa, prealuminatul domnul vlădica, capul său, vrea 
şi făgăduiaşte cum că, de va veni Măriia Sa vlădica Clain în ţară, întru toate vor fi ascultători 
de Măriia Sa. 

Dintr-aceastea iezuiţii şi pismaşii să silea mai mult să apeasă pe vlădicul şi lucra la 
Curte zicând că fiindcă norodul românesc atâta iubeaşte pe vlădicul Clain nu iaste bine, ba 
tocma cu primejdie de mai mare turburare, să se mai întoarcă el în ţară. Care lucru văzindu-l 
vlădicul Clain şi socotind toate răutăţile care le-au făcut iezuiţii besearicii românilor din 
Ardeal, cum, întâiu, din mitropolie o făcură episcopie, apoi o supusără theologului iezuită, 
după aceaea au voit ca protopopii şi clerul să fie supus superiorului iezuiţilor rezidenţiei ceii 
mai aproape, deciia theologul să fie cauzarum auditor gheneralis, apoi, din veniturile 
vlădiceşti, să aibă atâta plată şi alte multe mincinoase pâri şi calumnii asupra vlădicului şi 
necuviinţe; şi cum, împrotiva canoanelor făcând, nu la arhiepiscop sau puteare besericească, 
ci la mireani şi la cei din afară au îndrăznit, cu nedreptul şi cu mincinoasă pâră, a pârî pe 
vlădica şi a lucra să-l scoaţă din scaon. Aceastea şi altele mai multe, care toate le numără 
vlădicul Clain, bine şi cu amăruntul socotindu-le, şi neaflând altă mijlocire cum să 
împeadece atâtea reale ce să întâmplă în besearica lui Dumnezeu, au judecat să afurisască pe 
theologul iezuita. Şi, din Roma, în anul 1746, zile 10 septemvrie, i-au trimis afurisanie lui 
Iosef Bolog, theologului, în carea pe lung spune toate pricinile. [...] 

Această afurisanie o au trimis vlădicul Clain în Ardeal la vicareşul său Petru Aaron, 
poruncindu-i să adune săbor şi să o vestească prin toate besearicile. Şi au trimis şi la 
deregătorii dominiumului vlădicesc de la Blajiu şi la episcopul latinesc din Ardeal şi la 
capitulumul din Belgrad şi airea pretutindeni. Iar vicareşul Aaron n-au vrut să asculte de 
vlădicul şi să vestească afurisaniia, ci au scris la împărăţie şi la papa şi mai tare întărâtare au 
făcut asupra vlădicului său. Pentru aceaea, vlădica Clain, pe Petru Aaron, ca pre un 
neascultătoriu şi criminator şi calumniator şi sumeţ, cu putearea apostolicească, cu numele 
atotputernicului Dumnezeu, a Tatălui şi a Fiiului şi a Duhului Sfânt, de deregătoriia 
vicăreşească-l lipseaşte şi de toată slujba preoţască-l opreaşte şi afurisit îl vesteaşte şi-l 
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scoate de la toată împărtăşirea besericească. Această afurisanie o dă din Roma, în 
sărbătoarea Sfântului Vartolomei apostol, în anul 1747, adecă, după cărindariul cel vechiu, 
în 14 zile a lunii lui avgust. 

După aceasta, vlădica Clain pe protopopul Nicolae de la Balomir îl face vicareşiu 
gheneralis şi-i porunceaşte să adune săbor şi în săbor, şi şi dechilin la toţi protopopii să scrie 
şi să vestească şi afurisaniia theologului şi a lui Petru Aaron; şi deregătorilor dominiumului 
vlădicesc, lui Daniil Marginai, odorbirăului, şi lui Petru Pop Daliia, sântartăului, porunceaşte 
ca, lui Aaron, din veniturile vlădiceşti, nimic mai mult să nu-i dea. Mare scădeare au făcut 
această afurisanie lui Aaron şi în mare ură la tot clerul şi neamul românesc l-au pus, care de 
el să scârbea şi în tot chipul să ferea, nu numai de altă împărtăşire cu el, ci şi de vorba cu el, 
nici la besearica unde meargea el, alţii, afară de casnicii lui, nu mergea. Deci, văzind el că 
foarte spre rău mearge lucrul lui, au făcut ponoslu la Curtea împărătească asupra unor 
protopopi, şi mai tare asupra vicareşului, protopopul Nicolae de la Balomir, şi asupra 
călugărilor de la Blajiu, că într-acest an, 1747, venisă de la Roma Silvestru Caliani şi 
Grigorie Maier, şi de la Sâmbăta Mare, Gherontie Cotori, şi nici unii nu voia a avea vreo 
împărtăşire cu Aaron, ci toţi-l ţinea afurisit. De la Curte, din 14 noiemvrie, au venit ca 
Gubearnium<ul> să vestească clerului cum că Petru Aaron iaste vicareşiu apostolicesc, nu 
supus mai mult vlădicului Clain, şi să admonăluiască şi pe călugării din Blajiu şi pe 
protopopii pre carii Petru Aaron îi numeaşte, ca mai mult osibite adunări sau săboară să nu 
facă, ci să fie ascultători de Aaron, vicareşul apostolicesc, iar care ar face amintrilea şi nu ar 
fi supuşi lui Aaron să-i prinză şi în temniţa episcopească să-i puie. Afară de aceasta, cu 
vlădica Clain, carele iaste afară de eparhie, supt grea pedeapsă, nici o corespondenţie să nu 
aibă. Pe Balomireanul Nicolae şi pe protopopul Ioan Dragoşi de la Turda să-i puie la grea 
înfruntare, pentru îndrăzneala şi turburarea ce au făcut, că aceştea vestiră lui Aaron 
afurisaniia de la vlădica Clain. Deci Nicolae Balomireanul, temându-să ca să nu cază la 
prinsoare îndelungată, au trecut muntele şi s-au dus în Ţara Românească, unde, aşezindu-să 
la o mânăstire, au fost arhimandrit, iar protopopul Ioan Dragoşiu de la Turda, afară de 
înfruntare nimica păţind, s-au întors acasă, făgăduindu-să ascultătoriu lui Aaron. Aşea şi 
ceialalţi protopopi şi făr’ de voia lor au trebuit să se supuie şi să fie ascultători lui Aaron. 

Pe theologul Balog l-au mutat de la Blajiu şi în locul lui au venit theolog iezuita 
Palovici. [...] 

 
§ 5 

 
Vlădica Clain să lasă de episcopie 

După ce vlădica Clain au afurisit pe Aaron, mare împărecheare au fost întră cler şi 
întră Aaron, că Aaron acum nu vicareşul episcopului locului, ci apostolicesc, adecă de papa 
făcut, să ţinea, ci cu toate aceastea clerul să ferea şi să scârbea de el, dorind şi plângând după 
dulcele său părinte, vlădicul Clain. Deci, ca să se aşeaze aceaste împărecheri, împărăteasa 
Mariia Thereziia au trimis în Ardeal pe Olşavschi, episcopul de la Munaciu, din Ţara 
Ungurească, care să lucre şi să facă pace şi dragoste întră Aaron şi întră cler şi întră norod. 
Acesta au adunat săbor mare şi mult mai în zădar s-au ostenit, că clerul şi norodul, pănă ştiia 
că vlădicul Clain le iaste episcop, de la ascultarea şi de la iubirea lui nu să abătea. Pentru 
aceaea, Curtea împărătească silea pe vlădica Clain să se lasă de episcopie. Papa însă s-au 
măniat pe vlădica Clain pentru că au afurisit pe theolog şi lui Aaron au poruncit ca făr’ de 
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ştirea Sfintei Congregaţie de la Roma să nu mai asculte de vlădica Clain şi l-au făcut 
vicareşiu apostolicesc. Ba încă papa îngrozeşte pe vlădica Clain, cum că şi din Roma l-a 
goni şi fiindcă el cât au putut au lucrat la împărăţie să-i fie slobod a să întoarce la episcopie, 
dar în zădar, că împărăţiia aceaea nicidecum nu îngăduiaşte; deci, ca nefiind în scaon 
episcopul să nu paţă besearica vreo scădeare, i-au poruncit ca să se lasă de vlădicie. Vlădicul 
Clain, văzind că de toate părţile-l împresoară nevoile şi mai mult pre pământ apărătoriu şi 
patron pre nimene nu are, besearica din Ardeal făr’ de episcop multă şi mare scădere are şi, 
mai vârtos, silindu-l foamea, că acum nici din Ardeal, nici de airea, de nicăiri nici un 
ajutoriu nu avea, au socotit că şi făr’ de voie trebuie să lasă episcopiia. Pentru aceaea, au 
făcut o scrisoare carea o au dat papii, carea scrisoare cuprindea că să lasă de episcopie 
pentru nevoile care-l apasă şi pentru slăbiciunea trupului, însă aşea ca toate veniturile 
vlădiceşti din Ardeal, pănă la această vreame, care nu le-au luoat să i să dea şi de aici înainte 
în tot anul să i să dea 1 400 zloţi. Aceasta nici papii, nici împărăţiei n-au plăcut, că 
împărăţiia mai mult nu voia a-i da, decât, de când s-au dus la Roma, pe an, 1 200 de zloţi, 
care şi de aci înainte, de să va lăsa de episcopie, în tot anul, pănă la moarte, făr’ de nici o 
scădeare îi va da. Papii nu i-au plăcut pentru că zice că de nevoie să lasă de vlădicie şi i-au 
poruncit ca nici o pricină alta să nu puie, fără numa cum că pentru slăbiciunea şi boala 
trupului mai mult nu poate purta deregătoriia episcopească, ci o lasă şi să roagă de înălţata 
împărăţie şi de preafericitul papa să-l sloboază dintru această deregătorie. Multă vreame au 
ţinut această lucrare, că vlădicul Clain voia unele care împărăţiia nu le voia şi care voia 
împărăţiia nu le voia vlădicul; şi pănă să trimetea la Viena şi de acolo la Roma, s-au mânat 
vreamea mai mult de un an. Apoi vlădicul Clain iarăşi nu voia să puie cum că numai pentru 
boala şi slăbiciunea trupească să lasă de episcopie, căci că aceasta nu era pricina. Ci mai pe 
urmă, neavând ce mai face, din porunca papii, au făcut şi au dat această renunţiaţie, adecă 
lăsare de episcopie. [...] 

Adecă dă vlădicul Clain această mai sus scrisoare, prin carea cunoaşte şi mărturiseaşte 
cum că, de bunăvoie şi slobod, besearica sau Episcopiia Făgăraşului, preste carea mai 18 ani 
au fost episcop, acum o dă şi o lasă în mânile preasfinţitului papa Venedict XIV şi de toată 
pretenziia şi iuşiul care l-ar putea avea la această episcopie să lapădă şi să lasă, însă aşea, ca 
în tot anul, făr’ de nici o scădeare, nesmintit şi negreşit, să i să dea, pănă la moarte, 1 200 de 
zloţi. Şi aceasta au făcut în şeapte zile a lunii lui maiu, în anul 1751. 

După aceaea, scrie la toată besearica românească din Ardeal întru acest chip: „Iubiţilor 
în Hristos dieţezanilor besearicii Făgăraşului din Ardeal, mântuire! Foarte bine ştiind cum că 
episcopul, ca după cuviinţă să plinească detoriia păstoriei episcopeşti cea de la Dumnezeu 
lui încredinţată, după porunca învăţăturei apostoliceşti iaste detoriu ca zioa şi noaptea, cu 
toată grijea şi cu tot de-adinsul să se nevoiască întru aceasta, ca pre oile ceale creştine şie 
încredinţate, pre calea veacinicei mântuiri să le povăţuiască şi întru învăţătura cea adevărată 
şi pravoslavnică, carea singură iaste mântuitoare şi cu cuvântul şi cu pilda, cu ajutoriul lui 
Dumnezeu, să le procopsască şi să le pască, să le întărească şi să le păzască. Iar ca să poată 
după detorie a săvârşi acest lucru, trebuie să aibă bună sănătate şi trupul putearnic, ca nu, 
lucrând viia Domnului, pentru slăbiciunea trupului, aşea să slăbească, cât cu păgubirea 
sufletelor celor şie încrezute să cază. Pentru aceaea, socotind detoriia cea grea a deregătoriei 
episcopeşti şi alăturându-o cu sănătatea cea slabă a mea, am aflat cum că de aici înainte cu 
atâta mai puţin pociu purta sarcina episcopească cum să cuvine, cu cât tot întruna şi pentru 
aceaea neîncetat trebuie să se ostenească a ocârmui dieţezul Făgăraşului, care nu numai iaste 
foarte mare, ci iaste plin şi de neamuri care au osibite relighii; pentru carea pricină, mai 
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înainte, cu mare smerenie m-am rugat de preamărita şi preaputearnica chesaro-crăiasca 
Maiestate, doamna mea, ca să se milostivească a binevoi ca, spre liniştea cunoştinţii meale, 
spre mântuirea dieţezanilor celor încredinţaţi mie, să pociu lăsa Episcopiia Făgăraşului. Şi 
după ce am dobândit această chesaro-crăiască milostivă bunăvoinţă şi şi de la preasfinţitul 
părintele nostru Venedict XIV papa, carele cu fericire stăpâneaşte, am cerut slobozenie 
pentru pricinile mai sus-zise, ca să pociu lăsa Episcopiia Făgăraşului. Eu, în şeapte zile a lui 
maiu, în anul 1751, mai sus-zisa besearica mea a Făgăraşului, căriia mai în optsprăzeace ani 
am fost episcop, din îngăduinţa şi putearea apostolicească, de bunăvoie şi slobod o am lăsat 
şi o am dat în mânile preasfinţitului domnului nostru papa Venedict XIV şi mi-am luoat zioa 
bună de tot dreptul şi de toată lucrarea care am eu la zisa besearică şi mi să cuvine mie, cum 
să veade din scrisoarea mânii meale dintr-acea zi scrisă şi iscălită. 

Pentru aceaea, pre toţi, voi ai Episcopiei Făgăraşului, odinioară dieţezanii mei întru 
Hristos iubiţi, şi preoţi şi mireani, prin această carte a mea tare şi în cunoştinţă vă înştiinţez 
şi întru Domnul vă îndemn ca episcopului carele, după rânduiala şi după obiceaiul sfintei 
besearici, în locul meu, după aceasta, să va numi, să va întări şi să va face, nu numai cum să 
cuvine să-i fiţi supuşi, ci şi cu toată nevoinţa şi râvna să-i ajutaţi lui, lucrând în viia 
Domnului. Iar pănă ce acela să va numi, să va întări şi să va pune, ca neşte fii ascultători ai 
besearicii, în ceale ce veţi avea îndoială, să căutaţi pre vicareşul gheneralis, care într-această 
vreame va fi. Sfânta unire cu Besearica Romano-Catholica (prin carea singură să deschide 
calea spre dobândirea veacinicii mântuiri) nevătămat să o ţineţi şi să o păziţi. Preaînălţatei 
chesaro-crăieştii Maiestate, cu tot de-adinsul şi pururea, să fiţi credincioşi. Siliţi-vă cu toată 
putinţa a ţinea pacea şi unirea întru dragostea creştinească, cu un cuvânt, nevoiţi-vă a face şi 
a plini toate acealea câte ceale zeace porunci şi S. Evanghelie poruncesc şi sfintele canoane 
rânduiesc, care ţiindu-le şi făcându-le, cu adevărat veţi dobândi dumnezăiasca blagoslovenie 
şi împreună şi chesaro-crăiasca milă. 

Ioan Inochentie liber baro Clain, 
episcopul odinioară a Făgăraşului”. 

 
Acesta au fost sfârşitul episcopiei vlădicului Clain, carele, având foarte mare râvnă 

spre binele şi fericirea neamului său, foarte mult, ca nimene altul, pentru binele clerului şi a 
neamului românesc din Ardeal s-au muncit şi s-au cheltuit, mai de multe ori umblând la 
Viena şi lucrând la împărăţie, cum chiiar şi luminat arată scrisorile lui ceale multe şi 
inştanţiile la împărăţie şi răspunsurile împrotivnicilor neamului şi a clerului românesc din 
Ardeal. Voia el să facă Blajul oraşiu slobod, cum să veade din inştanţiia carea o gătisă să o 
dea la împărăţie, şi şi astăzi în protocolumul lui stă, ci viforul răutăţilor ce i-au venit asupră 
l-au împedecat. De la el au rămas la Sibiiu un maier sau grădină, la Poarta Ocnii. El au dires 
căsile vlădiceşti, ştucătură, bolturi şi altele au făcut. Besearica din curtea vlădicească dintr-a 
său o au zugrăvit, o au înzăstrat cu odăjdii scumpe şi cu tot fealiul de cărţi besericeşti. El au 
dobândit de la împărăţie dominiumul Blajului, mânăstirea, şcoalele, seminariumul, care apoi 
Aaron vlădica l-au mai adaos. La biblioteca din Blajiu multe cărţi au lăsat şi episcopiei 
odăjdii episcopeşti frumoase şi la multe besearici şi săraci au făcut milă, preoţii bucuros i-au 
primit şi blând şi frumos cu toţi grăia şi pre cei cu plânsori cu îngăduinţă-i asculta şi-i ajuta 
şi îi îndrepta, uşea lui tuturor era deschisă, besearica cu de-adinsul o păzea. Cu un cuvânt, 
era adevărat episcop şi bun părinte, carele moşiia şi viiaţa şi-au pus pentru norodul său şi 
surgunire lungă au răbdat, pre carele l-au plâns tot neamul şi astăzi-l plânge, iar mai vârtos 
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l-au plâns şi-l plânge mânăstirea Blajului, că pre el l-au avut întemeietoriu şi bun părinte, şi-l 
plâng foarte şi eu, cel ce scriu aceastea. 

După aceaea, au trăit vlădica Clain în Roma pănă la anul 1768, luna lui septemvrie, 
zile 22, când de 76 de ani, bătrân, au răpăosat în Domnul şi s-au îngropat în besearica 
Sfinţilor Serghie şi Bah, unde iaste rezidenţiia părintelui procuratoriului şi a călugărilor 
ruseşti din cinul marelui Vasilie, unde au lăsat răpăosatul vlădică să se îngroape. Pe 
mormântul lui au pus Ioan Clain, nepotul de frate a răpăosatului, carele 16 ani cu vlădicul au 
şezut la Roma, piiatră mare cu această scrisoare: 

 
D. O. M. 

Joanni Innocentio L.B. Klein  
Valachorum, Graec., Ruth., Rasc. 

Episcopo Fagarasiensi 
qvi 

A Carolo VI, et M. Theresia Romm. Impp. 
Pro sua Ecclesia, suoque populo 

Plurimis impetratis beneficiis 
Provincia sancte pieque administrata 

De Ecclesia, de Principe, de Patria O. M. 
Cessit Episcopatu 
Vixit annis LXXVI 

Obiit IX, Kal. Octob. MDCCLXVIII. 
 
Când au murit la Roma vlădicul Clain, în Blajiu, tocma într-acea zi, fiind vlădică 

Athanasie Readnic, în polata vlădicească, deasupra la partea stângă a uşii căsii în carea 
şedea episcopii, în carea şi vlădica Clain au şezut, era icoana vlădicului Clain. Aceasta, de 
nimene mişcată, au căzut nu cu faţa în gios, ci în sus şi cu picioarele înainte, cu capul cătră 
uşea căsii vlădiceşti, cum iaste obiceaiu a duce mortul. Vlădica Athanasie Readnic au 
poruncit să însemnează zioa aceaea şi, iată, preste câteva zile, vine carte de la Roma că au 
răpăosat bătrânul vlădică Clain în 22 de zile a lui septemvrie. Atunci au văzut că tocma în ce 
zi i-au căzut în Blajiu, în polata vlădicească, icoana, într-aceaea zi el au murit la Roma, 
dintru care lucru s-au dat prilejiu unora a zice cum că acest semn s-au făcut pentru ca să se 
arate că atunci au murit episcopul cel ordinariu. Însă de aici nu să poate zice că Aaron şi 
Readnic n-au fost legiuiţi episcopi, că aseamenea pildă avem în istoriia besericească pe S. 
Ioan Gură de Aur, carele de împărăteasa fiind din scaon gonit, au zis cătră cliricii şi cătră 
dieţezanii săi ca să fie supuşi arhie<re>ului carele după ducerea lui din scaon să va pune şi 
să-l cunoască episcop adevărat, că zicea că besearica făr’ de episcop nu poate fi. Numai 
atâta au poftit, ca judecăţii ceii asupra lui făcute să nu să iscălească, de vreame ce el să ştie 
nevinovat. Şi Atic, carele au fost după S. Ioan Gură de Aur episcop la Constantinopol, au 
fost adevărat episcop şi să numără întră episcopii Constantinopolului. Aşea şi aici şi mai 
vârtos că, ori de voie, ori de nevoie, s-au lăsat vlădica Clain de episcopie, destul iaste că s-au 
lăsat şi au poruncit tuturor să cunoască şi să cinstească episcop pre cel ce să va aleage după 
el. 

Va gândi cineva că au auzit pe Aaron, carele după Clain au fost episcop, afurisit de 
vlădica Clain, iar dezlegat nu. De papa Romei, Venedict XIV, în anul 1753, au fost dezlegat 
de această afurisanie. Însă au trebuit să fie dezlegat de vlădica Clain, că vlădica Clain, după 
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ce Aaron s-au făcut vlădică, în rugăciunile sale tot pe Aaron l-au pomenit. Încă, odată, Ioan 
Clain, nepotul lui, i-au zis: „Ce pomeneşti pe Aaron, carele ţ-au mâncat capul”? Vlădica l-au 
înfruntat, zicându-i: „Taci, că tu nu ştii ce grăieşti!” Şi în scrisorile lui, unde vine pomenirea 
lui Aaron, tot „fratele episcopul Aaron” îl numeaşte, că episcopul Clain întâmplarea lui 
orânduială oarecarea dumnezăiască o socotea, că el fiind în episcopie pentru cinstea 
neamului românesc, cu frumoasă pompă, iar nu carea întrecea cuviinţa stării şi a caracterului 
său, trăia. Pentru aceaea acum, după lăsarea de episcopie, scrie la clerul său, îndemnându-l 
spre ceale bune şi despre sine zice cuvintele psalmului 118: „Bine e mie, Doamne, că m-ai 
smerit, ca să mă învăţ judecăţile dreptăţii tale”. Grecii din Sibiiu şi de la Braşov şi toţi cei 
neuniţi din tot Ardealul, în pricile ceale de căsătorie şi ceale ce să ţin de scaonul besericesc, 
pănă la episcopiia lui Petru Pavel Aaron, să judeca în consistoriumul Episcopiei ceii unite a 
Făgăraşului. 

 
§ 6 

 
Începutul mânăstirei Blajului 

După obiceaiul Besearecii Răsăritului, nu numai unde petrecea călugării cei osibiţi şi 
depărtaţi de trebile publice, ci şi lăcaşurile episcopilor să cheamă mânăstiri, pentru că şi 
episcopii şi ceialalţi călugări de pe lângă episcop au era călugări din cinul cel mic, au 
clirici necăsătoriţi. Pentru aceaea, şi în Ardeal, cetim că în mânăstirea Sfintei Troiţă, la 
Belgrad, au şezut mitropoliţii; acolo era obiceaiu a să aduna săboarăle episcopeşti, cum 
s-au văzut unde de Sava II am grăit. Aşea şi Athanasie, mitropolitul Belgradului, unde 
iscăleaşte mărturisirea unirii, în anul 1700, zice: „Cu scrisoarea mânii noastre şi cu 
peceatea mânăstirei noastre a Belgradului şi a noastră întărim”, cum mai sus am arătat. 
Aşea şi în bula papei Inochentie XI, prin carea întăreaşte Episcopiia Făgăraşului, zice: 
„mânăstirea în carea, după rituşul grecesc, să şează episcopul şi ieromonaşii”. Aşea şi 
vlădica Clain au vrut să fie, când au dobândit fundaţiia mânăstirei. Încă şi împăratul Carol, 
în diploma cea de fundaţiia episcopiei, castrum sau coşteiul, de aici înainte, „mânăstirea” 
numeaşte curtea episcopească. Aceasta au fost pricina de căsile vlădiceşti tot supt un 
acoperişiu şi într-una cu căsile călugărilor, la Blajiu, s-au fost zidit, şi pănă la vreamea 
vlădicului Maier tot episcopeşti au fost, iar atunci vlădicul Maier le-au dat pentru 
seminariumul cliricilor. 

Această mânăstire, la cearerea vlădicului Clain, împăratul Carol VI o au întemeiat, 
cum mai sus am văzut, însă nu aşea ca călugării să fie osibiţi de trebile ceale publice ale 
besearicii, ci ca să fie în locul canonicilor, după cum iaste în fundaţie, carea mai sus o am 
pus, şi să ţie capitulum, după cum iaste în bula papii cea pentru râdicarea episcopiei mai 
sus pusă. Că vlădica Clain dintâiu cerusă de la împăratul Carol să-i fundăluiască canonici, 
cum sânt la latini. Împăratul au răspuns că <pentru> a fundălui capitulum cu canonici 
trebuie să fie venit mare, şi el, fiind încurcat cu bătaia turcească, nu are atâta cheltuială, cât 
să poată fundălui capitulum, care cu vreame poate să fie. Pentru aceaea vlădicul Clain apoi 
s-au rugat pentru mânăstire, la carea nu trebuie atâtea cheltuiale şi venit, aşea ca călugării 
să ţie locul canonicilor şi şcoalele. Aceastea mi le-au spus tocma Ioan Clain, protopopul de 
la Vineţiia de Jos, nepot de frate a vlădicului Clain, cum că din gura unchiului nostru, 
vlădicului Clain, în Roma au auzit. Aşea, împăratul Carol VI au întemeiat mânăstirea, cum 
din cartea cea de fundaţie să veade. La zidirea mânăstirii şi a rezidenţiei episcopeşti, clerul 
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au făgăduit să dea 25 000 de florinţi, cum să veade din ceale ce mai sus am zis, dară n-au 
dat mai mult de 16 000, cu noao au rămas la cămară răştanţie, că cămara crăiască au dat 
aceale 9 000, care clerul atunci nu le-au putut da, şi aceaste 9 000 de florinţi, care cămara 
le tot cerea de la cler, în zilele vlădicului Maier, la cearerea lui, împărăteasa Mariia 
Thereziia le-au iertat şi aşea s-au mântuit clerul de acea făgăduinţă sau de acea detorie a 9 
000 de florinţi. 

După ce s-au isprăvit zidirea mânăstirei, în anul 1747, de la Rusalii, au întrat în 
mânăstire să lăcuiască călugării Grigorie Maier, Silvester Caliani, de carii mai înainte am 
zis că s-au făcut călugări la Muncaciu şi de vlădica Clain au fost trimişi la Roma la 
învăţătură. Maierul de loc au fost din varmeghiia Solnocului de Mijloc, din sat Sărvad, 
Caliani de la Câmpie, amândoi neameşi şi feciori de preoţi. Afară de aceştea, al treilea 
călugăr au fost Gherontie Cotore, din varmeghiia Belgradului, din sat Totoiu. Acesta la 
Sâmbăta Mare, în Ţara Ungurească, au isprăvit theologhiia. Au avut acesta frate mai mare, 
ce-l chema Iosif, trimis la Sâmbăta Mare la theologhie, unde au murit. Apoi, aşea, s-au dus 
cel mai mic frate, Gherontie. Aceşti trei sânt carii întâiu au întrat în mânăstirea Blajului, a 
cărora la început mâncarea le era de bucate de carne şi îmbrăcămintea reverendă şi peste 
reverendă mintie cu jder şi în cap chichie, iar potcapium şi camilavcă nu purta. 

La anul 1750 au venit călugăr, la Muncaciu făcut, Alexandru Readnic, de care mai 
sus am pomenit că era în Viena la învăţătura theologhicească şi s-au fost însoţit cu Aaron. 
Acesta, din călugărie, au dobândit nume Athanasie. Eu însumi l-am auzit pe el spuind că, 
fiind în Viena, aşea s-au probăluit la post, cât mai un an el altă bucată, afară doară de 
cândva, da rareori, leaveşiu să fie mâncat, iar, ordinarie, numai jeamle de doi sau trei 
creiţari au mâncat. După ce au fost făcut călugăr, nu numai carne n-au mâncat, ci nici 
peaşte, nici unt, nici oao, nici lapte n-au mâncat; haine purta, peste reverendă, rasă, în cap 
potcapiu. Deac-au venit la Blajiu, ajutându-l vicareşul Aaron, au făcut ca călugării carne 
să nu mănânce, ci numai bucate albe, şi să poarte rasă şi mandie şi potcapiu şi camilavcă, 
carea pe el, împreună şi pe Aaron, în neplăcearea multora l-au pus, că să nevoia ca din 
acea publică mânăstire să facă pustiia Eghiptului. 

 
§ 7 

 
Episcopul Petru Pavel Aaron de la Bistra 

După ce s-au lăsat vlădica Clain de episcopie, clerul, din îngăduinţa împărătească, 
după vechiul obiceaiu, s-au adunat la săbor mare toţi protopopii şi din tot protopopiiatul, doi 
deputaţi preoţi, ca să aleagă episcop. La carea aleagere, de la împărăţie au fost rânduiţi 
comisareşi: David Mariafi de Maxa, a varmeghiei Clujului fiişpan şi proteactor al unirei, – 
că văzind împărăteasa Mariia Thereziia că lucrul unirei spre scădere mearge, ca să 
împeadece scădearea, au fost rânduit doi domni să fie proteactori şi apărători ai unirei –, alt 
comisareş au fost Petru Dobra de la Zlatna, a Tăblii crăieşti asesor. Acesta de neam era 
român, din părinţi români născut. Deci, într-acest an 1751, la sărbătoarea Sfinţilor Îngeri, 
adecă în opt zile a lunii lui noiemvrie, s-au adunat săbor mare, în care s-au candidăluit spre 
episcopie cu mai multe votumuri Petru Aaron, apoi mai cu puţine Grigorie Maier şi 
Silvestru Caliani. Într-aceaea, trimiţindu-să candidaţiia la împărăţie, pănă a veni de acolo 
numirea episcopului Petru Aaron, supt îndreptarea lui Athanasie Readnic, şi în puţină 
vreame, fiind în probă călugărească, în casa vlădicească şi apoi în mânile ieromonahului 
Athanasie, au făcut mărturisirea călugărească şi au îmbrăcat chipul cel mic al mandiei şi de 
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atunci nici carne, nici peaşte, nici oao, nici lapte n-au mai mâncat păn’ la moarte, nici 
dimineaţa niciodată entaculum, nici afară de prânz niciodată nimic n-au gustat. Cină nu 
mânca, fără numai sâmbăta seara puţintică pâne, ca să poată a doa zi sluji leturghie; vin bea 
foarte arareori, ca să nu slăbească de tot şi atunci mai bine să poate zice că gusta, decât bea. 
Şi aceastea în toată vreamea episcopiei sale au ţinut, pănă la moarte. 

Într-aceaea, în anul 1752, i-au venit de la Curte denominaţie de episcopie, carea 
luându-o el, s-au dus la duhovnicul său, la părintele Athanasie, căruia i-au spus lucrul, 
întrebându-l ce judecă pentru acel lucru. Athanasie au zis: „Eu judec să nu iai vlădiciia, 
pentru că nu eşti vreadnic de ea”. Atunci Aaron au zis: „Dacă tu, părinte, aşea judeci, şi eu 
aşea judec, numai mă rog ca să-mi faci conţept, să scriu la împărăţie că mulţemesc pentru 
episcopie, dar nu o primesc”. Atunci Athanasie au zis: „Însuţi mai bine poţi cunoaşte 
nevredniciia ta, pentru aceaea însuţi scrie cum socoteşti, numai, înainte de a pecetlui cartea, 
să mi-o arăţi”. Atunci Aaron au scris, mulţemind împărăţiei că s-au milostivit a-l numi 
episcop, însă să roagă să-l îngăduiască să nu fie episcop, de vreame ce el să cunoaşte 
nevreadnic de acea deregătorie. Deci după ce au arătat această scrisoare lui Athanasie şi o au 
pecetluit, au zis Athanasie: „Ad-o la mine cartea, că voiu avea eu grije ca să o trimiţi la 
împărăţie”. Într-aceaea, în dumineca viitoare, Aaron chemând la prânz oameni, întră carii au 
fost şi arhimandritul Leontie, acela închinând la masă după obiceaiul locului şi poftind ca 
cât mai curând să-l vază cu mitră, Aaron au răspuns: „Niciodată voi pe mine cu mitră nu mă 
veţi vedea”, pentru că el ştiia că s-au fost lăpădat de a primi episcopiia. Iar cei ce şedea la 
masă să mira pentru ce zice el aceaea, fiindcă acum iaste numit episcop. Într-aceaea, 
Athanasie n-au trimis la împărăţie cartea lui Aaron, că nu făcusă aceaea cu gând ca acela, ci 
numai ca să cearce smereniia lui Aaron. Deci, mergând la părintele Gherontie Cotori, i-au 
zis: „Judeci pe Aaron vrednic de episcopie”? Gherontie, ştiind pe Aaron numit episcop, au 
răspuns cu adevărat că-l cunoaşte vreadnic. Atunci Athanasie, rumpând peceatea, i-au arătat 
cartea lui Aron cu carea mulţemea împărăţiei că l-au numit episcop şi să ruga să-l sloboază 
să nu fie episcop. Deci Athanasie, plinindu-să o săptămână, au mers la Aaron şi i-au zis: 
„Fraţii poruncesc ca tu să iai şi din ascultare să primeşti episcopiia”. Atunci Aaron, 
suspinând, au zis: „Deaca tu, părinte, şi fraţii, aşea voiţi, eu din poruncă o voiu primi, 
nădăjduind că, prin rugăciunile voastre, Dumnezeu mă va ajuta şi mă rog ca cu tot 
de-adinsul să-mi fiţi întru ajutoriu”. Aceastea din gura părintelui Athanasie Readnic, carele 
după Aaron au fost vlădică, le-am auzit. Aşea, vlădicul Aaron au primit episcopiia şi s-au 
dus la Viena, unde multă împedecare au avut de la theologul iezuita, pater Salbec, carele 
voia el să fie vlădică şi pentru aceaea şi barba şi-au fost lăsat. Şi văzind că nu poate fi 
episcop, să nevoia încai vicareşiu să fie. Vlădica Aaron mult au lucrat şi el ca să nu aibă 
theolog latin lângă sine, ci în zădar s-au nevoit. Însă aceasta au dobândit ca din cămara 
împărătească, iar nu din veniturile episcopeşti, să se ţie theologul, pentru că veniturile 
episcopeşti să socotesc în trei mii, din care 1 200 trebuia să dea vlădicului Clain la Roma. 
Acum, de ar fi dat şi theologului 600, vlădicului ce ar fi rămas? Aşea, vlădicul Clain au făcut 
ca theologul să nu să plătească din veniturile vlădiceşti, că, de nu ar fi trebuit vlădica Aaron 
să plătească vlădicului Clain, trebuia să plătească teologului. Aceastea toate aşea 
isprăvindu-să şi fiind încă în Viena, au lucrat Aaron şi au dobândit de la împărăţie ca 
preoţilor româneşti celor uniţi să li să dea eclejie sau pământ de agonisală pănă la 20 de 
găleate şi de patru cară de fân, precum, după ce au venit în Ardeal, în multe locuri s-au şi 
dat. 
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Acest episcop, tot de Athanasie fiind povăţuit, ca să se arate cu adevărat unit şi tot 
prepusul de neunire să-l depărtează de la sine, multe cărţelui au tipărit pentru unire, foarte 
defăimând şi osândind pe neuniţi. Şi Athanasie, în toată dumineca, la diiaci spunea 
învăţătură tot de unire, atâta cât, cu acea exagheraţie şi cu atâta procititură despre unire, mai 
multă stricare şi împărecheare au făcut, întărâtând pre neuniţi, cum mai jos vom vedea. 

 
§ 8 

 
Şcoalele Blajului 

După ce bine şi-au aşezat Aaron lucrurile la împărăţie şi s-au întors la Blajiu, fiind 
iubitoriu de învăţătură, împreună cu preacinstiţii părinţi, ieromonaşii din mânăstirea Sfintei 
Troiţă, cu tot de-adinsul s-au apucat ca să râdice şcoalele şi săminariumul, în care, cum am 
văzut în fundaţiia mânăstirei şi a episcopiei, 20 de prunci trebuia să fie. Deci, întâia dată, 
s-au rânduit prefect sau mai-mare Grigorie Maier, carele nu să poate spune câtă nevoinţă au 
pus spre întemeierea şcoalelor, că umbla prin sate şi aduna prunci la şcoală şi singur îi 
învăţa, că el şi Athanasie au fost mai întâiu profesori în Blajiu, că numai doao şcoale au fost 
atunci în Blajiu. După aceaea făcându-să şi unchiul meu Meletie Neagoe din Broşteani, al 
popii Gheorghie fecior, călugăr, după ce mai înainte theologhiia în Ţara Ungurească, la 
Sâmbăta Mare, o au isprăvit, s-au adaos şi sintaxişul. Era în seminariumul crăiesc 20 de 
prunci. Episcopul Aaron dintr-a său ţinea seminarium, întru care la început 12, apoi, în tot 
anul adăogându-să, au ţinut 24 de prunci în seminariumul său, cărora mâncare, lumină, casă 
de învăţătură şi de dormit le da şi la mulţi dintru aceştea şi haine. Acest vlădică dintr-a său 
plătea cântăreţ la besearică şi, afară de cântăreţ, şi dascal românesc, că şi şcoale româneşti 
ţinea. Aceştea avea detorie în toată zioa, la utrenie şi la vecernie, a veni la besearică şi toată 
slujba besericească, după cum scrie tipicul, a o cânta şi a o isprăvi. Şi dascalul cel românesc 
să înveaţe şcoalele ceale româneşti, cântările şi altele. Era în şcoalele Blajului, atunci, diiaci 
latineşti şi româneşti mai mult de trei sute, cărora episcopul Aaron din venitul său le da pită, 
trei ţipăi în zi; la cei ce mai cu leane să purta la învăţătură doi ţipăi în zi le da şi în toată zioa 
trebuia colceariul să ducă la masa vlădicului şi un ţipău de a diiacilor, ca să guste şi să vază 
ce pâne să dă la diiaci, ca nu cumva colceariul să facă vicleşug şi să dea pâne rea la diiaci. 
De multe ori, mai ales la praznice, şi fertură, încă şi câte o groşiţă da la diiaci. Şi în besearică 
să uita peste diiaci şi de vedea pe vreunul desculţ sau cu haine reale, întreba pe profesor, pe 
dascal, cum să poartă acela, şi de zicea dascalul că învăţa şi să poartă bine, încălţeminte şi 
haine după cumu-i era lipsa îi făcea. La Paşti şi la vacaţie, celor ce era primi, secundi şi terţi 
le da premiumuri, cărţi sau încălţeminte sau altă haină, cum vedea că are lipsă. Adeaseori 
mergea în şcoale şi şi şedea într-alta aorea şi câte o giumătate de ceas; în carea vreame, 
profesorul trebuia să explicăluiască, să auză el cum explicăluiaşte. În toată săptămâna, când 
era acasă, sâmbăta, trebuia profesorii să-i trimiţă, care au avut şi care peste săptămână n-au 
avut loc şi poruncea să-i trimiţă ocupaţiile diiacilor. Încă aorea, sâmbăta, să ducea prin 
şcoale să auză pe diiaci cum să întreabă şi să dişputuluiesc. Ci şi profesorii, cu toţi părinţii 
mânăstirii, mare râvnă avea şi mare nevoinţă punea ca să facă pe diiaci să sporească, mai 
ales în evlavie şi în limba latinească, carea, pentru ca mai lezne să o înveaţe, nu-i cuprindea 
cu istorii şi cu gheografii. Aşea învăţa ei limba latinească, cât peste tot locul şcoalele 
Blajului pentru limba latinească era vestite. Acest method s-au ţinut pururea, pănă când 
părinţii ieromonaşi au învăţat şcoalele. 
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Peste seminariumul vlădicului Aaron, prefectuşiu era păr<intele> Athanasie. Acest 
seminarium era râdicat şi închinat în cinstea Născătoarei de Dumnezeu. Întru acesta şi eu în 
doi ani am fost, că scrisease vlădicul Clain de la Roma cum că bucuros ar avea deaca 
vreunul din nepoţii lui, şi anume au frate-meu cel mai mare, au eu, s-ar face călugăr. Deci 
vlădicul Aaron, înţelegând aceasta, m-au luoat în seminarium şi nu numai mâncare, ci şi 
haine îmi făcea şi toată lipsa-mi plinea, că m-au chemat la sine părintele Athanasie şi mi-au 
spus cum vlădicul Clain au scris pentru mine vlădicului Aaron şi pururea mă îndemna la 
viiaţa călugărească. Iar vlădicul Aaron mi-au zis să ştiu că eu sânt fiiul lui şi să mă port bine. 
Aceastea le-am spus ca să arăt că ceale ce le-am zis de şcoale şi de grijea vlădicului Aaron şi 
a păr<inţilor> ieromonaşi nu din auzit, ci din văzut cu ochii mei le ştiu şi le scriu. 

Peste seminariumul crăiesc, care şi al Sfintei Troiţă şi al mânăstirei să zicea, mai mare 
era prepositul mânăstirei, împreună cu capitulumul. Aceasta era faţa şcoalelor Blajului pe 
aceale vremi. Pe această vreame, profesor la o şcoală latinească era Vulcan, din Blajiu de 
loc, om învăţat, ci curând au trecut dintru această lume. Al acestuia nepot, pe la anul 1800, 
era canonic la Oradiia Mare, om învăţat şi harnic. 
 

§ 9 
 

Vlădicul Aaron în scaon 
După ce s-au aşezat vlădicul Aaron în scaon, cu tot de-adinsul s-au apucat ca să 

îndreptează lucrurile dieţezului, care de la anul 1744, când vlădicul Clain au fost ieşit din 
ţară, într-aceale turburări şi anarhie mult să stricasă şi să turburasă. Deci adunând săbor mare 
de toţi protopopii, cătră toţi întocma părinte s-au arătat, asupra nimănui pentru ceale trecute 
pismă ţiind, ci toate acealea uitându-le, ca cum niciodată n-ar fi fost. Pre cei ce mai înainte 
fuseasă mai aleşi şi el mai aleşi i-au ţinut şi nici o scădeare nu le-au adus. Într-acel săbor au 
pus vicareşiu gheneraleşiu pe preaci<nstitul> părintele Gherontie Cotori şi consistorialeşi pe 
preaci<nstiţii> părintele Grigorie Maier, Silvestru Caliani şi Athanasie Readnic, pe cei 
doisprăzeace asesori ai săborului mare i-au întărit, notareşiu săborului mare, pe protopop 
Avraam din Daia, iar inşpeactor săborului mare, pe protopop Timandi Foarcaşiu din Juc au 
pus. Şi tot clerul în pace s-au aşezat cu vlădica Aaron, carele în tot anul, după vechiul 
obiceaiu, făcea săbor mare şi nu dificultăluia, nici-i era cu greu a da prânz preoţilor la 
săboară. 

Iar întră păr<inţii> ieromonaşi şi întră vlădica Aaron pace n-au fost, că fiindcă în 
cartea cea de fundaţie iaste scris ca de economiia funduşilor mânăstirei şi a alumnilor 
vicareşul cu capitulumul, carele după episcop să fie mai întâiu preste călugări, să rânduiască. 
Vlădicul Aaron administraţiia funduşurilor economiei mânăstirei şi a alumnilor nu o au dat 
călugărilor, ci el le da lor ceale de lipsă, care lucru la călugări era foarte neplăcut. Încă nici 
aceasta nu le plăcea, ca vicareşul pe carele vlădica-l va pune să fie mai mare preste călugări. 
De ici s-au făcut împărecheare şi întră călugări, că ei era patru; şi Gherontie, fiindcă el era 
vicareşiu, şi Athanasie, ocârmuitoriul şi duhovnicul vlădicului Aaron, era îndestuliţi cu 
administraţiia vlădicului şi ţinea cu vlădicul, iar Grigorie Maier şi Silvestru Caliani nu voia a 
sta pe aceasta, pentru aceasta făr’ de ştirea vlădicului s-au dus la Viena. Vlădica Aaron, 
înţelegând această ducere a lor la împărăţie, greu au scris asupra lor, ca cum ei ar fi oameni 
neodihniţi şi turburători şi neascultători. Şi, întâiu, şi în Viena împutăciune auzea, căci nu să 
supun episcopului, ci fac turburare, iar după ce bine toată plânsoarea şi cearerea şi-o au dat 
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la împărăţie, au avut milă şi graţie înaintea împărăteasii Mariei Therezie. Cerea ei ca 
călugării să-şi aleagă mai-mare, carele să fie preposit, iar nu vicareşul vlădicului să fie preste 
mânăstire mai-mare. Ei, călugării, să-şi administrăluiască economiia şi veniturile sale, nu 
vlădica. De la vlădica să se ceară samă cât au administrăluit din venitul mânăstirii şi câtă 
răştanţie mai iaste. Din toate pământurile, şi din ceale domneşti care să dau la proşti să se 
agonisască ei cu eale, să se dea dijmă mânăstirei. Toate acestea le-au dobândit călugării de 
la împărăteasa, de la carea au venit poruncă ca vlădica să trimiţă şi să dea lui Grigorie Maier 
şi lui Silvestru Caliani porţiia ce li să cuvine lor pe an, că, de cum pornisă ei cătră Viena, 
vlădica Aaron nimic din venitul mânăstirei n-au vrut să le dea. Afară de aceasta, poruncă au 
venit la vlădicul ca nimic să nu le arunce şi să le împute pentru că au mers la Viena, ci cu 
toată dragostea să-i primească. 

Într-aceaea, Grigorie Maier frumoase şi scumpe cărţi, sfinţi părinţi şi altele, au 
cumpărat în Viena, care le-au adus la Blajiu. Cea mai mare parte din cărţile bibliotecii 
mânăstirei de la Blajiu a lui Grigorie Maier agonisală şi dar iaste. După ce s-au întors la 
Blajiu, după rânduiala împărătească, călugării şi-au ales prepozit. Acesta au fost Grigorie 
Maier. Prepozitura mânăstirei numai trei ani ţine; apoi, după aceaea, iar, au altul, au acelaşi, 
să aleage prepozit, carele cu capitulumul purta grije de şcoale şi de economiia mânăstirei. 

În anul 1760, în luna lui aprilie, în 20 de zile, au răpăosat în Domnul Meletie Neagoe, 
ieromonah, carele cu trei ani mai înainte, după ce la Sâmbăta Mare au isprăvit theologhiia, 
s-au fost făcut călugăr, în 15 zile a lui august. Când au murit, de vârstă au fost ca de treizeci 
de ani. Mai înainte de călugărie s-au chemat Manase, de loc au fost din varmeghiia 
Belgradului, din sat Broşteani, fecior de popă. La Blajiu au fost consistorialiş, profesor şi 
prefect peste şcoale. Om foarte învăţat au fost, limbi ştiia: româneaşte, ungureaşte, latineaşte 
şi ceva şi jidoveaşte, la chip era destul de înalt şi plin în trup, la faţă foarte frumos, barba de 
ajuns şi neagră, la vorbă dulce şi veasel, înţelept şi la viiaţă curat şi cucearnic şi foarte cu 
mare râvnă spre sporiul besearicii şi a neamului românesc. Vlădicului Aaron foarte rău i-au 
părut după dânsul, cât lăcrăma cându-l petrecea la îngropăciune. 

Cam pe aceale vremi s-au făcut călugări unul Pavel Raţi, carele apoi s-au chemat 
Pahomie, şi un Ioan Endrodi, după aceaea Ioanichie, ci aceştea, lăsind cinul călugăresc, au 
fugit, măcar că după aceaea iar s-au întors la mânăstire, dar mai pe urmă iar s-au dus, cum 
mai înainte să va spune. 

Într-aceaea, venind poruncă de la Curte la vlădica Aaron, să tipărească sârbeaşte neşte 
patenşuri pentru Ţara Sârbească, vlădica au lăsat lui Gherontie, vicareşului său, să caute 
slovele, care era de demult în neşte lăzi aruncate. Şi să întâmplasă atunci de venisă şi din 
Ţara Românească un preot, carele înţelegea lucrul tipograficesc, pre acesta puindu-l 
Gherontie ca să puie la rând slovele şi să îndreptează şi să mai facă ceale de lipsă, au 
cumpărat de la Sibiiu teasc şi au tipărit aceale patenşuri sau porunci împărăteşti. După 
aceaea s-au îndemnat şi au tipărit bucoavne, catehismuşiu, ceasloave, psaltiri, straznice, 
molitvenice şi, pe rând, şi alte cărţi besericeşti. Într-aceaea, când tipărea aceastea, au venit 
din Moldova un tipograf, meaşter bun, anume Sandu, carele au făcut slove noao şi au 
întemeiat tipografiia. Întorseasă în limba românească vlădica Aaron Bibliia Vulgata cea 
latinească, carea voia să o tipărească în Blajiu, ci pentru cuvioase pricini nu s-au tipărit. 
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§ 10 
 

Vlădica Aaron face osibiţi de cei din mânăstirea Troiţăi călugări 
Vlădica Aaron, vrând să râdice şcoale româneşti, în care cei ce să preoţesc să înveaţă 

theologhiia moralicească şi rânduiala besericească, au aruncat ca tot preotul să dea un galbin 
pentru zidirea acelor şcoale şi au şi dat, cu care bani, în curtea vlădicească, de la poartă pănă 
în besearică, au zidit căsi la doao condicnaţii. Într-aceaea, Athanasie Readnic, ieromonahul 
din mânăstirea Troiţii, carele nu numai bucate cu carne, ci nici peaşte, nici oao, nici lapte nu 
mânca, ci numai bucate de post cu uleiu, adecă mazăre, linte, fasole, bureţi, ierburi şi poame, 
pururea striga cum că ceialalţi călugări dintr-aceaea mânăstire a Sfintei Troiţă nu ţin canonul 
călugăresc, pentru că mâncă bucate albe şi nu postesc ca dânsul şi ca vlădica Aaron, care 
lucru au scos dragostea din mănăstire şi au băgat împărecheare şi vrajbă de pururea şi mai pe 
urmă, cum să veade că curg acum lucrurile, în anul 1801, când scriu aceastea, perire şi 
sfârşit călugăriei la românii cei uniţi din Ardeal. 

Deci, în anul 1762, Athanasie, alegând din seminariumul vlădicâi Aaron cinci prunci, 
dintre carii nici unul nu plinisă şeasesprăzeace ani, – eu însumi eram unul dintru aceştea –, 
într-o vacaţie, ţiindu-ne în Blajiu, ne învăţa canonul vieţii călugăreşti, mergeam la viile 
vlădiceşti adeaseori, omenie bună la vlădicul aveam. Eu însumi nu ştiiam pentru ce ne 
învăţa pre noi acealea. Odată ne-au zis că vlădicul voiaşte să ne facă călugări, numai să 
voim şi noi. Nici unul dintră noi n-au cutezat împrotivă a răspunde. Într-aceaea, vlădicul 
Aaron făcusă rânduială despre hrana noastră, ca să mâncăm bucate albe, cum şi noi 
credeam. Iar Athanasie ne-au făcut inştanţie cătră vlădica Aaron, cu carea ne rugam să ne 
primească la călugărie, că noi ne făgăduim că vom ţinea canonul vieţii călugăreşti întreg, 
nu de jumătate, cum fac unii. Vlădicul Aaron, înţelegându-să cu Athanasie, ne dă rezoluţie 
că ne laudă cugetul nostru şi ne primeaşte. Deci într-acelaşi an 1762, în 14 zile a lunei lui 
octomvrie, luni, în zioa de S. Paraschiva, ne-au făcut călugări pe Ioan Devai de la Deva, 
carele din călugărie au luoat nume Iosafat, pe Avxentie Sadi din Sad, carele au dobândit 
numele lui Amvrosie, pe Ioan Pop, din călugărie Ioachim, pe mine, carele aveam nume 
Maniu, iar fiindcă nici vin, nici vinars, nici beare, nici o beutură afară de apă nu beam, că 
nicicum nu pociu suferi, nici-mi place orice beutură beţivă, afară de apă, mi-au pus numele 
Samoil, fiindcă S. Samoil prorocul încă n-au beut beutură beţivă; al cincilea au fost 
Constantin Chinciş, pre carele apoi l-au chemat Onisim. Şi ne-au aşezat dedesupt, în casa 
cea de lângă poartă, în curtea vlădicească, că cealealalte căsi nu era înlăuntru gata. Şi 
fiindcă era luni, ne-au dat bucate de post cu uleiu, că atunci lunea postea săminaristele. A 
doa zi, marţi, aşteptam noi să ne dea bucate albe şi vedem că ne dau iar de post cu uleiu. 
Atunci am cunoscut că nu ne vor da mai mult bucate albe. Au venit postul Crăciunului. 
Atunci lunea, mercurea şi vinerea nu ne da cină. Socoteam noi că aceasta numai pe post va 
fi, fiindcă într-aceaste zile în postul Crăciunului iaste aliluia şi să fac metanii. Vine 
Crăciunul. Nici după Crăciun nu ne dau într-aceaste zile cină. Vin păreasimile. Atunci la 
şcoală umblam, slujba besearecii şi metaniile toate, şi ceale de la canonul cel mare, de la 
pavecerniţă, trebuia să le facem în toată zioa. La prânz nu aveam altă fără numai mazăre au 
fasole, sau linte feartă, dar cu nici un uleiu direasă şi doară poame, beutura era numai apă, 
ca şi de altă dată, lunea, mercurea şi vinerea. Iar sâmbăta şi dumineca aveam bucate cu 
uleiu gătite şi cină, carea în cealealalte zile nu o aveam. Onisim, în mercurea a cincea, când 
spre joi să cântă canonul cel mare, fiindu-i cam rău, s-au sfiit a spune, temându-să că 
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părintele Athanasie – că el era povăţuitoriul nostru – îl va judeca că să face bolnav ca să nu 
facă metaniile canonului celui mare, deci au făcut toate metaniile, slab fiind şi de acel greu 
post, pănă la peazna a şeaptea. Atunci au căzut şi venind acasă leşinat au beut apă, şi a doa 
zi, venind la şcoală, au înţepenit în şcoală, de unde ducându-l alţii acasă, a treia zi, carea au 
fost 9 a lui martie, au murit. După Paşti s-au bolnăvit Iosafat şi multă vreame foarte greu au 
zăcut. Amvrozie atâta ajuna, cât, de slab, la recreaţie odată ieşind, au căzut de nu s-au putut 
birui să vie acasă, ci alţii l-au dus. Ioachim în anul viitoriu, 1764, îndelungată slăbiciune 
având, în şease zile a lui maiu au murit. Om cuvios şi cucearnic au fost. Eu încă mai tot 
bolnav am fost, cât nici la şcoale nu era să mă mai dea, temându-să că voiu muri pentru 
adeasele bolnăviri. Însă în anul 1766 m-au trimis la Viena la şcoală, unde în şease ani cât 
am fost acolo, pănă am isprăvit filosofiia şi theologhiia, am mâncat carne şi nici măcar o 
dată, cât de puţintel, n-am fost bolnav. 

În anul 1763, ianuarie, în zioa dintâiu, făr’ de nici o probă mai înainte a vieţii 
călugăreşti, s-au făcut călugări întră noi călugăraşii – că, pentru că eram aşea tineri şi 
pentru osibirea părinţilor celor din mânăstirea Sfintei Troiţă, oamenii ne zicea călugăraşi – 
Toma Cheareasteaşi, săcuiu de la Bodogaia, şi s-au numit Vasilie, altul au fost Anghel 
Coroşi, amintrilea Ladai, din varmeghiia Belgradului, feciorul protopopului Vasilie din 
Băgău, şi s-au chemat Avgustin. Părinţii călugări din mânăstirea Sfintei Troiţă cu greu ne 
vedea, pentru că noi ziceam că ei nu ţin regula călugărească, mâncând bucate albe. 

În anul 1763, în 18 zile a lui noiemvrie, vlădica Aaron au pus jos din vicărăşie pe 
Gherontie, pentru că să împrotivea călugăraşilor vlădicului Aaron şi au pus vicareşiu pe 
părintele Athanasie, pe carele şi peste mânăstirea şi seminariumul Bunei Vestiri, că lăcaşul 
nostru-l închema mânăstirea Bunei Vestiri, l-au pus mai-mare, căruia Cutul, dominiumul, şi 
tipografiia a mână i-au dat, din carea să ne ţie pe noi. Neplăcut lucru au fost acesta şi 
călugărilor din mânăstirea Sfintei Troiţă, şi şi clerului, căruia nici Aaron, nici Athanasie nu 
era plăcut. Întru acestaşi an 1763 şi într-aceastăşi zi, vlădica Aaron au făcut consistorialeşiu 
în locul lui Meletie Neagoe pe Filothei Laslo de la Odorheai, călugăr din mânăstirea Sfintei 
Troiţă, carele la Roma auzisă theologhiia. 

Fiindcă am pomenit de Cut, să punem ceva şi despre el. Vlădicul Aaron, vrând să 
facă osibită mănăstire şi călugări de mânăstirea Sfintei Troiţă, cărora să le dea grijea 
seminariului său, au cumpărat de la canţelareşiu Beatlean Gabor satul Cut în varmeghiia 
Belgradului cu 30 000 de zloţi, adecă clerul au dat 8 000, vlădica Aaron au dat 24 000 de 
zloţi. Acest dominium împreună cu tipografiia le-au dat zeastre şi fundaţie seminariumului 
dieţezan şi mânăstirilor sale de la Blajiu şi de la Belgrad, că şi la Belgrad, în Maieri, au 
zidit mânăstire. 
 

§ 11 
 

Turburarea de Sofronie făcută. Începutul miliţiei 
În vreamea vlădicului Aaron, la anul 1759, cea mai mare parte din românimea 

Ardealului s-au făcut neunită, că un călugăr, anume Sofronie, din varmeghiia Hinidoarei, 
din sat Cioara, cu mare hulă şi turburare s-au sculat asupra uniţilor, foarte defăimând 
unirea, umblând cu gloată de norod prin sate şi învăţind pre norod ca să-şi lapede pe preoţii 
cei uniţi, că aceia nu ţin posturile şi strică cu unt prescurile şi paştile şi alte minciuni 
scornea. Norodul, mai ales mărginimea şi mocănimea, după aceaea şi ceialalţi de prin ţară, 
bucuros l-au ascultat şi au lăpădat unirea. În multe locuri săteanii scotea pe preoţii cei 
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vechi, că aşea chema pre cei uniţi, iar pe cei neuniţi îi zicea noi. Pe cei vechi, dară, îi scotea 
la hotar şi nici marha lor nu voia să o lasă să pască cu ale altora, că zicea că cei uniţi nu 
numai ei sânt spurcaţi, ci şi dobitoacele lor. Sofronie trimetea înainte oamenii săi cu cărţi în 
toate laturile, aduna săboară, poruncea să ia besearicile de la uniţi, aduna bani, globea pe 
cei ce nu asculta de poruncile lui. Mult îi părtinea lui şi cei de alte neamuri carii era străini 
de relighiia catholicească. Aşea, în scurtă vreame, cea mai mare parte din norodul 
românesc s-au făcut neunită şi să gonea românii unii pe alţii şi să păgubea, neuniţii pe cei 
uniţi, cei uniţi pe cei neuniţi, aşea cât, de n-ar fi făcut împărăţiia bune tocmeale, multe 
vărsări de sânge, bătăi şi morţi ar fi fost întră români. Popii căuta cum să-şi poată agonisi 
ceva şi cei mulţi să uita în carea parte le va fi mai bine. Adevărat iaste că din preoţii cei 
uniţi, cei mai mulţi fiind şi de la părinţi cuvioşi crescuţi şi şi ei mai învăţaţi şi mai de 
omenie, stătornici au fost şi nu s-au clătit după turburarea norodului prost, iar cei neuniţi 
era oameni mai de gloată şi nu căuta mult la omenie, cât la agoniseala sa, că era proşti şi 
făr’ de învăţătură şi negânditori de binele cel de obşte al neamului. Nu ştiia ei ce iaste 
unirea şi ce iaste neunirea, neşte visuri îşi închipuia, care niciodată n-au fost, zicând că 
uniţii bagă oao şi unt în prescuri şi alte care nici au fost, nici vor fi. Alţii zicea că de vor fi 
uniţi îi vor face papistaşi şi li se vor strica posturile; care toate era nimicuri şi minciuni şi 
hulele vrăjmaşilor besearecii, carii voia să fie împărecheaţi românii, nu pentru că doară ei 
ar fi crezut că unirea au neunirea iaste mai bună au mai rea, de vreame ce şi uniţii şi 
neuniţii lapădă şi osândesc învăţătura lor. Însă lui Sofronie nu atâta-i era de credinţă, cât îi 
era să adune bani. Mai pe urmă Sofronie au fost chemat la Sibiiu, cu făgăduinţă de la 
împărăţie că nimic nu i să va face. Aşea, au venit cu mulţime de prostime şi adevărat nimic 
nu i s-au făcut, fără numai cât au trebuit să iasă din Ţara Ardealului. Şi aşea s-au dus în 
Ţara Românească, unde făcând turburări, pe la anul 1768, când muscalii, carii făcea atunci 
cu turcii războiu în Ţara Românească, cu rea moarte l-au perdut. 

Iar în Ardeal, românii împărecheaţi au rămas, unii uniţi, alţii neuniţi. Şi fiind trimis de 
la Curte prezeaşiu la Gubernie şi mai mare prefeactus armorum baron Bucov, ca să 
tocmească lucrurile întră uniţi şi întră neuniţi, au împărţit besearicile româneşti, unele la 
uniţi, altele la neuniţi le-au dat. Şi s-au trimis neuniţilor episcop sârb neunit, de la Buda, din 
Ţara Ungurească, la anul 1761, carele s-au înşteluit în anul 1761, septemvrie 3, în Braşov, 
în besearica din Bulgarsec, iar mai cu samă la Răşinariu au şezut. Era om învăţat, aspru şi 
pe popi pentru mici pricini îi trăgea jos şi-i bătea. Şi aşea, au făcut oarece aşezare şi au mai 
stâns turburarea. Iar punctumurile şi condiţiile supt care s-au dat acest episcop neunit 
aceastea sânt. Pe la anul 1761 au început a să face milităriia în Ardeal, cine au vrut să ia de 
bunăvoie arme şi să meargă la locurile pe unde sânt acum militari, aşea cât la anul 1765 în 
starea sa deplină au fost aşezată miliţiia. Întru râdicarea aceştii miliţie, mai mult decât toţi 
s-au ostenit Grigorie Maier, ieromonahul din mânăstirea Sfintei Troiţă de la Blajiu. 

Vlădica Aaron, fiindcă la Roma învăţasă, au rânduit ca în liturghie, când zice preotul: 
„Luoaţi, mâncaţi etc.” şi: „Beaţi dintru acesta toţi etc.”, tot norodul să îngenunche, că 
învăţa el că cu aceale singure cuvinte ale Domnului să preface evharistiia. Această 
învăţătură mulţi şi mari dascăli o ţin. Ci nu iaste dogmă, iar dogmă iaste că cu cuvintele 
Domnului şi cu chemarea Duhului Sfânt cu adevărat să preface evharistiia. Ci despre 
aceasta vază theologii. Vlădica Aaron au băgat şi în leturghie şi au tipărit la cumenecătură 
din ceale ruseşti rugăciunea carea înceape: „Doamne, nu sânt vreadnic etc.”, carea în ceale 
greceşti şi în ceale româneşti liturghii nu să află. 
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§ 12 
 

Moartea vlădicului Aaron 
Mai înainte cu puţintel de această vreame era la Bălgrad un poştemeaşter unit, Dragoş 

de Torna, carele avea numai o fată şi aceasta s-au făcut papistăşiţă. Tată-său greu s-au plâns 
la vlădica Aaron pentru treacerea ei la leagea papistăşească. Vlădica Aaron toată plânsoarea 
lui o au trimis la Roma, la papa Venedict XIV, carele înfruntă pe popii papistăşeşti pentru ce 
au primit pe aceaea la leagea latinească şi tare le porunceaşte ca mai mult pre nici un unit să 
nu-l primească la leagea latinească şi opreaşte ca nici unul din cei de leagea grecească să nu 
treacă la leagea cea latinească, carea poruncă şi rânduială a papei şi la episcopul latinesc au 
venit şi o au vestit prin tot Ardealul. 

În anul 1763, în săborul mare, episcopul Aaron au făcut neşte rânduiale besericeşti, 
întră care era şi despre cununiile ceale pe ascuns, care nu să fac de parohul mirelui sau a 
miresii, ca aceaste căsătorii să fie de nimica şi nici o puteare să nu aibă, de nu cumva feaţele 
îşi vor înnoi voinţa înaintea parohului său. 

În anul 1763, vlădicul Aaron vrând să meargă la Viena pentru trebile clerului, cum 
aşezasă într-acelaşi an în săborul mare, au ieşit încă iarna la vizitaţie cătră Chioariu, ca de 
acolo să se smulgă degrab şi făr’ de veaste la Viena. Deci, din părţile Chioariului au trecut în 
Ţara Ungurească, la Baia Mare, unde, ajungându-l grea dureare la un picior, au sălăşuit în 
rezidenţiia iezuiţilor, din carea boală peste puţinteale zile, adecă în luna lui fevruarie, după 
cărindariul vechiu în 29 de zile, au răpăosat, în anul 1764, de 55 de ani bătrân. Când au fost 
aproape de moarte s-au descins de ţiliţium, adecă de un brâu de fier aspru, cu care preste 
mijlocul său şi la mâni din sus de coate pe piialea goală era încins şi strâns, care brâu în 
toată vreamea cât au fost episcop l-au purtat şi l-au dat lui Vasilie Caliani, secretareşului său. 
Eu însumi am văzut la Blajiu acest brâu. Trupul lui de acolo s-au adus la Blajiu şi în doao 
săptămâni de la moarte, cât au fost în cale şi în polata vlădicească pus ca toţi să-l poată 
vedea, trupul lui n-au înţepenit, nici ceva putoare n-au slobozit. S-au îngropat în cripta 
besearecii din curtea episcopească, în 13 zile a lui martie. Cu prilejul aducerii trupului lui la 
Blajiu, în besearica cea din curtea vlădicească au plâns icoana Născătoarei de Dumnezeu, 
cea de lângă dveara cea mare. Iar mai înainte de a porni la vizitaţie, el cu mâna sa şi-au scris 
diiata sau testamântul, prin a căruia puteare toate câte au avut săracilor şi seminariului său 
le-au lăsat, care toate din testamentul lui, care iaste vreadnic să se cetească, luminat să văd. 
Acest episcop foarte sfântă viiaţă au petrecut şi au arătat lumii că şi acum să poate ţinea 
viiaţa carea cetim că unii sfinţi din cei de demult o au ţinut, că îndată cum s-au făcut călugăr, 
în anul 1752, de aci înainte în toată viiaţa sa, în unsprăzeace ani cât au fost episcop, cum eu 
însumi din gura lui am auzit, niciodată mai mult de patru ceasuri n-au dormit. În patul său 
alt aşternut n-au avut, fără numai paie. Carne, bucate albe cu lapte, cu unt, brânză, oao, 
peaşte în toată vreamea episcopiei sale, precum nici dimineaţa, niciodată, sau afară de prânz, 
n-au mâncat, nici cină nu mânca, fără numai aorea, adecă când era să slujească a doao zi, 
gustărea sara puţintică pâne şi un păhar de vin şi aceasta făcea pentru ca să aibă puteare a 
sluji s. liturghie. Cu un an înainte de moarte, pentru slăbiciunea, puţintel vin la prânz bea. În 
păreasimi prânzea dumineca, apoi pănă mercuri după prejdeşfetena şi de mercuri pănă vineri 
nimic nu mânca, ci petrecea în lucruri toate rugăciunile cu canoane, cu cathisme, cum scrie 
tipicul pentru tot anul, le cetea el însuşi, că slujba besearecii şi toată rânduiala foarte bine o 
ştiia. Metaniile ceale scrise în posturi toate şi afară de acealea altele multe noaptea făcea, cât 
deagetele lui pururea să cunoştea de metanii. Haine de mătasă au de materie scumpă 
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niciodată n-au purtat, nici portul călugăresc şi-au mutat, ci oriunde meargea, în portul 
călugăresc să ducea. La besearică, şi dimineaţa, şi la vecernie, în toate zilele meargea. 
Nimica făr’ de sfatul şi făr’ de voia şi întărirea părintelui Athanasie, duhovnicul său, nu 
făcea. Deregătorilor sale şi slujilor le-au poruncit ca măcar de le-ar fi poruncit el ceva, de 
cumva p<ărintele> Athanasie amintrilea ar porunci, nu a sa, ci a părintelui Athanasie 
poruncă să o facă. Iar cât de grea i-au fost lui această viiaţă, măcar dintru aceasta poate 
neştine socoti, că mai înainte de a fi episcop era om gras şi bine beutoriu de vin şi aveare 
frumoasă şi mâncare bună avea. Toate aceastea într-o zi şi într-o cirtă le-au lăsat şi s-au 
apucat de o viiaţă aşea grea şi atâta au slăbit, cât doară numai piialea, vinele şi oasele era pe 
el. El însuşi spunea că la începutul vieţii aceştiia atâta greutate simţea, cât gândea că să 
întoarce ceriul dedesupt şi pământul deasupra şi viiaţa sa cea mai dinainte, carea în beuturi 
de vin o petrecea, porcească o numea. Iară milostenie câtă au făcut cine va spune? 
Odinioară, un nemearnic sărac venind la el, cizmele din picioarele sale şi-au dat. Mai sus am 
spus câtă milă făcea cu diiacii. Făcut-au mânăstire şi turn frumos în Belgrad şi besearică de 
piiatră, frumoasă, în Cut. Uşea lui totdeauna tuturor era deschisă, pre cei ce venea cu nevoi 
cât putea îi ajuta scriia pentru ei şi-i mângâia şi pre cei ce-i da lui inştanţie curând îi slobozea 
şi le da rezoluţie. Supărare multă au avut că pe vreamea lui cea mai mare parte din norod 
s-au dezghinat de cătră el şi şi-au lăpădat preoţii, carii în toate zilele venea plângând şi 
jeluindu-să. În anul 1757, vlădicul Clain au fost dobândit de la împărăţie să-i fie slobod a 
veni în Ardeal, să trăiască osibit. Iar Aaron, sfătuit de Athanasie, au lucrat la împărăţie ca să 
nu vie, că, zicea Athanasie, de va veni Clain, toţi lui vor da cinstea cea mare şi Aaron va 
rămânea părăsit. Şi doară şi acesta au fost un păcat a lui Aaron de l-au părăsit oamenii şi nu 
l-au iubit. 

Fost-au pe vremile aceastea la Simcel, lângă Blajiu, un preot ce-i zicea popa Iancu, 
carele fuseasă şi la Chiov şi foarte bine învăţasă limba slovenească, că el au tălmăcit de pe 
slovenie în limba românească Vedeniile Sfântului Grigorie, ucenicul Sfântului Vasilie cel 
Nou. Acest popa Iancu s-au învoit cu mireasa sa, când s-au însurat, ca deaca vor trăi în 
soţietatea căsătoriei ani, anume câţi nu-mi aduc aminte, apoi, de vor mai trăi, amândoi să se 
facă călugări. Şi au trăit şi amândoi s-au călugărit, şi el şi ea, şi el ne-au fost noao, 
călugăraşilor vlădicului Athanasie, duhovnic, şi din călugărie să chema Isaie. 

Fost-au încă tot pe aceale vremi la Sălajiu, în sat în Mănău, un neameşiu, Alexa 
Darabant, carele după ce au trăit câţiva ani în căsătorie, s-au învoit cu muiarea sa ca 
amândoi să petreacă călugăreaşte, în curăţenie şi în post, şi aşea mulţi ani au trăit, bucate 
albe mâncând ca călugării, înfrânându-se de carne. Al acestora fecior au fost ieromonahul 
Ignatie Darabant, carele supt vlădica Athanasie Readnic s-au făcut la Blajiu călugăr, apoi, 
după Moisi Dragoşiu, la Oradiia Mare, episcop. Aceaste pilde frumoase de evlavie mi s-au 
părut a le însemna, să ştie şi cei de pre urmă cucerniciia lor şi să se zidească spre cucernicie. 

Pe vremile vlădicului Aaron era în mânăstirea S. Troiţă unchiul meu Vasilie Neagoe, 
feciorul protopopului Maniu Neagoe de la Broşteani, moşul meu. Vasilie acesta, când au 
fost de doi ani, din vărsat au rămas de tot orb şi orb au învăţat, de ştiia de rost tot Ceaslovul, 
Psaltirea, Testamentul cel Nou, Acathisturile a lui Iisus, a Preacestii, Octoihul duminecilor 
şi bine ştiia şi Testamântul Vechiu, măcar că acesta de rost nu-l ştiia. Făcea predicaţii şi 
învăţături la morţi şi în besearici, de să minuna toţi de el. Pe acesta într-un rând vlădica 
Aaron l-au pus dascal şcoalei româneşti. Era acesta alt Didim, măcar de nu alexandrean. 
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Pe vremile aceastea, nefiind plin numărul călugărilor mânăstirei şi carii era neputând 
la toate ajunge, la şcoalele latineşti ceale mai din jos plătea maghistru sau meaşter mirean, 
carele învăţa o şcoală. Cel dintâiu meaşter au fost Vulcan, din Blajiu de loc, apoi Boiariu, 
după aceaea Ioan Neagoe, vărul meu, feciorul protopopului Maniu din Armeaniu. Acesta 
apoi în Viena au fost aghent la Curtea împărătească. După el, Nicolae Ludoşi, de la Ludoşul 
cel de lângă Murăşiu, au fost maghistru şi alţii. 

Vlădica Aaron împreună cu clerul, că tot preotul un galbin au dat, o companie, adecă 
130 de cătane husari, cu arme, cu cai şi cu haine, cu toate bine gătiţi, pe la anul 1755 au dat 
împărăteasii Mariei Thereziei, când avea bătaie cu burcuşiul. 

 
§ 13 

 
Athanasie Readnic, episcopul Făgăraşului 

După îngroparea vlădicului Aaron, s-au adunat părinţii din mânăstire cu vro câţiva 
protopopi în polata vlădicească şi au făcut înştiinţare împărăţiei că au murit vlădica Aaron, 
rugându-să ca, după diploma împăratului Leopold şi după obiceaiul aceştii besearici, să fie 
slobod clerului a candidălui persone pentru episcopie. După aceaea au vrut să-şi aleagă alt 
vicareşiu. Iar Athanasie s-au pus împrotivă, zicând că el iaste rânduit şi pus de răpăosatul 
vlădica Aaron nu vicareşiu numai, ci şi econom mare, care, după rânduiala besearicii 
greceşti, după moartea episcopului ocârmuiaşte besearica păn’ la venirea noului episcop şi 
aşea, afară de sfadă, nimic altă nu s-au făcut. Într-aceaea, Athanasie au scris lui Barcoţi, 
arhiepiscopului Ţerii Ungureşti de la Strigon, tot lucrul episcopiei şi cum l-au pus pe el 
Aaron vicareşiu. Barcoţi, arhiepiscopul, i-au trimis scrisoare prin care zice că după 
moartea episcopului de la Făgăraşiu toată iurisdicţiia aceştii episcopii treace la 
arhiepiscopul Strigonului, pentru aceaea şi el pune pe Athanasie vicareşiu, pănă la venirea 
noului episcop. Ci Athanasie n-au vrut să vestească şi să arate la cler această scrisoare, 
temându-să să nu-i bage vină că pentru vicărăşie au vândut iurisdicţiia scaonului 
episcopesc şi a clerului. 

La Rusalii, tot într-acestaşi an, fiind săbor la Blajiu, au venit rezoluţie de la împărăţie 
ca să candidăluiască clerul persone pentru episcopie. Deci au pus zi de candidaţie zioa 
Sânpetriului, adecă 29 a lui iunie. Şi voia şi într-acel săbor să aleagă alt vicareşiu, ci nimic 
n-au isprăvit. 

Deci la 28 a lui iunie s-au adunat săbor mare, la care fieştecare protopop cu juratul 
său şi cu un deputat al săborului mic au venit. Într-această zi altă nu s-au făcut, fără numai 
rânduiale despre ceale ce vor să se facă a doa zi, adecă cine să cetească votumurile şi altele 
aseamenea. În 29 a lui iunie au slujit leturghie 18 preoţi cu vicareşul Athanasie şi doi 
diaconi. După liturghie, Athanasie, înaintea a tot clerul, au zis că pe el să nu-l aleagă 
episcop, că el nu vrea să fie. După liturghie, adunându-se protopopii, au întrebat pe părinţii 
călugări: voiesc şi ei ca să vie de la Roma baro Clain, să fie vlădică? Ei au răspuns că nu 
sânt împrotivă. După aceaea au ieşit călugării din adunare, că au zis protopopii cum că ei 
dintră călugări le caută să-şi aleagă vlădică, că alţii de acea treabă nu au şi trebuie să 
vorbească şi să se sfătuiască ce persone vor aleage. Au socotit apoi ei să candidăluiască pe 
baron Clain, pe Grigorie Maier şi pe Silvestru Căliani. Iar p<ărintele> Gherontie, unul 
dintră călugări, s-au supărat, căci pe el l-au scos dintră cei ce să candidăluiesc şi, mergând 
la vicareşul Athanasie, au ponosluit. Athanasie le-au stricat sfatul şi au vestit că nu numai 
pe baron Clain, pe Grigorie Maier şi pe Căliani, ci fieştecine pe care va vrea şi pe altul 
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poate aleage şi da votumul. Iar în 30 a lui iunie au slujit liturghie treisprăzeace preoţi şi doi 
diiaconi. După aceaea au venit în besearică baro Ignatie Bornemisa de Cason, 
tezaurareşul, şi Franţisc boiariu, fiibirăul varmeghiei Bălgradului, că ei era rânduiţi 
comisari crăieşti la această candidaţie. Deci comisareşii şezind, secretareşul vlădicesc 
Vasilie Căliani, logofătul săborului mare, din catalog strigând pe cei ce da votumuri, cel 
strigat venea cu deputatuşii săi şi într-o lăduţă arunca o ţiduliţă învăluită, în carea era scris 
votumul lui, într-acest chip: „Eu aleg sau voiesc pe cutarele să fie vlădică”. Iar el nu-şi 
punea numele său, ca să nu să ştie cine pe cine dă. Aşea şi deputatuşii, fieştecarele osibită 
ţidulă arunca, pentru care voia a-l aleage. După ce au isprăvit a da votumurile, pe rând 
luându-le şi cetindu-le, s-au aflat că Grigorie Maier au avut la vro 90 de votumuri, baron 
Clain au avut 72, Silvestru Căliani – 16, Athanasie Readnic – 9. După aceaea, dând 
mulţemită lui Dumnezeu, au cântat slavosloveniia cea mare şi au ieşit din besearică. Şi 
apoi s-au trimis candidaţiia la împărăţie. 

Iar în luna lui avgust, în şeasă zile, au venit poruncă de la împărăţie ca icoana carea 
au plâns, de carea mai sus, la îngropăciunea lui Aaron, am pomenit, să se trimiţă la Viena. 
Vicareşul Athanasie, luând acea poruncă, nimărui n-au vrut să dea ştire, că să temea să nu 
să facă gâlceavă în norod şi să nu poată plini porunca împărătească, ci în taină s-au sfătuit 
cu p<ărintele> Filothei Laslo, cel din mânăstirea Sfintei Troiţă, carele să lipisă de 
Athanasie, şi cu călugăraşii, ucenicii săi, cum să trimiţă icoana ca să nu prinză de veaste 
norodul. Deci, într-o noapte, s-au adunat cu Filothei şi cu călugăraşii săi, au luoat icoana 
din besearică şi într-acea noapte, prin Filothei şi prin Amvrosie, o au trimis la Sibiiu, unde 
doao luni au fost. Apoi au venit de la împărăţie poruncă ca, precum au cerut Athanasie, 
doi călugări din cei din fundaţiia lui Aaron să o ducă în Viena. Iar Filothei Laslo s-au rugat 
să-l trimiţă pre el, cu altul. Athanasie aşea au făcut, că pre el cu Amvrosie l-au trimis. Să 
zice că şi în Sibiiu fiind icoana ar fi lăcrimat. 

Într-acestaşi an, toamna, împărăteasa Mariia Thereziia au numit pre Athanasie 
episcop Făgăraşiului. Grigorie Maier, fiind la Sibiiu şi auzind că Athanasie iaste numit 
vlădică, îndată au scris protopopului Samoilă de la Şebişiu să se adune cu notareşul, 
protopop Avraam de la Daia, şi să se sfătuiască cum să se poată muta numirea vlădiciei de 
la Athanasie. 

Deci Athanasie Readnic, după ce au luoat numirea episcopiei, îndată au chemat pe 
Avraam, protopopul de la Daia şi notareşul săborului mare, la Blajiu. Venind notareşul la 
Blajiu într-o marţi după-ameazăzi, au venit la numitul episcop Athanasie, carele i-au spus 
că împărăţiia l-au numit episcop. Notareşul au răspuns supărat: „M-aşiu fi bucurat de ar fi 
fost Inochentie Clain, că şi norodul s-ar fi întors la unire şi clerul ar fi în linişte”. Şi mai 
multe altele zicându-i, îl îndemna să se lasă de episcopie. A doa zi, mercuri, s-au adunat la 
capitulum, în polata vlădicească, Athanasie, numitul episcop, Gherontie Cotori, Grigorie 
Maier, Silvestru Căliani, Filothei Laslo, toţi ieromonaşi din mânăstirea Sfintei Troiţă şi 
protopop Avraam de la Daia, notareşul, la carea adunare au venit şi protopop Ioan 
Săcădate de la Blajiu, ci Athanasie nu l-au lăsat să între, zicând că el nu e capitulareş. Însă 
într-acea adunare nimica n-au isprăvit altă, fără numai împărecheri s-au făcut, că după ce 
s-au cetit decretumul împărătesc cel de numirea episcopiei lui Athanasie, toţi au început a 
cârti şi a grăi împrotivă, afară de Filothei. Apoi Athanasie în locul său au lăsat pe Silvestru 
Caliani şi pe Gherontie Cotori, unul să aibă grije de cauzele ceale de căsătorie iar altul de 
altele, gătindu-să el să meargă la Viena. Şi au poruncit notareşului să-l vestească la cler 
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numit episcop. Ci notareşul, după acea adunare, vorbind cu părinţii, mai sus-numiţii 
Gherontie, Maier şi Căliani, ieromonaşii, şi cu protopopii Ioan Săcădate şi Maniu de la 
Tiuriu, din Tiuriu au scris numitului episcop Athanasie cum că el nu-l va vesti la cler 
episcop. Pentru aceaea însuşi Athanasie s-au vestit şi după o săptămână s-au dus la Cut şi 
de acolo la Sibiiu, de unde întorcându-să la Cut, m-au făcut pe mine în locul său 
prefectuşiu şi mai-mare peste mânăstirile şi săminariul lui Aaron, care avea fundaţie Cutul, 
tipografiia şi toată avearea cea de episcopul Aaron rămasă. Apoi mergând la Bălgrad, în 
30 de zile a lui octomvrie, întâia dată au băgat în mănăstire călugăr pe Ieronim Calnochi. 
Acesta înainte de călugărie să chema Stefan, era de la Odorheai săcuiu şi într-acest an 
1764, septemvrie, în opt zile, s-au fost făcut călugăr. De acolo Athanasie s-au dus la 
Viena. 

Iar unii dintră protopopi, cât au auzit că Athanasie s-au numit episcop, socotind că 
altă mijlocire mai bună, ca să strice şi să împeadece pe Athanasie de la episcopie, nu pot 
avea decât să scrie la Roma, deci încă în 16 zile a lui septemvrie au scris la papa Climent 
XIII, rugându-l ca să facă la împărăteasa să nu fie Athanasie vlădică, ci mai bine baro 
Clain de la Roma să vie, iar lui Athanasie contradicăluiesc, că nicidecum episcop legiuit 
nu-l vor cunoaşte. Era această carte iscălită de protopop Avraam din Daia şi de Ioan 
Săcădate, protopop din Blaj, plenipotenţiiarii clerului. Papa Climent au şi mişcat lucrul la 
împărăteasa, dar împărăteasa, măniindu-să pentru contradicţie, au poruncit grofului Hadic, 
carele era prezeaşiu la Gubearnie şi armorum prefeactus, ca să cheame vro câţiva 
protopopi să-i întreabe: cu ştirea şi cu voia lor s-au scris acea contradicţie, şi anume să 
cheame pe protopopii Matei de la Bratei, Meaheaşi de la Clujiu-Mânăstiur şi Vasilie de la 
Băgău. Toţi aceştea era clie<n>şii lui Athanasie, de carii ceialalţi să ferea a-şi descoperi 
sfaturile, ca să nu vie întru cunoştinţa lui Athanasie. Iar Athanasie, fiind în Viena, au făcut 
ca tocma pe aceia să-i cheame să-i întreabe. 

În anul 1765, în zioa dintâiu a lui ianuarie, părinţii din mânăstirea Sfintei Troiţă, 
măcar că încă tâmpla nu era zugrăvită, au început a sluji leturghie în besearica cea mare 
din mânăstire, făr’ de ştirea şi blagosloveniia numitului episcop Athanasie, carele era la 
Viena. După aceaea, venind păreasimile, părinţii din mănăstire împreună cu protopopul 
Săcădate au făcut sfat ca liturghiia prejdeştsfeşteniei în besearica cea din curtea 
vlădicească să nu să slujească, ci numai în cea din mânăstire. Ci călugăraşii, carii şedea în 
curtea vlădicească, ucenicii lui Athanasie, nu au vrut să asculte şi mercuri în săptămâna 
dintâiu a păreasimilor, fiindcă călugăraşii nici unul nu era preot, că n-avea vârstă de 
preoţie, au pus pe popa Samoilă din Sântimbru să slujească, iar Gherontie, prepositul 
mânăstirei Sfintei Troiţă, au trimis pe un diiac să spuie călugăraşilor să nu slujească. Ei au 
răspuns să spuie lui Gherontie ca în scris să-şi dea porunca. Aceasta auzind Gherontie, mai 
tare s-au aprins şi au trimis şi a doa oară, iar a treia oară au trimis pe un ieromonah, 
Nicolae de la Râmneţi, pre carele pentru slujba besearicii îl ţinea în mânăstire, să spuie 
popii Samoilă să nu îndrăznească a sluji leturghie, că-l va băga în temniţă şi-i va luoa boii. 

Aceastea auzindu-le popa Samoilă, nicidecum n-au vrut să slujască, măcar că 
norodul era în besearică şi aştepta numai să se îmbrace popa. Iar a doa zi, joi, au slujit 
Filothei, aşijderea şi vineri. Sâmbătă au venit Gherontie la Filothei şi i-au zis: „Părinte! Să 
nu te osteneşti tot Sfinţiia Ta a sluji în curte, ci vom sluji pe rând şi mâne va sluji 
p<ărintele> Nicolae”. La vecernie au venit p<ărintele> Nicolae în curte la besearică şi 
întrebat, scoate-va agneaţe pentru prejdesfeştena, au răspuns că va face cumu-i va porunci 
egumenul. Atunci i s-au zis că, de nu va scoate agneaţe, să nu vie. Iar într-acea sâmbătă 
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iară s-au adunat Gherontie, Silvestru şi Grigorie şi, chemând pe Filothei, i-au zis: „Pentru 
ce slujeşti în curte, că ştii că aşea am aşezat ca acolo să nu să slujească preşdeşfeştena?”. 
Filothei au răspuns că „nu s-au aşezat aşea, de vreame ce nici p<ărintele> Silvestru, nici 
eu n-am stat pe aceasta”; şi altele mai multe au grăit, împungându-se în cuvinte. Iar când 
era acum să se ducă Filothei la chilie, zice că i-au zis Grigorie: „De astăzi înainte te va 
bate Dumnezeu”. Filothei au răspuns: „Ia sama, părinte, să nu-ţi vie în cap aceasta”; şi au 
început a grăi ceva despre icoana Preacestii, carea au plâns, şi zice Filothei că Grigorie au 
zis: „Nu-mi trebuiaşte ajutoriul Preacestii, că eu sânt fericit întru această lume” şi altele, 
care Filothei toate le-au scris lui Athanasie la Beciu. Aceastea foarte tare au apăsat pe 
Grigorie Maier înaintea împărăteasii, că Athanasie toate aceastea în scris le-au dat 
împărăteasii şi însaşi cartea lui Filothei. Şi au cerut de la împărăteasa ca Grigorie, capul 
turburării şi om nestătornic şi neodihnit, să se ducă la Muncaciu, să fie supt bună pază şi 
să se oprească celor din Ardeal toată corespondenţiia cu el, că pănă când el va fi în Ardeal, 
zice Athanasie, besearica şi dieţezul nu-l poate în linişte ocârmui, ci trebuie să fie tot 
turburări şi vrajbe. Iar pănă când Gherontie şi Silvestru va fi în mânăstire, rânduiala şi 
disţiplina călugărească nu să poate ţinea, adecă postul numai cu legumă şi cu uleiu, carea 
la Athanasie era mai toată disţiplina călugărească. Pentru aceaea, fiindcă şi ei sânt capete 
ale turburării şi împrotivnici rânduielii călugăreşti, să se desparţă unul de altul şi să fie 
supt ascultare şi mai mult nădeajde să nu aibă a mai mearge înainte la ceva. Iar notareşul 
clerului, Avraam, protopop de la Daia, şi Ioan Săcădate, protopopul de la Blajiu, să fie în 
închisoare pănă când înaintea episcopului să vor făgădui că vor fi supuşi şi ascultători. 
Aceastea toate le-au cerut Athanasie şi le-au dobândit. Că într-acelaşi an, în păreasimi, au 
venit de la ghenerariul din Sibiiu poruncă la Grigorie Maier să meargă la Sibiiu, carele 
mergând, îndată l-au pus în arest la iezuiţi, fiind oprit ca cu nimene să nu se tâlnească şi să 
vorbească, fără numai cu părinţii iezuiţi. După aceaea, peste puţinteale zile, au fost 
chemaţi la Sibiiu Gherontie, Silvestru Caliani, notareşul protopop Avraam din Daia, 
protopop Ioan Săcădate, protopop Dimitrie de la Căşeai, protopop Maniu de la Tiuriu şi 
protopop Samuil de la Şebişiu, carii, cum au venit la Sibiiu, pre toţi supt pază şi supt 
oprealişte i-au pus, în osibite sălaşuri. Fost-au chemaţi şi protopop Vasilie de la Băgău, 
Toader Meaheaşi de la Cluj-Mânăştiur şi Matei, inşpectorul de la Bratei, pre carii şi mai 
sus i-am pomenit, dar aceştea n-au fost puşi la oprealişte. Pre aceşti trei i-au întrebat 
ghenerariul: cu ştirea clerului şi a lor au dat notareşul şi Săcădate contradicţie asupra 
vlădiciei lui Athanasie? Ei au spus că cu ştirea şi cu voinţa lor nu s-au făcut acel lucru, nici 
ştiu să fie cu ştirea clerului şi cum că ei voiesc şi primesc pe Athanasie episcop. Iar pre 
ceialalţi, înfruntându-i căci fac turbu<ră>ri, pre toţi i-au slobozit acasă, afară de Grigorie 
Maier şi Avram notareşul şi Săcădate, protopopul de la Blajiu. Iar pre Grigorie Maier, 
după ce au plinit trei luni şi o jumătate în Sibiiu, din poruncă împărătească, în hinteu, cu 
un hotnogiu cătănesc şi cu strage cătănească l-au trimis în Ţara Ungurească, la Muncaciu 
în mânăstire, unde în toată viiaţa să fie în pocăinţă. Şi în toată Ţara Ardealului s-au vestit 
poruncă ca nimene nici o corespondenţie, nici prin scrisoare, nici amintrilea, supt grea 
pedeapsă, cu Maieru să nu aibă. Acolo şeapte ani au fost Grigorie Maier. Destulă bucurie 
au avut pentru aceasta împrotivnicii neamului românesc, că s-au robit un părinte aşea mult 
ostenitoriu pentru besearica sa şi pentru neamul său. Iar notareşul şi Săcădate în osibite 
sălaşe au fost supt pază cătănească opriţi, pănă la venirea la Sibiiu a vlădicăi Athanasie. 
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§ 14 
 

Vlădica Athanasie, din Viena, să întoarce în Ardeal 
Vlădica Athanasie, isprăvindu-şi lucrurile în Viena, mai înainte de a purceade cătră 

Ardeal, pedestru au mers în Stiriia, la o icoană a Maicii Preaceste, cale mai trei zile de la 
Viena încolo. Au luoat cu sine pe Iosafat Devai şi pe Avgustin, călugăraşii carii avea cu 
sine, şi pe un diiac, anume Ioan Darabant, care-l primisă la călugărie şi pe Iacov Aaron, şi pe 
Alexie Morăşean, călugări carii acum venea din Roma de la învăţătură. Aceşti doi scriseasă 
de la Roma urâtă carte vlădicului Athanasie, ca cum vlădiciia lui ar fi toată stricarea 
besearicii şi a neamului şi îndemnându-l să se lasă de vlădicie, carea carte arătându-o 
Athanasie împărăteasii, greu au fost înfruntaţi. Pre aceşti doi mai înainte i-au trimis la 
Blajiu, poruncindu-le nu de Gherontie, prepositul mânăstirii Sfintei Troiţă, în carea era ei, să 
asculte, ci de Filothei. Aceştea, după ce au venit la Blajiu, s-au despărţit, că Alexie Morăşan 
mânca bucate albe cu ceialalţi părinţi, iar Iacov Aaron, numai cu uleiu de post. 

După aceaea, la mezul verii aceluiaşi an 1765, au purces şi Athanasie din Viena şi, 
venind pe la Muncaciu, s-au sfinţit episcop de episcopul Olşeavschi, carele şi călugăr şi 
preot făcusă pe Athanasie. Acum şi episcop l-au sfinţit. De acolo, venind prin Maramurăşiu, 
pe la mumă-sa, că trăia, şi pe la fraţi, din carii cel mai mare era viţişpan la varmeghie, au 
întrat pe la Cavnic-Baie în Ardeal şi, cum au întrat în Ardeal, pănă la Bălgrad, tot pedestru 
au venit, din carea călătorie, apoi, mai bine de un an au fost bolnav. Din Bălgrad au mers în 
Sibiiu, de s-au slobozit notareşul şi Săcădate. 

Iar când au întrat în Blajiu i-au ieşit înainte cu litie şi au mers drept în besearica cea 
din curtea vlădicească, că fiindcă în cea mare din mănăstire făr’ de ştirea lui au fost început 
a sluji, nu vrea să ştie că slujesc în ea. Din besearică, suindu-să în căsile vlădiceşti, au venit 
la el Gherontie şi Silvestru, cerând pace şi aducând pilda Sfântului Ioan Zlatoust cu 
Eudoxiia, cum au dat S. Ioan pace Eudoxiei şi multe altele i-au grăit. Iar a doa zi, duminică, 
în 28 a lui avgust, în besearica cea mare din mânăstire nimene n-au slujit leturghie, de 
vreame ce vlădica Athanasie n-au dat slobozenie pănă în ceaealaltă zi, când au cerut Filothei 
slobozenie. Iar în 29, adunându-să vlădica Athanasie la sfat cu Filotei, cu Iacov Aaron, cu 
Alexie Morăşean şi cu călugăraşii, au aşezat ca pe Gherontie să-l trimiţă la Strâmba şi pe 
Silvestru Caliani la Măgina, ca să fie despărţiţi, după porunca împărătească. Apoi s-au 
aşezat ca şi călugării din mânăstirea Sfintei Troiţă mai mult să nu mănânce lapte, oao, peaşte 
şi brânză, cum pănă aci au mâncat, ci numai legumi cu uleiu să mănânce, ca şi în postul 
mare. Ci împrotiva acestui aşezământ îndată au contradicăluit singur Alexie Morăşean. 
Vlădicul au zis că de nu va putea trăi cu legumi, îi va da slobozenie deosebi să mănânce 
bucate albe. După aceaea s-au aşezat ca părinţii din mânăstire să-şi aleagă prepozit. În 14 
zile a lui septemvrie au sfinţit besearica cea mare din mânăstire. 

În 28 a lui avgust, într-acestaşi an, 1765, vlădica Athanasie, dintră călugăraşi, adecă 
din fundaţiia vlădicului Aaron, pre Vasilie Cheareasteaşi, pre Amvrosie Sadi şi pre Ieronim 
Calnochi i-au mutat în mânăstirea Sfintei Troiţă şi i-au trimis la Roma în Coleghium de 
Propaganda la învăţătură. Tot într-acestaşi an, întorcându-să de la Roma din învăţătură 
Savatie Meaţ, înainte de călugărie Savu, feciorul protopopului Tatumir din Răşinariu, au 
murit la Lauret. Călugăr s-au fost făcut în anul 1760, în zioa dintâiu a lui avgust, odată cu 
Inochentie Boji de la Bojiu, carele după ce au venit de la Sâmbăta Mare de la învăţătură, în 4 
zile a lui ianuarie, în anul 1766, au murit. Amândoi oameni cuvioşi şi cucearnici au fost. 
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Tot în anul 1765, în 8 zile a lui septemvrie, Ioan Darabant, din varmeghiia Solnocului 
de Mijloc, din sat Mănău, s-au făcut călugăr şi s-au chemat Igantie, şi Nicolae Aaron, de la 
călugărie Nichifor, feciorul protopopului Alexandru din Roşiia. 

Tot într-acest an, 1765, în luna lui noiemvrie, în 13 zile, s-au adunat săbor mare despre 
vlădiciia prealuminatului şi preasfinţitului Athanasie Readnic, în Blajiu, în vestita varmeghie 
a Bălgradului, în coşteiul şi polata cea vlădicească. 

După ce s-au slujit s. liturghie de oarecâţiva c<instiţi> protopopi şi preoţi în besearica 
cea mare a Sfintei Troiţă, pe a căriia sfârşit şi Măriia Sa, domnul vlădica, aflându-să, s-au 
dus în obicinuit scaonul său cel vlădicesc, adecă în amvon, în mijlocul besearicii, şi 
sfârşindu-să sfânta liturghie: 

1) au scos a preaînălţatei chesaro-crăiasii diplomă sau donaţie, carea dându-să la mâna 
ci<nstitului> protopop Nicolae Tatu de la Sad, pe limba românească întoarsă, la măşcioară 
înaintea oltariului pusă, o au cetit în auzul a tot clerul şi acolo, în Domnul adunaţi, ascultând 
de pe cea latinească, în al său orighinalişiu, ci<nstitul> protopop Dimitrie de la Căşeai; 

2) s-au cetit bula dintâiu a preaosfinţitului patriarh de la Roma, la Măriia Sa, d. vlădica 
Readnic, scrisă, prin carea-l rânduiaşte şi-l face vlădică Episcopiei Făgăraşului; 

3) s-au cetit bula râmlenească, iarăşi la Măriia Sa, mai sus-numitul arhiereu, scrisă, 
prin carea să dezleagă de toată împedecarea spre împlinirea deregătoriei arhiereşti; 

4) să ceteaşte bula, la capitulum trimisă, prin carea să porunceaşte ca acestui arhiereu 
al său, anume Athanasie Readnic, ascultare deplin şi cinste să-i dea; 

5) s-au cetit bula la clerul unit din Ardeal, prin carea pofteaşte iarăşi şi porunceaşte ca 
Măriei Sale, numitului arhiereu, ascultare deplin, întru toate supunere şi cinste să-i dea; 

6) s-au cetit bula, la tot norodul unit din Ardeal şi din părţile lui împreunate scrisă, ca 
aşijderea supuşi, după cuviinţă, şi ascultători să fie; 

7) şi, mai pe urmă, s-au cetit bula papii, cea scrisă lăcuitorilor iosagului vlădicesc, ca 
pre Măriia Sa Athanasie Readnic să-l cinstească şi să-l aibă ca pre un arhiereu al său legiuit. 

După ce s-au sfârşit cetaniia bulelor, s-au adunat în polata vlădicească. Şi acolo stând 
toţi, vlădicul, după sfintele canoane a sfintei Besearecii Răsăritului, după fundaţiia aceştii 
vlădicii şi după pravilă, au vestit şi au aşezat cinci deregătorii care-s mai mari în Besearica 
Răsăritului, adecă: vicareşiu sau econom şi hartofilax pe cucearnicul călugăr Ignatie 
Darabant, în mânăstirea Bunei Vestiri; saţelariu peste toate mânăstirile care sânt în Ardeal, 
afară de mânăstirea Bunei Vestiri de la Blajiu şi cea de la Bălgrad; pe preaci<nstitul> 
părintele Filothei Laslo, carele iaste prepozituş în mânăstirea Sfintei Troiţă de la Blajiu; 
eclesiarh, pe cucearnicul călugăr Samuil Clain, carele iaste prefectuş mânăstirei Bunei 
Vestiri de la Blajiu, şi pe alţi doi cucearnici călugări din mânăstirea Sfintei Troiţă de la 
Blajiu, împreună cu cei mai din sus, conzistorialeşi vlădiceşti i-au pus şi cu tituluşul 
„preacinstiţi” i-au dăruit. 

Aceastea le-am scris din protocolumul vlădicului Athanasie Readnic. 
Fiind vlădicul Athanasie la împărăţie, cerusă ca împărăţiia să întărească testamântul lui 

Aaron vlădicului şi funduşiuri sau eclejii besericeşti pentru preoţi, unde nu sânt. De la Curte 
s-au rânduit să fie în Ardeal comisie, în carea să fie şi de la Gubernie şi din cler, şi din cler 
s-au ales: vicareşul Ignatie Daraban<t>, notareşul, protopop Avraam din Daia, protopop 
Maniu Neagoe de la Armeani şi Dimitrie, protopopul de la Căşeai, carii, cu începutul anului 
1766, au mers la Sibiiu, la acea comisie. Ci, cum să veade din ceale ce au urmat, puţin folos 
au adus, că lucrul şi planul său comisiia l-au trimis la Curte, de unde au venit poruncă la 
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Gubernie ca să aibă grije cum să se poată săvârşi mai bine acel lucru. Toată greutatea întru 
aceasta sta, că domnii dintr-a lor locuri nu vor să dea loc de eclejie, satele, în mai multe 
locuri, a lor nu au. 

 
§ 15 

 
Alte lucruri care s-au făcut supt episcopiia lui Athanasie Readnic 

După ce părinţii din mânăstirea Sfintei Troiţă s-au aşezat să ţie mâncarea cea de post, 
cum mai sus am spus, şi-au ales prepozit pe Filothei Laslo, carele, de se va purta cum regula 
călugărească porunceaşte, în trei ani întregi să fie, iar de nu, şi mai înainte să se lipsască de 
prepozitură. După aceaea, pe p<ărintele> Gherontie au poruncit vlădica Athanasie ca, după 
rezoluţiia împărătească, carea însuşi o cerusă, să-l trimiţă la mânăstire la Strâmba, unde să 
fie supus şi supt ascultarea unui egumen mojic, unde nici casă, nici pâne de treabă nu avea 
Gherontie, cel ce fuseasă vicareş gheneralis, prepozituş, consistorialis, tipografiia cu 
strădaniia sa s-au fost râdicat, carele pentru besearică, pentru neam şi pentru şcoale mult să 
nevoisă şi pociu întru adevăr să zic că era el cel mai învăţat atunci în tot clerul românesc din 
Ardeal. Multe învăţături au scris, din care unele s-au tipărit, altele numai scrisă să află. Aşea 
sânt: Carte de relighiia şi de obiceaiurile turcilor; o Învăţătură creştinească sau mai vârtos 
catihism; Maiburg, Istoria shismei grecilor şi Pravila după rândul slovelor de la buchi. 
Toate aceastea româneaşte le-au scris cu mâna sa, şi acum, la bătrâneaţe şi în stare bolnavă, 
că era hecticus şi scuipea sânge şi slab, cât abiia umbla, cel ce era vreadnic să ocârmuiască o 
episcopie întreagă, să supune supt un prost neînvăţat şi varvar, unde să fie lipsit şi de ceale 
trebuincioasă, a cărui lucru pricina cea adevărată au fost că nu voia să cuprinză postul 
vlădicului Athanasie, numai cu legumi şi cu uleiu. Ci Gherontie, după câtăva vreame, s-au 
izbăvit de acea stare lui cu ocară şi au dobândit să fie la Gherla şi să i să dea 200 de zloţi în 
tot anul din mânăstirea Sfintei Troiţă de la Blajiu. La Gherla încă s-au purtat bărbăteaşte, 
arătându-şi râvna spre besearică, că au lucrat şi, împrotiva voiei armeanilor, domnilor 
locului, au dobândit loc pentru besearică şi pentru preot şi bani de la împărăţie, 2 000 de 
zloţi, pentru zidirea besearecii. 

Silvestru Caliani, tot pentru aceaeaşi pricină, au fost rânduit la o mănăstire aseamenea 
proastă, la Măgina. Ci rugându-să tot clerul pentru el, că era părinte vreadnic, învăţat şi cu 
frica lui Dumnezeu, l-au îngăduit vlădica să rămâie la Blajiu, dară urgisit, că şi portariu au 
fost rânduit. 

După aceaea, în anul 1766, vlădica Athanasie cu Seredai, prepozitul capitulumului 
latinesc de la Bălgrad, au făcut vălătaşiu pentru plângerea icoanei Născătoarei de 
Dumnezeu, de carea mai înainte am zis; şi vălătaşul, fiindcă din porunca împărătească s-au 
făcut, s-au trimis la Viena. Acolo icoana nu o au adeverit a fi minunată, dar nici au îndrăznit 
a o zice neminunată, că judecătorilor celor la aceastea rânduiţi li s-au părut lucrul a fi în 
cumpănă oablă. 

Făcut-au rânduială vlădica Athanasie ca nici în seminariul împărătesc din mânăstirea 
Sfintei Troiţă, nici în cel vlădicesc a lui Aaron, care să zicea şi dieţezanum, să nu să mai ia 
alţi, ci numai cei ce au gândit să se facă preoţi. Pentru aceaea au poruncit ca pruncilor să li 
se facă revereande şi în clerică să umble. 

În anul 1766, iunie în 12 zile, s-au făcut călugări Parthenie Iacob din Turda, mai 
înainte s-au chemat Petru. Acesta iaste feciorul celui ce pe vreamea vlădicului Clain s-au 
fost trimis cliric la învăţătură în Roma şi, nevrând a rămânea neînsurat, s-au întors cu 
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învăţătura neisprăvită, zicând că-ş va trimite feciorul, cum mai sus am zis. Şi aşea au şi fost, 
că pe Parthenie acesta vlădica Athanasie l-au trimis la Roma. Tot într-această zi s-au făcut 
călugăr şi Ioan, din călugărie Ioanichie Vişoli, săcuiu de la Made Falva. Tot într-acestaşi an 
1766, în 18 zile a lui octomvrie, s-au făcut călu<gă>ri Simon, din călugărie Stefan Pop, de la 
Belgrad, fecior de neam bun şi din părinţi aleşi şi de frunte, şi Grigorie, din călugărie 
Gherman Petrilachi, după vreame Crăciun poreclit, din Petrilaca, fecior de popă. 

Într-acest an, împărăteasa Mariia Therezia au fundăluit doi clirici români din dieţezul 
Făgăraşului din Ardeal, la Viena, în coleghiul unguresc a lui Pazman. La această stare 
vlădicul Athanasie m-au trimis pe mine, Samoil Clain de la Sad, şi pe Stefan Pop de la 
Bălgrad, de carele mai sus zisăiu că s-au făcut călugăr. Ci fiindcă acea fundaţie nu pentru 
călugări, ci pentru preoţi de mir era făcută, nu îndată am fost primiţi în coleghium, pănă nu 
am făgăduit înaintea arhiepiscopului din Viena, Hristofor Migaţi, carele cu numele 
împărăteasii ne-au chemat şi ne-au întrebat, făgăduimu-ne noi că, măcar de sântem călugări, 
vom face slujba preotului mirenesc şi ori la ce slujbă preoţască vom fi rânduiţi, nu ne vom 
trage, ci ca şi alţi preoţi de mir vom fi. După ce toate aceastea le-am primit noi, şi pre noi 
ne-au primit în coleghiu, în care şease ani am fost şi am isprăvit filosofiia şi theologhiia. În 
locul meu, prefectuşiu peste mânăstirea şi seminariumul dieţezanum a Bunei Vestiri au 
rămas Iosafat Devai. 

Cea mai mare nevoinţă a vlădicului Atha<na>sie au fost ca pe călugări să-i întemeiază 
bine în post, cum am zis, numai cu legumi, că zicea cum că S. Vasilie de acest fealiu de post 
porunceaşte şi voia cum că toţi călugării din Besearica Răsăritului sânt detori să ţie regulele 
călugăreşti ale Sfântului Vasilie. Nu-i plăcea lui nici osibirea cinului mare şi a cinului mic, 
cum vedem că au osibit besearica, însă mărturisirea şi făgăduinţa călugărească toţi călugării 
câţi s-au făcut la Blajiu a chipului celui mic sau a mandiei au făcut. Voia vlădicul Athanasie, 
la săvârşitul smereniei, să aducă pe călugări şi să înveaţe meşteşuguri. Pentru aceaea pe 
Avgustin, de carele mai sus am pomenit, pre carele, fiind numit vlădică, l-au fost luoat cu 
sine la Viena; acolo l-au dat de au învăţat olăriia. Lui Stefan, carele au fost în Viena cu 
mine, în coleghiul lui Pazman, au poruncit să înveaţe ţeroplastiia, adecă a face ceară albă şi 
lumini albe de ceară. Pe Gherman Petrilaca nu într-alt chip l-au primit la călugărie, fără 
numai ca să înveaţă meşteşugul tipografiei. Însă nu pre cei ce era în fundaţiia crăiască a 
mânăstirei Sfintei Troiţă voia a-i învăţa meşteşuguri, că nu cuteza a face aceasta, pentru că 
aceia nu era puşi şi fundăluiţi să înveaţe meşteşuguri, ci altă detorie avea, cum din diploma 
sau donaţiia fundaţiei mânăstirei, în carea fundaţie m-au fost trecut şi pe mine, când m-au 
trimis la învăţătură în Viena. Deci, fiindcă nu putea la meşteşuguri îndetori şi pe călugării 
cei din mânăstirea Sfintei Troiţă, au socotit ca mai mult pe nimene să nu primească călugăr 
anume la mânăstirea Sfintei Troiţă, ci preste tot, ori la ce mânăstire i să va porunci, să 
meargă, ca să nu poată călugărul zice că: „Eu sânt făcut pe această mânăstire, la alta nu voiu 
mearge. Eu voiu face numai ceale ce sânt ale aceştii mânăstiri”. Pentru aceaea, dară, vlădica 
Athanasie acum pe nimene nu făcea călugăr, de nu să făgăduia şi să iscălea mai înainte că 
nu la aceasta sau la aceaea mănăstire să face călugăr, ci, oriunde să va rândui, acolo va fi; 
cum că va posti pururea cu legumi şi cu uleiu, ca în postul mare, şi o dată în zi va mânca sau 
din 24 de ceasuri ale zilei şi ale nopţii numai un ceas îl va avea de mâncare; cum că la mezul 
nopţii să va scula la polunoştniţă, când să va zice în besearică; cum că orice meşteşug i să va 
porunci va învăţa; cum că vin nu va bea, fără numa cu blagosloveniia celui mare, când acela 
va judeca; cum că nimic nu va stăpâni, nici va voi să între în cler, adecă să se facă preot, fără 
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numai din poruncă; şi ceale ce sânt în Molitvenic, în mărturisirea călugărească, şi cum că va 
ţinea regulele călugăreşti ale Sfântului Vasilie cel Mare. Deaca să iscălea la aceastea, apoi îl 
făcea călugăr. Şi aceasta au ţinut de la anul 1766 pănă când au murit. După ce au închis el 
ochii, mai mult nu s-au ţinut. 

În anul 1767, în 29 a lui iunie, s-au făcut călugări Ladislau sau Vasilie Foarcaşiu, 
carele apoi s-au poreclit Fagaraşi, din călugărie Venedict, născut în Vinţii de Jos din părinţi 
neameşi, şi Ilie Birtoc, din călugărie Epifanie. Acesta au fost din Maramurăşiu, din Giuleşti, 
de unde au fost şi vlădica Readnic. În anul 1769 au murit Gherasim Pop Vidrai, carele mai 
înainte de călugărie s-au chemat Grigorie. În anul 1765, în 8 a lui septemvrie, cu Ignatie 
Darabant să făcusă călugăr, theologhiia la Sâmbăta Mare au isprăvit. Într-acestaşi an 1769, 
în 26 a lui octomvrie, s-au făcut călugăr Stefan Farcaşiu, apoi Fagaraşi poreclit, din 
călugărie, Spiridon, din Vinţii de Jos, frate bun de pe tată şi de pe mumă cu Venedict, de 
care mai sus am pomenit. 

După ce Filothei au plinit trei ani de prepozitură, în anul 1768, s-au făcut prepozituş 
Amvrosie Sadi, carele puţintel fuseasă la Roma în Coleghiul de Propaganda, de unde, 
înainte de a sfârşi învăţătura, au trebuit să se întoarcă, ori pentru boală, ori pentru fantaziia 
minţii. Acesta şi Filothei întocma au avut votumurile pentru prepozitură şi poftorind şi a doa 
oară votumurile, tot unul ca altul votumuri au avut; pentru aceaea fraţii au dat voie 
vlădicului dintr-aceşti doi să numească el prepozit pe carele va vrea. Vlădicul au numit pe 
Amvrosie, carele apoi şi-au arătat mai chiiar fantaziia minţii sale, că oprisă pe călugări nici 
unul la altul, pentru discurs, să nu meargă. Călugărilor vin să bea nu le da, iar pe prunci, pe 
seminarişte, îi ducea în pimniţă cântând „Braţele părinteşti” şi le da vin pănă nu mai putea ei 
bea, că însumi am auzit de la unul carele atunci fuseasă săminărişte, că plângea să capete 
apă să bea şi nu-l îngăduia, zicând că pentru tineri nu apa, ci vinul foloseaşte. Lucrurile care 
le făcea el atunci nu e cu cuviinţă a le înşira, că era făr’ de înţelepciune făcute. Deci 
cunoscându-l şi vlădica clătit din minte, au rânduit să fie suplens Iacov Aaron, vicareşul său, 
pănă când s-au plinit vreamea prepoziturii, când apoi iarăşi au ales pe Filothei prepozit, pre 
carele vlădicul l-au făcut şi vicareşiu, că voia el pe rând să-i facă vicareşi pe părinţi, ca toţi 
să poarte şi greutatea şi cinstea şi aşea şi vicăreşiia numai trei ani ţinea. 

Pe aceaste vremi, Pahomie Raţi, carele fugisă din călugărie, cum mai sus am zis, s-au 
întors de bunăvoie la călugărie, pe carele Amvrosie îmbrăcat cu sac şi cu ocară l-au adus la 
besearică şi l-au oprit, ca pre un nevreadnic, a întra, ci i-au poruncit să-şi spuie păcatul şi 
să-şi ceară iertăciuni şi să se roage ca să-l primească la pocăinţă. Toate le-au făcut Pahomie, 
iar n-au rămas multă vreame, că n-au putut purta acel greu post carele căuta călugărilor 
atunci să-l ţie, ci iarăşi făr’ de ştire s-au dus. Ioanichie Endrodi, carele odată cu Raţi 
Pahomie au fugit din călugărie, s-au întors la călugărie încă în vreamea vlădicului Aaron, 
carele, primindu-l, şi diiacon l-au făcut şi l-au dat la Clujiu să înveaţă meşteşugul 
tipograficesc, de unde venind la Blajiu, nici un an n-au plinit şi în anul 1763 au fugit la 
Dobriţin în Ţara Ungurească cu o fată de calvin din Clujiu şi s-au făcut calvin. De acolo, în 
anul 1771, din poruncă crăiască, au fost prins şi rob dus în Bălgrad, de unde după un an, 
adecă în anul 1772, au fost trimis la Blajiu şi au fost închis într-o casă deasupra în podul 
coşteiului vlădicesc. Apoi, în anul 1775, iar s-au făcut pravoslavnic şi s-au făgăduit că va 
petreace în călugărie. Ci dând împăratul Iosif, prin toleranţie, volnicie a treace la altă leage, 
carele vrea, numai să fie în 40 de zile la învăţătură, Endrodi iarăşi, plinind aceale 40 de zile 
de învăţătură, s-au făcut calvin, unde au şi murit. 
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În anul 1770, Alexie Murăşean au fost rânduit şi trimis în Bănat, paroh la Săvran, şi în 
anul 1771, Vasilie Cheareasteaşi au fost trimis la Timişoară paroh, că poruncisă împărăteasa 
să trimiţă acolo parohi; şi aceştea cam cârtind împrotiva postului de pururea, bucuros au fost 
vlădicul a-i trimite, ca să se mântuiască de ei. Vasilie, <în> 1774, iar s-au întors la Blajiu, 
dară Alexie acolo au murit. Bun om şi cu frica lui Dumnezeu şi învăţat au fost Alexie. 

Vlădica Athanasie viiaţă sfântă şi curată au petrecut şi era foarte păzitoriu rânduialelor 
Besearecii Răsăritului, că şi papii de la Roma, când au făcut relaţie despre statul besearecii 
sale, scrie cum că la noi Săborul de la Trident şi canoanele Besearicii Apusului nu sânt 
primite, ci încă în săbor mare făcută protestaţie, că afară de ceale patru punctumuri ale 
unirii, clerul acesta nimic mai mult n-au primit, nici primeaşte. 

Nu suferea el nici în hainele besericeşti, nici în ţeremonii, nici în orice altăceva 
latinizaţie şi precum în credinţă era foarte unit cu Besearica Apusului, aşea leagii şi rituşului 
grecesc era foarte păzitoriu şi leturghie slujea episcopeaşte, carea după el nu s-au mai făcut 
pănă la această vreame când scriu aceastea, adică păn’ la anul 1801. Au dobândit de la 
împărăţie odată 10 000 de florinţi, ca să ajute besearicile ceale mai sărace. Ci cu toate 
aceastea clerului şi norodului nu au fost plăcut, că era greu la fire şi nu lezne iertătoriu; toată 
lumea ar fi vrut să o facă călugări şi să supuie pe toţi la viiaţă grea. De şcoale şi de învăţături 
bună grije avea. Om foarte smerit era, de mătasă haină nicidecum nu au purtat, hrana lui, de 
când s-au făcut călugăr, numai cu legumi şi cu uleiu au fost, afară de prânz şi de cină, când 
să întâmpla de gustărea ceva la cină, nimic niciodată n-au beut, nici au mâncat. În lucrurile 
sale la nimic altă nu căuta, fără numai la mărimea lui Dumnezeu şi deaca judeca că aşea va 
fi lucrul spre mărirea lui Dumnezeu, nemutat era şi nu băga samă de hulele altora. Şi aceasta 
iaste o pricină pentru ce la mulţi nu au fost iubit, că, cum zice Pavel apostol, „cel ce vrea să 
placă oamenilor nu poate fi slugă lui Hristos”. Slujba rugăciunilor cea din toate zile 
niciodată nu le-au lăsat să nu le fie zis. Murind, toate ale sale seminariumului dieţezan le-au 
lăsat. Răpăosat-au în anul 1772, în 2 zile a lui maiu, când prăznuim pomenirea Sfântului 
Athanasie. Într-acest an 1772, în 21 octomvrie, s-au făcut călugăr Iosif, din călugărie 
Ioachim Pop, fecior de popă de la Ţicud. 

 
§ 16 

 
Grigorie Maier, vlădica Făgăraşului 

După moartea vlădicului Athanasie, părinţii cei ce pururea să nevoia spre creaşterea 
învăţăturii întră neamul românesc şi mai înainte dintru aceaeaşi bună râvnă înmulţisă 
şcoalele pănă la filosofie, acum, în anul 1772, toamna, au început şi filosofiia a o învăţa, la 
carea profesor au fost, în loghică şi în metafizică, Stefan Pop, în matezi<s> şi în ethică eu, 
că într-acel an, isprăvind theologhiia, ne-am fost întors din Viena. 

Iar cu un an mai înainte împăratul Iosif, mergând la Muncaciu, s-au dat prilejiu lui 
Grigorie Maier – cel ce, cum am zis, era trimis din Ardeal în exilium acolo – a grăi cu 
împăratul, strigând cătră împăratul să se milostivească a-l auzi. Împăratul l-au întrebat cine 
iaste. Grigorie au răspuns: „Eu sânt Iosif, pre carele l-au vândut fraţii lui” şi au început a-şi 
spune patima sa. Deci împăratul, întorcându-să la Viena, au poruncit Cănţelăriei Ţerii 
Ungureşti să ia la cercare lucrul lui Grigorie Maier, din carea cercare Grigorie Maier s-au 
judecat nevinovat. Şi fiindcă atuncea să făcusă tipografie rusască şi românească în Viena, 
era de lipsă acolo un om carele să ştie amândoao limbile, şi cea rusască şi cea românească, 
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să fie ţenzor, carele să vază întâiu cărţile şi să judece vreadnică iaste de tipariu, s-au 
milostivit împărăteasa Mariia Tereziia a-l numi ţenzor şi a-l aduce la Viena, în care lucru 
mult l-au ajutat şi au lucrat Ioan Neagoe, aghentul, văr al meu primare, feciorul protopopului 
Maniu din Armeani, că ruşii de la Muncaciu voia ei să dobândească aceaea stare. 

Într-aceaea, iată, la anul 1772, moare vlădica Athanasie Readnic. Deci clerul au cerut 
de la împărăţie ca, precum Grigorie Maier, aşea şi Gherontie şi Caliani să se puie în cinstea 
în carea mai înainte de episcopiia lui Readnic au fost, carea au şi dobândit. Cerut-au încă ca 
să-i îngăduiască, după obiceaiu, a candidălui persone pentru episcop şi au dobândit. Deci în 
luna lui avgust, în 15 zile, s-au adunat săbor mare la Blajiu, ca să facă candidaţie pentru 
vlădicie, la care săbor au fost de la împărăţie rânduiţi comisareşi groful Haler şi Beldi şi s-au 
candidăluit întâiu Grigorie Maier, cu mai multe decât o sută de votumuri, apoi Ignatie 
Darabant, şi, în al treilea loc, Iacov Aaron, dar aceştea puţine votumuri au avut, că toţi foarte 
iubea pe Grigorie, ca şi odinioară pe Clain, dintră carii împărăteasa Mariia Tereziia au numit 
vlădică pe Grigorie Maier, într-acestaşi an, 1772, în luna lui octomvrie. Era unii carii zicea 
că nu să cade să fie episcop cel ce au fost odată surgun sau în exilium şi aşea să muncea să 
împeadece pe Grigorie Maier. Odinioară canţelareşul Ţerii Ungureşti, grof Esterhazi, fiind la 
împărăteasa Mariia Tereziia, i-au zis împărăteasa: „Nu ştiu pe cine să numesc vlădică 
Făgăraşului”. Cănţălareşul au zis să numească pe Grigorie Maier. Împărăteasa au zis: „Dar 
el au fost odată surgun, în exilium”. Canţelareşul au zis: „Fericită au fost besearica când 
episcopii să trimetea în exilium şi de acolo iară să întorcea în scaonul episcopesc. Ba încă 
aceasta una, că făr’ de vină au fost Grigorie trimis în exilium, să-i fie lui cale la vlădicie”. Şi 
aşea, l-au numit vlădică Făgăraşului, de care lucru foarte s-au bucurat toată românimea din 
Ardeal. Într-aceaea, pănă a-şi isprăvi Grigorie lucrurile sale în Viena, împărăteasa au 
poruncit să se adune episcopii uniţi din Ungariia şi din Ardeal, în Viena, ca să împuţinează 
sărbătorile. Deci Grigorie fiind acolo, unde era şi Andrei Bacinschi, numitul atunci al 
Muncaciului episcop, şi au venit şi episcopul Vasilie Bojicicovici din Croaţiia, iar Meletie 
Covaciu de la Oradiia Mare, neputând atunci veni, au scris carte cu carea înştiinţa cum că ce 
vor aşeza într-acel săbor, el bucuros le va primi. La acest săbor au fost episcopul Vasilie 
Bojişcovici, Grigorie Maier şi Andrei Bacinschi, numiţi episcopi. Şi, din Ardeal, cu 
episcopul Grigorie Maier, au fost Silvestru Caliani, Ignatie Darabant şi eu, Samuil Clain. De 
la Muncaciu, cu episcopul Andrei Bacinschi, au fost Andreiu Jeatcheai vicareşul şi un 
canonic, Boroţchi, şi Silvestru, protoegumenul de la Muncaciu, şi Martirie, egumenul de la 
Pociu. Din Croaţiia, cu episcopul Vasilie Bojişcoviciu, au fost Iosafat Bastaşici. Într-acest 
săbor, întâiu, s-au lucrat pentru împuţinarea sărbătorilor. Apoi au fost multă price pentru 
neşte sfinţi ruseşti, pre carii episcopul de la Muncaciu îi puseasă în sinaxariu. Ci la toate 
frumos şi învăţat au răspuns muncăceanii. Altă price au fost pentru simvolul Sfântului 
Athanasie, că vlădicul de la Muncaciu l-au tipărit şi unde iaste de Duhul Sfânt au pus: „De la 
Tatăl nu făcut, ci purcezătoriu”. Vinovăţa, dară, unii pe muncăceani căci n-au pus cum în 
ceale latineşti să află: „De la Tatăl şi de la Fiiul nu făcut, ci purcezătoriu”. Muncăceanii au 
arătat că şi în ceale mai înainte tipărite ruseşti şi în ceale greceşti simvoluri ale Sfântului 
Athanasie nu iaste „de la Fiiul”. De aici s-au dat prilejiu a să face întrebare: pune-să-va şi la 
români în Credeu: „Carele de la Tatăl şi de la Fiiul purceade”? Episcopul Bojişcovici şi 
Grigorie şi Bastaşiciu tare sta ca să se puie. Episcopul Bacinschi cu muncăceanii şi noi, 
adică Silvestru Căliani, Ignatie Darabant şi eu, tare am stătut împrotivă, să nu să puie în 
Credeul românesc „de la Fiiul”, ci să rămâie cum mai înainte au fost. Lucrul acesta s-au dat 
şi la împărăteasa, iar împărăteasa, prin decretumul său, au poruncit ca să nu adaogă la 
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români în Credeu „şi de la Fiiul”. Şi aşea s-au aşezat această price. Apoi s-au aşezat într-acel 
săbor ca în liturghii, când să vor mai tipări, să se puie cum iaste în grecie, vosglaşeniia 
aceasta: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie aducem de toate şi pentru toate” şi să nu să lasă cum 
rău au fost pănă acum tălmăcită: „Ţie aducând de toate etc.” Altele ce s-au mai isprăvit întru 
acest săbor să pot vedea în faptele acelui săbor şi de la împărăţie întărit şi trimis la toate 
episcopiile unite, în Ţara Ungurească şi în Ardeal. 

Fiind în Viena aceşti episcopi, au făcut cuvântare la împărăteasa ca sfinţirea de curând 
numiţilor episcopi, a Făgăraşului şi a Muncaciului, să se facă în besearica şi în Curtea 
împărătească, înaintea împăratului şi a împărătesii, carea împărăteasa au voit şi au primit. 
Într-aceaea, vlădicul Maier cu de-adinsul au lucrat ca theologul cel de leagea latinească, 
iezuitul cel de la episcopie, carele, cum am văzut, supt episcopul Clain au fost pricina a 
multe turburări, să se lipsască de la episcopie, carea au şi dobândit. 

Într-aceaea, după moartea vlădicului Athanasie, călugării din Blajiu, nefiind cine să-i 
silească la post cu legumi şi cu uleiu, au început deosebi a mânca bucate albe, lapte, oao şi 
brânză. Filothei Laslo, prepozitul, au scris la Viena vlădicului Maier, înştiinţindu-l ce fac şi 
ce vreau în rândul mâncării. Vlădicul Maier aşea-i răspunde: „Câţiva dintră fraţii noştri 
de-acolo, precum frăţiia ta însuţi vezi, că ne scrieţi pentru slobozirea în trapeză la bucate 
albe; eu despre acest lucru am vorbit şi cu preaînălţata împărăteasă şi cu solul apostolicesc şi 
cu alţi buni duhovnici, ci să miră toţi de înnoirea şi strămutarea traiului vostru de acolo, mai 
ales dintr-un loc ca acela de obşte şi de sudori zioa şi noaptea, şi simţirea tuturor iaste ca voi, 
ba noi, singuri, să nu ne facem mai buni sau mai sfinţi decât tot răsăritul de astăzi, ci să 
trăim făr’ de prihană numai şi fără scandeală într-atâtea neamuri. Eu încă, acuma, 
într-aceasta puţin pociu, însă frăţiia ta, ca mai-mare obştii călugăreşti, fă aşea: fă-ţi acum 
îndată, în Zioa Învierii, bucate albe, după cum ştii când te-ai primit într-acea ceată şi cărora 
dintră fraţi le va plăcea aşea, să pogoară la gustarea obştii. Iar nici unuia dechilin, după 
pohta sa, a-i socăci nici eşti legat, nici cinul nostru călugăresc, nici părintele călugăriei nu te 
leagă, nici te nevoiaşte. Însă carele, doară, dintră fraţi, pentru cunoştinţa, n-or vrea să 
trăiască cu bucate albe, după orânduiala şi slobozirea lor de la regulă, unii sau unul ca acesta 
acolo în fundaţie a rămânea nu va putea, ci-i vei da sau rândui ceva locşor, după cearerea lui, 
acolo în ţară, la ceva schit ca acela unde trăiesc cu buruiane, nici vreau din bunăvoie peaşte 
sau altăceva ca aceastea să mănânce. Aceastea, dar, frăţiia ta mai pe lung şi mai de înţeles le 
vei vesti fraţilor în lăcaşul iubirii, în cea mai mare taină şi înţelegere frăţească între voi,(3) 
rugaţi-vă, fraţilor, dinpreună cu toţi Domnului şi creadeţi mie că vi se vor face voao toate 
întru bine şi întru spăsenie sufletească, carea eu din suflet vi-o poftesc. 

Ca părintele,  
Grigorie Maier. 

19 martie 1773. 
N.B. Fraţii de aici consenţeluiesc” 
 
Cei de la Blajiu aşteptând aştepta acest răspuns şi nici unul nu s-au aflat carele să nu 

voiască a trăi cu bucate albe. Aici au luoat sfârşit postul lui Athanasie, pentru care atâtea 
turburări s-au făcut. Socotiţi acum mutarea lumii: cu şeapte ani mai înainte am văzut că cei 
ce n-au vrut a posti toţi s-au scos din mânăstire. Acum cei ce voiesc a posti să lapădă din 
mânăstire. 
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Într-aceaea, vlădica Grigorie Maier, isprăvind acum toate lucrurile sale, în luna lui 
aprilie, în 23 de zile, în besearica împărătească cea din Curtea împărătească, de faţă fiind 
împăratul Iosif şi împărăteasa Mariia Thereziia, toată Curtea împărătească şi domnime 
multă, de episcopul Vasilie Bojişcovici s-au sfinţit, după obiceaiul grecesc episcop, la carea 
liturghie şi sfinţire, din Ardeal, au fost preoţi Silvestru Caliani şi Ignatie Darabant. Diacon 
eu am fost şi Avgustin. Toate s-au făcut greceaşte, după obiceaiul şi cu ţeremoniile 
Besearicii Răsăritului, că episcopul Vasilie nicidecum şi întru nimica n-au vrut să 
latinizăluiască. Vlădicul Maier i-au zis să încalţă călţuni şi să ia mănuşi în mâni, dar 
episcopul Vasilie n-au îngăduit, de vreame ce în besearica grecească nu iaste obiceaiu ca 
episcopul, cu mănuşi în mâni, să slujească liturghie. La sfârşitul liturghiei, vlădicul Maier au 
mers de au blagoslovit pe împărăteasa, iar împărăteasa i-au dat cruce scumpă şi frumoasă şi 
inel, care vlădicul Maier episcopiei le-au lăsat. 

După aceasta, vlădicul Maier făr’ de zăbavă s-au întors la Ardeal, unde din toate 
părţile adunându-să clerul şi norodul să vază, cu mărire cinstit, venind la scaonul episcopesc 
pre cel ce cu vro câţiva ani, cu mare a inimii lor dureare, l-au fost văzut cu ocară scos din 
ţară. Bucurie mare cu adevărat la tot clerul şi norodul românesc au fost pentru venirea 
vlădicului Maier, carele, după ce au venit în scaon, bun părinte şi cătră toţi blând şi cu voie 
bună s-au arătat, cu toţi bucuros vorbind, uşea lui tuturor era deschisă. 
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„Preste cât pământ să întind de lăcuiesc românii?” – 
CATEHISM ISTORIC 

 
ISTORIA CATEHETICĂ(1) 

 
ară românii din Dachia, care acum să chiamă Ardeal, avut-au stăpânitorii săi? 
Românii din Dachia, care acum să zice Ardeal, destule nevoi au avut de la neamurile 
varvare mai sus-zise, care de toate părţile năvălea, ci, mai pre urmă, într-alte părţi 

trecând neamurile varvare, românii stăpânitorii săi au avut. 
Cum să adeverează acest lucru? 
Acest lucru să adeverează din scriitorii cei vechi, carii scriu cum că, vrând ungurii să 

între în Ardeal cu Alm, căpitanul lor, au venit pănă la hotarele Maramurăşului, unde le-au ieşit 
înainte domnul românilor, stăpânitoriul pământului aceluia, cu oastea sa, şi, dând bătaie, au 
fost biruiţi ungurii, şi Alm, căpitanul lor, omorât. Ungurii, văzând că nu pot birui, s-au întors 
în Galiţia, şi în locul lui Alm au ales pre Arpad, ficiorul lui, ca să le fie căpitan, şi lăsând Ţara 
Ardealului, au întrat în Ţara Ungurească, unde iaste acum oraşul Ungvar42. Bine, dară 
dintr-aceasta să vede că în suta a noa de la Hristos, când au venit ungurii în Panonia, unde şi 
astăzi sânt, românii cei din Ardeal au avut domnul său. 

Dară ungurii când au venit în partea aceea a Dachiei, care acuma să chiamă Ardeal? 
După ce au trecut opt sute de ani de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, adecă în 

suta a noa, cu domnul Tuhutu<m>. 
Dară supus-au pre români sau cu lăcuitorii <s-au unit>, şi împreună – moşteani 

Ardealului? 
Ungurii, când au venit în Ardeal, n-au supus pre români, ci s-au unit cu românii, că 

venind ungurii să supuie şie Ardealul, Jilu, domnul românilor, adunându-şi degrabă oastea, 
care mai curând putea, pentru scurtarea vremei, au ieşit înaintea ungurilor şi s-au întimpinat în 
valea Almaşului, cât numai valea îi despărţea. Şi vrând Jilu, domnul românilor, să oprească 
pre unguri, ca să nu treacă mai încoace, Tuhutum, domnul ungurilor, noaptea în doaă cete 
împărţându-şi oastea, şi o ceată trimiţându-o mai sus, au trecut valea şi fără de veste dând 
războiu asupra românilor; şi într-aceea au trecut şi ceialalţi ostaşi a lui Tuhutum, şi tare s-au 
bătut. Mai pre urmă, Jilu, alergând la o cetate a sa, au perit. Românii, văzând moartea 
domnului său, de bună voia sa unindu-să cu ungurii, ş-au ales domn pre Tuhutum, făcând 
împreună jurământ la Aştileu, şi aşa, împreună cu ungurii, pre carii, pentru ca să nu se mai 
bată, de bună voia sa i-au primit să fie împreună moşteni, au fost moşteni pământului din 
Ardeal, şi supt aceleaşi legi, întru toate părtaşi, au trăit ungurii şi românii până la suta a 10-lea 
de ani de la Hristos, când S. Stefan, întâiul craiu al ungurilor, au supus şie Ardealul43. 

Cine au fost domnul Ardealului după Tuhutum, până la S. Stefan, întâiul craiu al 
ungurilor? 

După Tuhutum, au stăpânit Ardealul Horca, ficiorul lui Tuhutum; Horca au născut pre 
Ghiula şi Zubor, şi Ghiula au fost după Horca domn Ardealului. Ghiula acesta doaă feate au 
avut, una să chiema Carolda, alta Sarolta. Ghiula acest, domn foarte bun şi iubitoriu de adevăr 

                                                 
42 Sunt verba anonimi notarii Belae IV, regis Hungariae, antiquissimi scriptoris Hungarici describentis 

historiam septem ducum Hungarorum.(2)  
43 Notarius Belae IV, regis Hungariae, in historia septem Ducum Hungarorum.(3) 
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fiind, la Ţarigrad s-au dus şi acolo, botezându-să, s-au făcut creştin şi au adus cu sine episcop 
pre ieromonahul Ieroteiu, care au botezat pre fetele sale şi pre mulţi unguri, acesta deosebi au 
învăţat toată creştinătatea pre fetele lui Ghiula44, dintră care pre Sarolta au luat muiere Ghieza, 
domnul Ţării Ungureşti, ci Sarolta n-au vrut să se mărite după Ghieza pănă ce nu s-au făcut şi 
el creştin. Ghieza acesta şi Sarolta au născut pre Sfântul Stefan, întâiul craiu al ungurilor. 
Zambor au născut pre Ghiula cel mai tânăr, carele apoi au fost domn Ardealului, ci acesta, 
fiind dat slujbei idoleşti, au început a goni pre creştini, pentru care lucru S. Stefan, craiul 
ungurilor, sculându-să cu arme asupra lui, l-au prins viu şi, ducându-l în Ţara Ungurească, în 
toată viaţa l-au ţinut prins, şi Ardealul l-au supus craiului Ţării Ungureşti45. 

Ce au făcut S. Stefan craiul în Ardeal? 
S. Stefan, mai nainte de toate, au purtat grijă ca un apostol, să se boteze toţi ungurii carii 

încă nu era botezaţi, şi cei ce s-au fost lăpădat de credinţa creştinească iarăşi să se întoarcă la 
adevăr. După aceea, ca un sângur stăpânitoriu al Ardealului, au pus lăcuitorilor legi, osebite de 
cele din Ţara Ungurească, încă şi privilegii şi scutinţă le-au dat, şi lăcuitorii să zicea 
universitas ungarorum şi valachorum, adecă ceata ungurilor şi a românilor, lăcuitorilor 
Ardealului46. 

Ce rânduială şi ocârmuire au aşezat S. Stefan în Ardeal? 
S. Stefan au aşezat ca Ardealul să se ocârmuiască prin voievozi, carii să alegea de la trei 

limbi, adecă de la săcui unguri, de la români şi de la sasi, să punea de craii Ţării Ungureşti, 
numai cu atâta putea să fie acei voievozi, cât va voi a le da craii ungureşti, şi întru toate să fie, 
cu tot Ardealul, supuşi crailor Ţării Ungureşti.(4) 

Supt craii aceştia ce ocârmuire s-au ţinut în Ardeal? 
Supt toţi craii aceştia s-au ţinut în Ardeal ocârmuirea cea pusă de la S. Stefan, întâiul 

craiu, pănă la anul când ceata ungurilor din Ardeal s-au dezbinat şi de tot s-au rupt de cătră 
Ţara Ungurească şi ş-au făcut şie osebiţi prinţipi sau domni. 

Cine au fost, după aceea, prinţi sau stăpânitori Ardealului? 
După ce s-au dezbinat Ţara Ardealului de cătră Ţara Ungurească, în Ardeal au fost prinţi 

[...].(5) 
Pentru ce, dară, acum, neamul românesc din Ardeal să zice neprimit, şi numai suferit şi 

străin în Ardeal? 
Doaă pricini sânt mai cu samă, pentru ce ungurii din Ardeal au scos de la moştenirea 

Ardealului pre români, după ce ş-au făcut şie osebiţi prinţi şi s-au tăiat de cătră Ţara 
Ungurească. Întâiu, pentru că românii mai voia să fie supuşi şi credincioşi crailor ungureşti, 
decât să se unească cu ungurii cei din Ardeal, ba încă, unindu-să cu cei din Ţara Muntenească, 
carii şi ei să ţinea cu însoţirea de craii Ţării Ungureşti şi cinstea coroana Ţării Ungureşti, şi cu 
arme s-au nevoit să aducă pre ungurii cei din Ardeal la credinţa şi la ascultarea crailor Ţării 
Ungureşti. Aşa s-au unit cu Mihaiu-Vodă şi cu Radu-Vodă, domnii românilor din Ţara 
Românească, şi, biruind pre ungurii din Ardeal, au pus Ardealul iarăşi supt ascultarea crailor 
ungureşti47. A doaă pricină au fost că cea mai mare parte a ungurilor din Ardeal căzând în 
eresul calvinesc, şi sasii în cel luterenesc, ba încă şi în eresul lui Arie mulţi unguri, în Ardeal, 

                                                 
44 Cedrenus in compendio histor. Zonaras annalium libre XVI.(6) 
45 Anonimus Notarius Belae IV, regis Hungariae.(7) 
46 Georg. Pray Dissert. hist. crit. in annales vet. Hunor. et Avar. VII. § III.(8) 
47 Istvanfius histor. libro. Petrus de Reva de monarchia et s. corona regni Hungariae. Palma.(9) 
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lunecând, românii ţapăn stând în credinţă48 şi nevrând a primi eresul, cu catoliceasca credinţă 
au fost osândiţi şi streini din moşie şi numai suferiţi s-au judecat, după ce ungurii, sasii şi 
săcuii s-au unit, ca aşa, uniţi, mai tari să fie şi a să apăra, ba încă şi a da războiu asupra Ţării 
Ungureşti, ca să apuce şi coroana crăiei şi să poată apăra şi eresurile49. 

Cum să poate crede că pentru credinţă şi pentru lege au fost osândiţi românii, ca să fie 
numai suferiţi în Ardeal? 

Aceasta să dovedeşte dintru aceasta, că domnii, stăpânitorii Ţării Ardealului, pre românii 
carii în credinţă s-au unit cu ei sau s-au nevoit ca să bage românimea la eresul calvinesc, pre 
unii i-au făcut nemeşi50 (boiari), iară pre toţi, împreună cu ungurii, la toate părtaşi, care lucru 
dintru aceasta să dovedeşte, că toţi românii, carii mai nainte au trecut şi şi acum trec la altă 
lege, sânt primiţi şi tuturor bunătăţilor ţării părtaşi, şi, împreună moşteni, fără de nice o 
osebire, cu ungurii să socotesc, măcar că relighia sau credinţa nu face ca să nu fie români, că 
altmintrelia nici ungurii nu ar fi unguri, ci catolicii ar fi tăleni, luterani, calvinii – frânci, că 
Calvin au fost frânc, şi toţi luteranii ar fi nemţi, că Luter au fost neamţ, a cărora relighie şi 
credinţă ţin51. 

Dară românii cei din celelalte părţi ale Dachiei, adecă din Ţara Românească şi din 
Moldova, avut-au stăpânitorii săi şi după ce domnul Bogdan au venit la Vasilie împăratul? 

Românii, în Ţara Românească şi în Moldova, şi după aceea, pănă la anul 1789, pururea 
au avut domnii săi, multă vreme coroanei Ţării Ungureşti uniţi52 şi însoţiţi, şi s-au zis de greci 
ugrovlahi, adecă români ungureşti sau români uniţi cu ungurii53. Mai pre urmă, când turcii şi 

                                                 
48 Georgius Haner sic scribit: Soli Valachi nihil de hoc lumine (haeresi Lutheri, et Calvini) participabant [...] 

novos ritus, et dogmata respuebant, suaque quae hactenus crediderant constanti animo retinebant, et adhuc 
retinent.(10) 

49 Anno 1566 in comitiis Transilvaniae statutum est: Ecclesiasticae personae doctrinae pontificiae 
adhaerentes, nisi convertantur, undique e ditione eliminentur. Anno 1577 Aprilis 21. Valachi a Graeca 
professione recedentes, et in sua lingua Protestantium sectam audientes, superintendentem libere sibi 
eligere valeant. Anno 1588 Decembris 8. Ecclesiastici, ordinesque religiosi pontificiae sectae adhaerentes, 
bonis omnibus confiscatis, deinceps bona donationis titulo adipisci nequante.(11) 

50 Huius rei argumentum evidens sunt collationales nobilitatis familiae Nemes de Alamor.(12) 
51 Vide notitiam nationis Daco-Romanae, parte III. capite XXV.(13) 
52 Tabulae pactor inter Sigismundum Hungariae regem, et Mirche Vajvodam Transalpinae Valachiae de 

anno 1395. Item Tabulae pactorum inter Rudolphum regem Hungariae [!], et Michaelem Vojvodam 
Valachiae, de anno 1598. Item Tuberon libro VI. § II. ita scribit: Porro, Valachia, cujus pars ad ortum solis 
aestivum, Moldavia dicitur, antiquis Dacia appellatur a Transistriana Hungaria montibus tantum, et silvis 
seiuncta est – huius incolae regionis in parte magis, quam sub Hungarorum imperio degunt, ab Hungaris 
lingua, et institutis differunt, Romana enim lingua, licet non incorrupta utuntur, cum Turcis, a quibus Istro 
flumine dividuntur, multis annis variae fortunae bellum gessere, tandem magis populationibus, quam 
preliis fessi tributi pensione finem incursionibus opsuere. Et alibi: nolebant autem Hungari hanc regionem, 
ut pote ab antiquis regibus in societatem adsumptam, a Polonis occupari. 

Et libr. VI. § IV. Cui autem dubium est, Albertum (regem Poloniae) in Getas id est Valachos temere 
motum esse? Quippe, quibus tantum libertatis studium inest, ut neque finitimis Turcis, quorum armis tot 
iam christianorum regum imperia deleta sânt, neque Hungaris, quibuscum vetus societas, ut ante dictum 
est, illis intercedit servire unquam animum induxerint; cum utraque gens eos bello saepius tentasset; tales 
ergo non vi cogendi erant, verum beneficiis conciliandi, atque mercede, potius in partem, quam in 
ditionem trahendi.(14) 

53 Vezi, mai în toate cărţile tipărite în Ţara Românească arată şi titulii mitropoliţilor, carii se zic a 
Ugrovlahiei, în Pravilă. 
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Ţara Ungurească o luasă mai toată, mai bine au fost şi lor să se puie supt birul turcilor, 
ţâindu-şi domnii, legile şi slobozăniile sale, care le-au avut54. 

Preste cât pământ să întind de lăcuiesc românii? 
Pământul în care astăzi lăcuiesc românii iaste Ţara Românească, Ţara Moldaviei, şi în 

Ţara Ardealului cu mult mai mulţi sânt români decât toate alte neamuri, aşa sânt şi în Ţara 
Ungurească de cătră Ardeal, pănă în Tisa, care au fost hotarul Dachiei cei Vechi, Bănatul, 
Maramurăşul, Besarabia, care odinioară să ţinea de Moldova şi prin Buceac şi Occeacov şi 
Crâm, pănă la hotarele Împărăţiei Ruseşti, încă şi Împărăţia Rusească, în ţara care să chiamă 
Servia Noaă, mulţi români sânt lăcuitori, şi preste Dunăre în Bulgaria. Afară de locurile aceste, 
sânt în Machedonia şi în Tesalia români, care au descălecat acolo cu Hriza-Vodă55. Acestora 
alte neamuri le zic coţovlahi, pentru că au fost închişi de greci, sau condovlahi, adecă români 
scurţi, pentru că Hriza-Vodă, domnul lor, au fost scurt. Noi le zicem ţinţari pentru că ei, când 
vorbesc, în loc de ci zic ţ. 

Cătră împărăteasca Casă a Austriei şi cătră Ţara Ungurească, foarte bună inimă au avut 
toţi românii din Dachia, şi, unde li s-au dat prileju, toată nevoinţa şi osârdia au pus pentru 
apărarea, păzirea şi creşterea împărăţiei ei. 

Din ce să poate arăta această inimă bună a românilor cătră Curtea Austriei? 
Din multe, puţine punem, cu care arătăm că românii pururea au avut această inimă bună. 
Ungurii din Ardeal, povăţuiţi de cardinalul Andrei Batori, nu voia să fie supuşi Curţii 

Austriei, craiului unguresc, iară Mihai-Vodă, domnul românilor din Ţara Muntenească, venind 
cu românii, i-au biruit, şi mergând la Praga, la împăratul Rudolf, tot Ardealul l-au dat 
împăratului. 

După aceea, pre Moisi Sechel, carele, rebelind asupra Curţii Austriei, vrea să scoată 
Ardealul de supt stăpânirea Casei Austriei, Radu-Vodă din Ţara Românească, venind cu 
românii, l-au stins, şi Ardealul iară l-au supus Curţii Austriei56. 

Pre la anul 1663, când turcii prăda şi robea Ungaria, foarte mult bine ungurilor au făcut 
Grigore, pre turci desmântind şi pre creştini îndreptând şi sfaturile turcilor descoperindu-le57. 
La anul 1683, când Cara Mustafa, vizirul turcesc, au încunjurat Viena sau Beciul, cetatea în 
care iaste scaunul împărătesc, Şerban-Vodă, domnul românilor din Ţara Românească, foarte 
mult au lucrat ca să nu năvălească turcii în cetate, întârzâind a face podul care îi poruncisă 

                                                 
54 Philip. Callimachus de rebus Uladislai libro III. Uladislaus Dracula Valachiae, quam montanam vocant, 

princeps, qui cum iam pridem pacem a Turco accepisset, factum suum in necessitatem reiecit, quod haud 
numerosissimae gentis princeps, nullaque externa ope adjutus, bellum, Christianis simul omnibus 
intolerabile sustinuisset, magnitudine animi, et virtute suorum, diutius, quam sperari detam imparibus 
viribus posset, plusque ase interim hominum amissum, quam agris frequentandis, colendisque superessent, 
quum eventus quotidie admoneret, contra hostium multitudinem, paucorum suorum virtutem magis 
admirandam esse, quam eficacem. 

Tandem eo perventum fuisse, non ut in servitutem venire oporteret, quae forsan tolerabilis, modo aequa 
sit, et contigisset antea multis, magnisque populis et nationibus; sed ut cum patria, et laribus familiaribus 
cum altrice terra, et coelo, relinquenda essent sacra, religiones, arae, degenerandum in obscenos mores, 
ritusque impiarum superstitionum, nisi conditionem accepisset, perquam citra profanationem divinorum, 
humanorumque omnium reliquias suorum servaret in occasionem dignam, in qua tanta virtus 
periclitaretur.(15) 

55 Laonicus. Gregorius Acropolita. Nicetas. Zonaras in Alex. Com. Anna Comnena. Cantacuzenus. Luczius 
de regno Dalmatiae, libro et capite ultimo. Vide et notitiam nationis Daco-Romanae, libro III. cap. VIII.(16) 

56 Istfanfius Histor. libr. Petrus de Reva, de Monarchia et S. Corona Regni Hung. Centuria VI.(17) 
57 Historia di Leopoldo Cesare descritta dal Galéazzo Gualdo Priorato in Vienna d’Austria MDCCXX.(18) 
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turcii să-l facă preste Dunăre cât mai degrabă. Afară de aceasta, îngrozea pre turci, şi celor din 
cetate le arăta sfaturile turcilor şi îi învăţa ce să facă, şi atâta au întârzâiat pre turci de a face 
năvală asupra cetăţii, pănă ce au venit ajutoriu creştinilor şi au bătut pre turci, întru a căruia 
lucru pomenire şi o cruce au ridicat, care apoi au fost dusă în curtea arhiepiscopească din 
Beciu58. Aşijderea şi pe vremea lui Evghenie, vestitul povăţuitoriu de oaste al Casei Austriei, 
când să bătea cu turcii, românii în tot chipul, pentru Casa Austriei, s-au nevoit, şi ca să abată 
pe turc de la Ţara Ungurească59. Şi pe vremea împărătesei Mariei Tereziei, Pavel Aron, 
episcopul românilor din Ardeal, cu cheltuiala clerului românesc au dat ajutoriu ostaşi români. 
Sânt multe alte, care, pentru scurtarea, le lăsăm. 

* 
Când şi prin cine s-au întors românii la credinţa creştinească?(19) 
Românii, de la începutul bisericii creştineşti, împreună cu Împărăţia Romei, prin apostoli 

şi prin alţi propoveduitori pre rând, s-au făcut creştini, aşa cât, în suta a patra de la Hristos, 
toată Dachia au fost creştină, că şi împăratul Constantin cel Mare au dat lege şi poruncă, în a. 
316(20), lui Protoghen, episcopul Dachiei, ca să se strice idolii prin Dachia, aşa cât, în Săborul 
de la Sardica, care cetate a fost în Dachia lui Aurelian, dintru amândoauă Dachiele patru 
episcopi au fost60. 

Dară după suta a patra de la naşterea lui Hristos tot creştină au rămas Dachia? 
Pururea şi totdeauna românii din Dachia, după ce odată au cuprins credinţa lui Hristos, 

stătornici au rămas în credinţă, cum să vede din săboarele cari după aceea au fost, ale 
besericei. Că în suta a cincea, în Săborul de la Efes al treile a toată lumea, cum din iscălitura 
lor să vede, din Dachia au fost episcopul Iulian. În suta a şesea, în a. 530, împăratul Iustinian 
pre episcopii amânduror Dachielor îi supune arhiepiscopului de la Iustiniana, ca unui exarh. 

Dară vreun mucenic fost-au în Dachia? 
Mulţi mucenici au fost în Dachia, carii sângele şi-au vărsat pentru Hristos, între carii mai 

vestiţi sânt: S. Nicheta, a căruia pomenire beserica o prăznuieşte în 15 zile a lui septemvrie, 
carele la a. 372, din porunca lui Atanarid, mai-marele oastei lui Atanaric, craiului goţilor, 
carele pe asta vreme rău jefuia Trachia şi Dachia, au fost înecat în apă, în partea aceea a 
Dachiei, carea astăzi să chiamă Ţara Românească; altul iaste Sfântul Sava, carele întru acelaşi 
an, în 12 zile a lui aprile, au pătimit61. 

Creştinătatea cum au stătut în Dachia în suta a 6, a 7 şi a 8 şi a 9? 
Multe şi grele nevoi au pătimit românii în Dachia pentru credinţa lui Hristos şi de la goţi, 

carii era ariani şi să aşezase în Dachia, şi după ceea şi de la huni, şi de la bulgari, şi de la alte 
neamuri varvare şi păgâne, carii să nevoia să piardă creştinătatea, şi învăţătura mult s-au 
subţiat, şi limba cea latinească foarte s-au stricat la românii din Dachia, şi slovele cele latineşti 
le-au părăsit, şi în locul acestora şi limba şi slovele cele iliriceşti le-au primit, mai ales în 
slujbele cele besericeşti, după ce şi bulgarii s-au făcut creştini. 

Dară când au început românii slujbele besericeşti în limba românească a le sluji? 

                                                 
58 Refertur hoc in libro cui titulus Vienna a Turcis barbare oppugnata, gloriose a Christianis defensa, et 

victoriose liberata anno 1683 die 12. Sept. descripta per I.I.K.S.C.V. Coloniae Agripinae anno 1685.(21) 
59 Guido Ferrar: libro II et III. de rebus gestis Eugenii.(22) 
60 Tertullianus adversus Iudaeos, item Origenes; vide acta conc. Sardicensis; Theodoret. Histor. ecclesiast.; 

S. Athanas. in epistola circul. ad episcopos Aegypti et Lybiae.(23) 
61 Claud. Fleuri Histor. ecclesiast. libr. 5.(24) 
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Românii, pre la a. 1670, au început slujbele besericeşti a le face în limba sa care acum o 
au, că aflăm că Sava, arhiepiscopul Belgradului din Ardeal, la a. 1675, au făcut în săborul său 
rânduială şi au poruncit ca preoţii să lase limba slovenească în slujbele besericeşti şi să se 
nevoiască în limba românească a le face. 

Dară după suta a zecea, dacă s-au făcut creştini bulgarii şi ungurii, cum au fost cu 
beserica românilor? 

După ce bulgarii şi ungurii s-au făcut creştini, românilor celor din Dachia, carea astăzi să 
zice Ţara Românească şi Moldova, au fost bine, că, lăcuind sub stăpânitorii săi, nimene nice 
un necaz şi nici o nevoie, pentru religie sau pentru credinţă, nu le-au făcut. 

Dară beserica românilor celor din Dachia carea să chiamă Ardeal cum au stătut? 
Beserica românilor din Ardeal au stătut ca şi corabia în mijlocul valurilor, asuprită şi 

necăjită, mai vârtos pre vremile când Ardealul îl stăpânea craiu din eresul calvinesc, carele 
tipărise cărţi româneşti pline de eresul calvinesc şi rugăciuni cari trebuia să le zică la slujba 
tainelor besericeşti, şi pre românii carii umbla să aducă neamul la acel eres i-au nemeşit şi 
cinste şi boierie le da. 

Şi cum nu s-au făcut românii din Ardeal calvini? 
Nu s-au făcut, că înţelegând aceste Varlaam, metropolitul din Moldova, şi împlându-să 

de râvnă, au grăit cu domnii Ţării Româneşti şi a Moldovei, carii au adunat sobor de toţi 
metropoliţii şi episcopii şi arhimandriţii, şi de alte faţe besericeşti din Ţara Românească şi din 
Moldova, în care au alcătuit carte, care o au şi tipărit în Moldova în anul 1645, prin care, cu 
numele săborului a două ţări, răspund şi foarte bine areată de neadevărate şi răstoarnă 
aruncările ereticilor. 

Ce au mai păţit românii pentru că nu au cuprins eresul calvinesc? 
După ce au văzut ereticii că nu să clătesc din credinţă, pre vlădicul românesc cu totul 

l-au supus superintendentului, adecă vlădicului celui calvinesc, şi multe cărţi au tipărit 
veninoase. Şi, între altele, ca mai lesne să-i ducă la eres, au aşezat cum că posturile nici sânt 
bune, nici rele, şi să poate lăsa să le ţină sau să nu le ţină românii. Icoanele numai pentru 
podoabă în beserici şi în case să le ţină. Şi paşti să ieie şi ei, ca şi calvinii, pâne cu vin, şi toate 
tainele şi alte slujbe să le facă după cum le-au tipărit ei, româneşte. Şi tare poruncă au dat, ca 
episcopul pre preoţi, şi preoţii pre norod aşa să înveţe62. 

Ce au mai păţit neamul românesc pentru credinţă? 
Multe goane şi nevoi, cari aici a le număra prea lung ar fi63. Numai aceste însemnăm că 

românii, pentru credinţă, că o au ţinut, au fost scoşi de la toate deregătoriile şi bunurile ţării şi 
judecăţi străini şi suferiţi în ţară64. 

Dară acum cum stă beserica românilor din Ardeal? 
De la a. 1696 mai bine au început a fi cu românii, că venind Ardealul iarăşi sub 

stăpânirea Curţii Austriei, la împăratul Leopold, românii, în Ardeal, cu Teofil, arhiepiscopul 
lor, au primit împărtăşirea Besericei Romei, în a. 1697, 21 martie, şi aşa toţi românii carii s-au 
unit cu Beserica Romei au fost primiţi ca şi fii ai ţării. Iară mai desăvârşit s-au aşezat această 
unire în a. 1700, sub arhiepiscopul Atanasiu, şi împăratul Leopold au dat diplomate cu cari, 

                                                 
62 Paucenia seau Cazania, tipărită de calvini în a. 1641 în Belgrad; Catehismul, iar de calvini tipărit, la 

Belgrad, în 1651; instructio data Simeoni Stephano, episcopo Valachor. a principe Transilvaniae 
Rákoczi.(25) 

63 Vide Notitia historiae nationis Daco-Romanae, libr. IV, c. 4. 6. 8.(26) 
64 Ibidem libr. III. c. 25.(27) 
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pre românii cei uniţi, ca şi pre catolici, carii ţin legea şi obiceiurile Besericei de la Roma, îi 
scuteşte şi întru toate, ca pre aceia, îi întăreşte65. 

Dară mai stă şi acum acea unire? 
Vrăjmaşul neamului nostru nu putea să vază binele neamului românesc, ci în tot chipul 

s-au silit a face împărechieri între români şi să le strice binele şi pacea. Şi aşea, întâiu au 
trămis, pe la a. 1742, pre un pustnic din Banat, anume Visarion, de neam sârb, şi acesta mare 
împărechiare au făcut în ţara Ardealului şi pre mulţi i-au dezbinat. 

Dară după pustnicul acesta mai aşezatu-s-au iară beserica românească din Ardeal? 
S-au aşezat apoi iarăşi cea mai mare parte a besericei româneşti, după ce, din poruncă 

împărătească, au fost scos şi dus din ţară propoveduitoriul vrajbei, Visarion acela. Ci mai pre 
urmă s-au sculat, la a. 1756, un călugăr de la monastirea Cioarei din varmeghia Belgradului, 
carele sub chip de propoveduirea adevăratei credinţe, carea el nu o ştia, mare turbare au făcut 
şi la mulţi oameni de omenie nevoie, şi goană grea asupra românilor celor uniţi, dintre cari 
foarte pre mulţi i-au adus ca să lapede unirea cu Beserica Apusului. Lui nu atâta era de 
credinţă, cât să adune bani. Mai pe urmă, din poruncă împărătească, ca să se aşeze turburările 
între norodul românesc, au fost gonit din ţară. Dară neamul românesc din Ardeal în două 
credinţe au rămas împărechiat, o parte unită, altă parte neunită. Uniţii au episcop din neamul 
său şi din ţara sa, de la împărăţie înzestrat, şi monastire la Blaj şi şcoale lătineşti, şi în Galiţia, 
la Leopold, 41 de clerici, carii înveaţă filosofia şi teologhia. Afară de acestea, oamenii mireni 
şi clerul unit toate scutinţele şi privilegiele au, cari le au catolicii cei de legea latinească. 
Românii cei neuniţi nici episcop din ţara lor şi din neamul lor nu au, nici alte scutinţe şi 
privilegie, ci ca neşte proşti şi străini în Ţara Ardealului sânt, şi pre episcop ei cu cheltuiala sa 
îl ţin. 

Spune acum ce episcopi au avut românii din Ardeal? 
Turburările vremurilor au făcut de noi nu putem să avem catastihul tuturor 

arhiepiscopilor româneşti din Ardeal, ci numai a unora nume le avem. Şi cel mai întâiu 
episcop, a căruia nume-l avem, au fost pre la a. 325 Teofil, carele şi la Săborul întâiu de la 
Nichea au fost66, după acesta au fost Teotim, apoi Ulfila, carele mergând la Ţărigrad, la 
împăratul Valente, să ieie ajutoriu asupra lui Atanaric, craiului goţilor, au adus eresul lui Arie. 
Să zic aceştia şi episcopii goţilor, pentru că goţii era în Dachia carea acum să zice Ardeal. 
După ce au întrat ungurii în Ardeal, până la vremea lui Ghiula cel Bătrân, moşul despre mumă 
al Sfântului Stefan, craiului Ţării Ungureşti, care Ghiula au fost domn Ardealului şi s-au 
botezat la Ţărigrad, de unde au adus cu sine episcop, pre Ieroteiu67, nu să văd a fi avut românii 
în Ardeal episcopi, pentru goanele ungurilor, până au fost păgâni. Că până la vremea Sfântului 
Stefan, întâiul craiu al ungurilor, adecă pănă la a. 1 000, creştinii cei din Ardeal lua preoţi de la 
episcopul din Argeş, care iaste în Ţara Românească68. După Ieroteiu, ungurii din Ardeal cu 
Ghiula cel mai tânăr iarăşi lăpădând creştinătatea, nu să ceteşte să fie fost alt episcop, până 
când S. Stefan le-au dat episcop. Dară cine au fost episcopi până cătră capătul anului 1348 nu 
ştim, însă ştim că episcopi au fost, carii de la Ieroteiu să zicea arhiepiscopii Albei Iuliei, adecă 
ai Belgradului, că Belgradul de la Ghiula (Iuliu) să zice Alba Iulia, că Uladislau, craiul Ţării 

                                                 
65 Diploma Leopoldi de anno 1699. 16 Febr., et diploma de anno 1701. 19 Martii, et resolutio regia de 14. 

Aprilis ann. 1698.(28) 
66 Euseb. De vita Constantini, libr. I. c. 7.(29) 
67 Cedren. Compend. Histor. tom. II. pag. 636, editionis regiae Parisiensis; Zonaras Ann. Libr. XVII.(30) 
68 Samuel Timon De imagine novae Hung. c. 15.(31) 
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Ungureşti, în cartea sa din a. 1494, cu carea întăreşte privilegiele monastirei S. Mihail de la 
Maramureş, cele date de la Antoniu, patriarhul Ţarigradului, carele au trăit mai înainte de a. 
1400, întru această carte Uladislau craiul zice cum că: „Ilarie, egumenul monastirei S. Mihail, 
episcopului de la Muncaciu, celui de cinul său, cinste, iar arhiepiscopului de la Ardeal, celui 
de acum şi celor ce vor să fie, ca mai-marilor săi, datornică ascultare să fie datoriu a da”69. 
Aşadară, pre vremile acelea, era episcopi româneşti în Ardeal. 

Spune acum episcopii carii, de atunci încoace, să ştiu. 
Pre la a. 1348 episcop la Ardeal, românesc, au fost Ioan, apoi Nichefor, de aici, după 

aceea, alt Nichefor, apoi Dionisie, Nicolae, Arsenie, Vasilie, Ioan, Gherasim, Stefan, 
Ghenadie, sub carele întâiu s-au tipărit Cazania româneşte în Braşov, la anul 1581. Apoi au 
urmat Ioan, carele au făcut cârja episcopească cea de argint, pre carea iaste scris numele lui. 
Pre vremea acestuia, la Belgrad, Mihaiu-Vodă, domnul Ţării Româneşti, au înnoit metropolia 
Belgradului. După acesta au fost Iosif, apoi Daniil, apoi Sava, Ghenadie, Iorest. Sub acesta 
(depositus) au tipărit calvinii Cazania, în care zic că postul nici iaste bun, nici rău, să poate 
lăsa la români de vreau să postească, şi alte rele dogme. În a. 1648 s-au pus arhiepiscop 
Simeon Stefan de la Belgrad. Pre vremea acestuia s-au făcut paştele, adecă pâne cu vin, să se 
deie în ziua de Paşti, s-au tipărit Testamentul Nou şi Psaltirea, de pre jidovie întoarsă de 
calvini, şi alte cărţi date împrotiva credinţei70. Apoi au urmat Sava, cu acest nume al doilea. 
Acesta foarte tare în credinţă au fost şi mai pre urmă, lăpădat, din porunca craiului Mihaiu 
Apafi, din scaun şi, urât bătut şi batjocorit, au murit. Acesta de la craiul Acaţie Barceai au 
dobândit ca preoţii din nemica să nu deie zeciuială sau decimă71, şi de la Mihaiu Apafi au 
dobândit să nu deie nici din vie, care întru a lui Barceai scrisoare nu era72. A lui Sava acesta 
doauă rânduiale săborniceşti avem, cea dintâie 12, cea de a doaua 10 articuli cuprinde, 
amândoauă din a. 1675. Întru acestea să porunceşte ca preoţii să lase limba slovenească, şi 
sfintele slujbe să se nevoiască a le face româneşte73. După Sava au urmat Varlaam, apoi Iosif 
Budai, de aici Teofil, carele întâiu au mărturisit unirea cu Beserica Romei. După moartea lui 
au urmat Atanasie. Sub acesta s-au săvârşit tot lucrul unirei cu Beserica Apusului. Acesta iaste 
cel mai de pre urmă arhiepiscop românesc în Ardeal, al Belgradului. 

Ce au fost după aceea cu arhiepiscopia românilor din Ardeal? 
După moartea metropolitului Atanasie, alegându-să după obiceiu, în a. 1716 s-au numit 

episcop Ioan Patachi, carele s-au făcut baron. Acesta din părinţi români de la Chioar au fost 
născut, ci au fost crescut la legea latinească, în carea s-au şi preoţit. Apoi, alegându-să episcop 
la români, iară au trecut la legea grecească. Acesta, la Viena, în coleghiumul lui Pázmán, au 
învăţat teologhia, apoi au fost şi la Roma. Ci ca să dobândească moşie pentru episcopie, au 
lucrat la împăratul Carol să întemeieze noauă episcopie, carea s-au şi făcut, că împăratul au dat 
moşie episcopiei, carea o au numit de la Făgăraş, în Sâmbăta de Jos şi la Gherla. Această 
noauă episcopie de la Făgăraş s-au întărit şi de la papa Inochentie al unsprăzecele, supt numele 
Sfântului Nicolae, măcar că poporul ţinea, după cum au fost de demult, metropolia a Sfintei 
Troiţe, şi episcopul şedea în cetatea Făgăraşului. A episcopului acestuia avem rânduială 
sobornicească din a. 1725, carea cuprinde 14 articuli. După moartea episcopului Ioan Patachi, 

                                                 
69 Hujus copia per capitulum Albense autenticata exstat in archivo episcopali Balásfavae.(32) 
70 Exstant hi libri Valachice impressi jussu principis Michaëlis Apafi Albae Iuliae 1651.(33) 
71 Exstat super hoc copia lirerar. principis Barcsai de anno 1659. 15. Martii.(34) 
72 Literae principis Michaëlis Apafi de anno 1663. 1. Septembr.(35) 
73 Exstat in archivo episcopali Balásf.(36) 
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toată ocârmuirea besericească au fost la rectorul coleghiumului ieziuţilor din Cluj, de la carele 
şi o rânduială săbornicească avem, carea mulţi articuli cuprinde. 

După Ioan Patachi cine au fost episcop Făgăraşului? 
În anul 1725 s-au numit episcop Făgăraşului Ioan Inochentie Clain de la Sad, scaunul 

Sibiiului, carele învăţătura teologhicească la Sâmbăta Mare, în Ţara Ungurească, o învăţase. 
Acesta s-au făcut baron şi au dobândit moşia Blajului, care, fiindcă cu jumătate întrecea 
venitul moşiei acesteia pre venitul episcopesc de la Sâmbăta şi de la Gherla, au dobândit de la 
împăratul Carol ca cealaltă jumătate de venit să fie pe seama monastirei şi a seminariului, şi 
aşa s-au făcut monăstirea, şi într-însa s-au aşezat călugări unsprăzece, să fie pre lângă episcop 
şi să înveţe şcoalele. Mult s-au nevoit acest episcop pentru binele neamului său, cât mai pre 
urmă, în a. 1751, i-au căutat să se lase de episcopie şi în ţara sa mai mult nu i-au fost slobod să 
vină, ci la Roma, unde să dusese, cealaltă viaţă au petrecut, până la a. 1768, 22 a lui 
septemvrie.  

După Clain, au fost episcop Petru Pavel Aron de la Bistra, varmeghia Belgradului, 
carele la Roma au învăţat teologhia. Fu numit în a. 1752 şi au murit în a. 1764, februariu 29. 
Acesta au fost om foarte sfânt, cu viaţă înfrânată, în toată vremea episcopiei sale nici carne, 
nici lapte, nici oauă, nici peşte nu au mâncat, la 300 de diaci pâne au dat şi pre mulţi îi şi 
îmbrăcă. El au fost întemeietoriul seminariumului clerului şi al pânei carea şi astăzi să dă 
diacilor. Acesta, cu viaţa sa, au arătat că şi acum să poate ţinea viaţa sfinţilor celor de demult. 
După aceea, au urmat Atanasie Rednic din Maramureş, de la Giuleşti, carele la Viena au 
învăţat teologhia, om, ca şi mai sus-numitul Aron, cu viaţă adevărat sfântă. Numit au fost 
Atanasie în a. 1764 şi au murit în a. 1772, în 2 mai. Apoi au urmat Gregorie Maior de la 
Sărvad, varmeghia Solnocului de Mijloc, carele la Roma au învăţat teologhia. S-au numit în a. 
1772. S-au lăsat de episcopie în a. 1781, iară au murit în a. 1785. Acesta întâiu au avut titul de 
excelentisim. Mare râvnă şi dragoste au avut spre neam şi mult s-au nevoit să-l poată ajuta. 
După aceea, în 1781, s-au numit Ioan Bob, carele şi acum, în 1791, trăieşte. Teologia la 
Sâmbăta Mare, în Ungaria, o au auzit. 

Subt Metropolia Belgradului ce episcopii au fost? 
Subt Metropolia Belgradului au fost episcopia de la Giuagiu74, altă episcopie au fost la 

Bistra75, şi la Maramureş76. Încă şi Episcopia Muncaciului au fost sub Arhiepiscopia 
Belgradului77. Metropolitul de la Belgrad să zicea al Belgradului, al Silvaşului, al Vadului, al 
Maramureşului şi al Orăzei Mari78, în cari locuri odinioară episcopii să văd a fi fost, apoi, 
pentru turburările vremurilor, scăzând episcopii, toate ca la o maică s-au întors la metropolie. 

Românii cei uniţi mai au undeva episcopii? 

                                                 
74 Benkő in sua Transilvania vel Milcovia, non recordor, refert diploma seu collationales denominationis 

episcopi Algyogyensis Valachorum.(37) 
75 Pray in Specimine hierarch. Hungaric. episcopatus Munkácsiensis refert literas ordinationis Parthenii 

episcopi Munkácsiensis ab archiepiscopo Transilvaniae Belgradiensi Simeone Stephano de a. 1651; in his 
habetur, quod archiepiscopus convocaverit ad perangendam consecrationem episcopum Bistranensem.(38)  

76 Se adevereşte aceasta din dalteriele cari eu însumi le-am văzut, a lui Doroteiu, episcopul Maramureşului, 
de pre la a. 1692. 

77 Patet id ex literis Uladislai regis Hungariae de a. 1494, quarum copia autenticata per capitulum Albense 
extat in archivo episcopali Balásfalvae.(39) 

78 Se adevereşte aceasta din predosloviele multor cărţi vechi, cum iaste o Cazanie, în Braşov, la a. 1581 
tipărită, Testamentul Nou, din porunca lui Georgiu Rákoczi, craiul Ardealului, tipărit în Belgrad, la a. 
1651, şi Ceaslovul, tipărit la Sibiiu în a. 1696, şi alte multe cărţi. 
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Au încă românii cei uniţi episcopie frumoasă şi bine înzestrată de preamărita 
împărăteasă Maria Terezia, crăiasa Ţării Ungureşti, în Ţara Ungurească, la Oradea Mare, unde 
şi capitulum şi seminarium au. 

Cine au fost episcopi la Oradea Mare? 
Mai dedemult, la Oradea, episcopi au fost, carii pre vremile goanelor ereticeşti au fost 

încetat, şi să ţinea acelea părţi ale Orăzii de metropoliţii Belgradului din Ardeal. Iară după ce 
au încetat Metropolia Belgradului şi s-au făcut Episcopia Făgăraşului, episcopii latineşti de la 
Oradea, prin unirea românilor de acolo, luând prilegiu a supune beserica românească cea de 
acolo şie, nu au mai îngăduit să se ţină de episcopia Ardealului, fiindcă iaste în Ţara 
Ungurească, ci ei singuri au vrut să le fie episcopi. Dară pentru hirotonie şi pentru alte 
rânduiele besericeşti au pus ei nămesnic episcop grec de legea grecească, pre un Meletie 
Covaciu, carele mai înainte era acolo preot la greci. 

După Meletie cine au fost apoi episcop la Oradea? 
După moartea lui Meletie, împărăteasa Maria Terezia cu fiiul său, împăratul Iosif, au 

întemeiat episcopia de legea grecească la Oradea, carea mai mult să nu fie supusă episcopului 
latinesc, şi într-însa au numit episcop pre Moise Dragoş de la Turda, din Ardeal, carele mai 
înainte, la Oradea, au fost vicareş sau protopop mare. Murit-au Moise în anul 178<7>. 

După Moise cine au fost episcop la Oradea? 
După moartea lui Moise, împăratul Iosif au numit episcop pre Ignatie Darabant de la 

Meneiu, din varmeghia Solnocului de Mijloc, carele mai înainte multă vreme, subt trei 
episcopi ai Făgăraşului, în Ardeal, la Blaj, fusese vicareş gheneral. Fost-au şi prepozit la 
mănăstirea Sfintei Troiţe de la Blaj. Multe vrednice şi bune lucruri şi folositoare au făcut 
acesta pentru beserică şi pentru neamul românesc şi mult s-au ostenit, cât, cu bun adevăr, şi el 
să poate număra între părinţii neamului românesc, nu numai între episcopi. Ci nu încetează de 
la acestea până ce va fi întru această viaţă, întru care Dumnezeu să-l păzească întru mulţi ani. 

Dară toţi românii cei uniţi din Ţara Ungurească sânt subt episcopul Oradei Mari? 
Ceialalţi români uniţi carii sânt în Ţara Ungurească, afară de eparhia episcopului de la 

Oradea, adică cei din varmeghiile Sătmarului, Săbolciului şi a Maramureşului, sânt sub 
Episcopia de la Muncaciu, care episcopie din ruşi şi din români să alcătuieşte. 

Dară românii cei neuniţi au episcopi, şi unde au? 
Românii cei neuniţi, în Ţara Românească, la Bucureşti, au metropolit, şi afară de 

aceasta, doauă episcopii: la Râmnic una, alta la Buzău. Cei din Moldova, la Iaşi, au 
metropolie, şi, afară de aceasta, trei episcopii. Cei din părţile tătăreşti, ori schiptrului rusesc ori 
jugului turcesc supuşi, iarăşi episcopii săi au, precum au şi cei din Bulgaria şi ţintarii din 
Tesalia. 

Dară românii neuniţi de subt coroana Ţării Ungureşti au episcopi? 
Românii neuniţi cei de sub coroana Ţării Ungureşti mai preste tot locul împreună cu 

sârbii au episcopi, unde au. Ba, mai vârtos, sârbii le stăpânesc sufletele, care lucru mai tot din 
neînvăţătura românilor vine, că măcar de sânt unele eparhii numai româneşti, cum iaste cea de 
la Ardeal şi cea de la Bucovina, ci, fiind subt ocârmuirea metropolitului sârbesc, sârbi episcopi 
le dă. Cei din părţile ungureşti, din eparhia Aradului şi a Timişoarei şi a Vârşeţului, măcar de 
sânt mai mult români, episcopii lor tot sârbi sânt, în care părţi, pentru lipsa învăţăturei, de 
carea episcopii nu multă grijă poartă de români, mult s-au sălbăticit. 
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„Voiu pomeni pre scriitorii cei din neamul românesc.” – 
ISTORIE LITERARĂ 

 
BĂRBAŢI ÎNVĂŢAŢI DIN NEAMUL ROMÂNILOR(1) 

 
oi enumera pe scurt câţiva bărbaţi învăţaţi şi scriitori daco-romani sau din neamul 
românilor, care, deşi nu sunt mulţi, totuşi pot fi socotiţi vrednici de amintit, fiindcă, 
între atâtea persecuţii ale goţilor, gepizilor, hunilor, pecenegilor, bulgarilor, sarmaţilor, 

slavilor, ungurilor, turcilor şi tătarilor, au păstrat scânteia de cultură moştenită de la strămoşi, pe 
care apoi au înteţit-o, dar, printre atâtea războaie neîntrerupte cu barbarii din vecinătate, această 
scânteie aproape s-a stins. 

Scriitorii din neamul românilor au fost următorii: 
Ioan Cassian, născut în Sciţia. Aici trebuie să ţinem seama că scriitorii greci socoteau tot 

ceea ce se afla dincolo de Tracia, înspre nord, în apropierea Dunării, drept Sciţia; de aceea îl 
numeau episcop al Sciţiei pe întâi-stătătorul cetăţii Tomis, care s-ar afla în Bulgaria, lângă 
Marea Neagră, deşi această cetate se află în Moesia Inferior, provincie romană locuită de coloni 
romani, care acum se numesc români. Deci în această Sciţie sau Dacia Moesiei, locuită de 
coloni romani, s-a născut Cassian, care a scris Collationes patrum antiquorum abbatum.(2) 

Dionisie, monah şi abate la Roma, supranumit cel Mic, dar mare datorită învăţăturii şi 
sfinţeniei vieţii. A scris Cyclum Pascalem,(3) în care, renunţând la erele profane ale 
olimpiadelor, consulilor şi împăraţilor, a fost cel dintâi care a numărat anii de la întruparea 
Fiului lui Dumnezeu, numărătoare de care astăzi se folosesc toţi creştinii. A scris, pe lângă 
aceasta, Collectio sacrosanctorum canonum.(4) A murit, plin de merite, în jurul anului 549 al 
erei stabilite de el. S-a născut în Sciţia sau Mysia, din coloni romani. 

Nicolaus Olahus provenit din spiţa principilor Valahiei, arhiepiscop şi primat al 
Regatului Ungariei, a scris cartea intitulată Hungaria et Atila sive de originibus gentis, Regni 
Hungariae situ, habitu, opportunitatibus, et rebus bello, paceque ab Atila gestis.(5) A trăit în 
jurul anului 1530. 

Ghenadie cel Mare, arhiepiscopul de Alba Iulia al românilor din Transilvania, a scris 
predici peste tot anul în limba română.(6) A trăit în jurul anului 1580. 

Iorest, arhiepiscopul de Alba Iulia al românilor din Transilvania, a scris predici peste tot 
anul în limba română.(7) A trăit în jurul anului 1584.(8) 

Petru Movilă, arhiepiscop de Kiev, a scris o carte intitulată Piatra credinţei.(9) 
Ştefan, arhiepiscopul de Târgovişte şi exarh al plaiurilor şi părţilor Regatului Ungariei, a 

scris în limba română dreptul civil şi canonic sau colecţie de drept civil şi canonic(10) şi tratatul 
despre două taine.(11) 

Ştefan, arhiepiscopul de Alba Iulia al românilor din Transilvania, a tradus din limba 
ebraică Psaltirea,(12) şi din limba greacă Noul Testament,(13) şi a tipărit numeroase cărţi în limba 
română, care tratează învăţătura creştină. A trăit...(14) 

Ureche a scris istoria românilor.(15) 
Misail Călugărul a scris de asemenea istoria românilor.(16) 
Şerban, principele Ţării Româneşti, <a tipărit> traducerea integrală a Vechiului şi Noului 

Testament(17) făcută în româneşte de doi boieri foarte erudiţi după versiunea greacă a celor 72 
de învăţaţi, în jurul anului...(18) 

V 
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Sava II, arhiepiscopul de Alba Iulia al românilor din Transilvania, a scris despre 
hotărârile soboarelor pentru instruirea clerului, iar mai înainte a tradus în limba română 
Molitfelnicul.(19) 

Teofil, arhiepiscopul de Alba Iulia al românilor din Transilvania, a tradus cel dintâi 
Ceaslovul(20) în limba română. 

Atanasie, arhiepiscopul de Alba Iulia al românilor din Transilvania, a scris hotărâri 
pentru îndrumarea clerului.(21) 

Iştvanovici a tipărit predici peste tot anul în limba română.(22) 
Antim, arhiepiscopul Bucureştilor, a tipărit numeroase lucrări în limba română.(23) 
Iacob, arhiepiscop de Iaşi, în Moldova, un tratat despre cele şapte taine(24) şi o disertaţie 

împotriva paştilor sau a pâinii amestecate cu vin, adică aşa-zisa cină duminicală a calviniştilor, 
care a fost introdusă la românii din Transilvania.(25) 

Miron logofătul a scris în limba română, la anul 1673, despre zidirea lumii şi perindarea 
popoarelor şi de originea şi stăpânirea romanilor şi cronica despre lucrurile şi întâmplările 
principilor Moldovei până la vremea sa. A trăit în Moldova.(26) 

Dimitie Cantemir, principele Moldovei, a scris: Descrierea Moldovei,(27) istoria 
Daciei,(28) istoria Imperiului Otoman,(29) Gâlceava înţeleptului cu lumea,(30) despre casa 
principelui Brâncoveanu,(31) despre muzica turcească(32) şi altele. 

Teodosie, episcop al Buzăului, a tipărit în limba română rânduieli despre slujirea sfintelor 
taine şi Mineiul. (33) 

Un anonim a scris în limba română istoria românilor de la zidirea cetăţii Romei până în 
secolul al XIII-lea. Un alt anonim a scris despre faptele principilor Ţării Româneşti de la anul 
1500, până la anul 1700.(34) 

Damaschin, episcopul Râmnicului, a tălmăcit în româneşte cărţi bisericeşti şi rânduieli 
despre ritul slujirii sfintelor taine.(35) 

Cacavella a tipărit în Moldova, în limba română, o carte despre pregătirea şi explicarea 
rândului sfintei liturghii şi a tuturor slujbelor bisericeşti.(36) 

Teodor a scris Lexicon Latino-Valachicum.(37) 
Nicolae Mavrocordat a alcătuit o carte despre datorii.(38) 
Climent, episcopul Râmnicului, a tipărit o doctrină morală despre slujirea sfintelor 

taine.(39) 
Ioan Inochentie, liber baron Klein de Sad, episcop de Făgăraş, a scris în limba română 

predici peste tot anul.(40) 
Petru Pavel Aron, episcop de Făgăraş, a scris despre datoriile preoţilor,(41) Floarea 

adevărului,(42) o epistolă pastorală(43) şi alta de mângâiere,(44) o prezentare a Soborului de la 
Florenţa(45) şi a transpus din latină în româneşte întreaga Sfântă Scriptură, după Vulgata 
latinilor.(46) 

Gherontie Cotore, călugăr din mănăstirea Sfintei Treimi de la Blaj, a scris Istoria 
schismei grecilor.(47) 

Atanasie Rednic, episcop de Făgăraş, a scris o carte împotriva schismaticilor(48) şi despre 
starea bisericii românilor din Transilvania.(49) 

Grigore Maior, episcop de Făgăraş, a scris o epistolă pastorală(50) şi o alta enciclică.(51) 
Dimitrie Ivaşcu, canonic al catedralei din Muncaci şi arhidiacon, a scris o teologie 

dogmatică şi morală.(52) 
Ianache Văcărescu, vistier al principelui Ţării Româneşti, a scris o gramatică 

românească. 
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Gheorghe Şincai, directorul şcolilor populare din Transilvania, a alcătuit o frumoasă 
colecţie din autorii care au scris despre lucrurile românilor. 

Ştefan Pop, prepositul mănăstirii Sfânta Treime din Blaj, a scris un tratat despre taina 
botezului. 

Ioachim Pop, din Ordinul Sfântului Vasile, profesor de teologie dogmatică la Blaj, a 
scris o teologie dogmatică. 

Chiril Ţopa, preot de rit grecesc [!] al Sibiului, a scris o teologie morală. 
Ioan Molnar, doctor de ochi, a scris o gramatică germano-românească, de asemenea, 

Economia stupilor, şi la dicţionarul latin-român-maghiar a adăugat partea germană. De 
asemenea, a scris o retorică. Toate acestea, în limba română. Au fost scrise de asemenea de 
mine, Samuil Clain, care şi această lucrare o alcătuiesc: gramatica românească, aritmetica, 
Logica, Metafizica, dreptul natural, dicţionarul latinesc, românesc, unguresc, la care apoi s-au 
adăugat cuvintele nemţeşti, şi invers, românesc, latinesc, unguresc. De asemenea, istoria 
bisericească etc. Ale sfinţilor părinţi multe scrieri: ale lui Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, 
Grigore din Nazians, Chiril al Ierusalimului, Ioan Damaschin şi ale multor altora. De asemenea, 
multe disertaţii. Toate aceste, scise în limba română, după unele disertaţii latine. După aceea, 
am întors toată Sfânta Scriptură din greceşte în româneşte şi am alcătuit Teologia morală, care 
s-a tipărit la Blaj. De asemenea, canoanele tuturor soboarelor, diferite predici etc. 

Există multe alte cărţi traduse în limba română din diferite limbi, pe care, în absenţa unei 
liste a lor, nu le pot aminti aici, dar, aşa cum adesea am spus atunci când am avut ocazia, nu voi 
înceta să le caut. 

 
SCRIITORII CEI DIN ROMÂNI(53) 

 
Cu puţine voiu aduce şi voiu pomeni pre scriitorii cei din neamul românesc, carii după 

sine au lăsat şi lasă vreo scrisoare de învăţătură pentru neamul său şi pentru folosul de obşte, că 
învăţătura şi ştiinţa osibeaşte pre om de dobitoc şi-l face cinstit, că adevărat iaste ce zice S. 
Scriptură, că cel neînvăţat slujeaşte celui învăţat, care lucru foarte bine să adeverează în neamul 
românesc, cel ce din mai mare parte a sa iaste neînvăţat şi tuturor neamurilor mai pre urmă şi 
slugă, şi tot nu va să simtă, şi, ca şi viarmele în hirean caută dulceaţă, aşea şi românii în 
supunere şi în robie caută fericire. O, lucru de plâns! 

Scriitori în neamul românesc mulţi nu sânt, că nici au putut sta de scrisoare şi de 
învăţătură mai adâncă, pentru răscoalele şi turburările războaielor, care mai tot întruna s-au 
făcut în Dachia de goti, de ghepidi, de huni, de paţinaţite, de avari, de bulgari, de slavi, de 
sarmate, de unguri, de tătari şi de turci, care neamuri toate, cu năvălirile sale, mult val şi mult 
necaz au făcut românilor celor din Dachia, pănă ce i-au adus la acest ticălos stat, în care acum 
gem şi suspină. 

Cel dintâiu scriitoriu românesc din Dachia iaste Ioan Casian, carele au scris pre la anul 
4…(54) zisele şi învăţăturile cuvioşilor părinţi, carii strălucea cu viaţă călugărească. Să zice 
acesta schit, pentru că au fost din Dachia cea Veache, că grecii tot pământul cel dincoace de 
Dunăre, unde iaste acum Ţara Românească şi Moldova, îl chema Schitia; că cum ar fi fost 
acesta schit, când limba cea părintească a lui, în carea au şi scris, au fost romană, latinească. Pre 
acesta besearica îl cinsteaşte întră sfinţi în 29 a lui fevruarie. 

Alt scriitoriu din Dachia iaste Dionisie, poreclit Exig, carele foarte învăţat au fost şi au 
scris, pre la anul 540, chiclul Paştilor, de la care au început creştinii a număra anul de la Hristos, 
că, mai înainte, după împăraţi şi după olimpiadele păgâneşti număra anii. Scris-au şi adunarea 
sfintelor canoane şi alte învăţături de folos au lăsat besearecii. 
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Scris-au doao dialoage şi Maxentie arhimandritul,(55) şi au scris şi mărturisirea 
credinţii.(56) 

Pre la anul 1530, au scris de Atila şi de începutul ungurilor Nicolae Olah, arhiepiscopul 
Strigonului din Ţara Ungurească. 

Ghenadie cel Mare, arhiepiscopul Belgradului din Ardeal, au scris căzanii, carii s-au 
tipărit la Braşov, la anul 1581. 

Iorest, mitropolitul Belgradului din Ardeal, iarăşi au scris căzanii, pre la anul 1584. 
Petru Moghila, feciorul lui Moghila-Vodă din Moldova, arhiepiscopul Chioviei, au scris 

Peatra credinţăi şi Pravoslavnica mărturisire a Besearicii Răsăritului.(57) 
Stefan, mitropolitul Târgoviştii, au scris pravila româneaşte şi o carte de taine. 
Stefan, mitropolitul Belgradului din Ardeal, au tălmăcit Testamentul cel Nou, şi, de pre 

jidovie, Psaltirea, dinpreună cu neşte togati sau dascăli calvineşti. 
Ureache şi Misail Călugărul au scris oarece din istoria românilor. 
Istfanovici au tipărit cazanii la Belgrad. Anthim, arhiepiscopul de la Bucureşti, multe 

fealuri de învăţături creştineşti au scris şi au tipărit. Iacob, mitropolitul de la Iaşi, au scris de 
şeapte taine. 

Miron logofăt, carele au trăit pre la anul 1713, au scris de zidirea lumii şi de despărţirea 
neamurilor şi cronica Moldovei până la vreamea sa. 

Dimitrie Cantemir, domnul Ţerii Moldovei, au scris Cunoştinţa Moldovei, Istoria 
Dachiei, Istoria Împărăţiei Turceşti şi Divanul lumii. 

Theodosie, episcopul de la Buzeu, au scris de şeapte taine. 
Dositheiu, mitropolitul Moldovei, au scris Vieţile sfinţilor(58) preste tot anul. 
Damaschin, episcopul Râmnicului, au tălmăcit cărţile beseariceşti mai toate şi au scris 

învăţătură despre slujirea tainelor. 
Şerban logofăt şi cu fratele său Radu(59) logofăt au tălmăcit Biblia de pre elinie pre 

românie. 
Cacavela au scris carte pentru ceale de lipsă celor ce vor să se preoţască şi pentru taine. 
Theodor au scris lexicon latinesc şi românesc. 
Nicolae Mavrocordat, domnul Ţerii Româneşti, au scris foarte frumoasă carte despre 

deregătoriile creştineşti.(60) 
Climat, episcopul Râmnicului, au scris despre ceale şeapte taine. 
Varlaam, mitropolitul Moldovei, au scris împrotiva catehismului calvinesc,(61) tipărit în 

Ardeal. 
Ioan Inochentie Clain, episcopul Făgăraşului din Ardeal, au scris căzanii preste tot anul. 
Petru Pavel Aaron, episcopul Făgăraşului, au scris catahism(62) şi multe învăţături pentru 

unirea cu Besearica Apusului şi au tălmăcit şi Biblia(63) de pre latinie pre românie. 
Gherontie Cotori, ieromonah din mânăstirea Blajului, au scris Istoria schismei grecilor 

şi mic catahism,(64) şi de obiceaiurile turcilor.(65) 
Athanasie Readnic, episcopul Făgăraşului, au scris de patru puntumuri ale unirii cu 

Besearica Romei.(66) 
Grigorie Maier, episcopul Făgăraşului, au scris enchiclică cătră tot norodul. 
Gherasim Adamovici, episcopul neuniţilor din Ardeal, au scris de ceale şeapte taine 

pentru cei ce să preoţesc.(67) 
Dimitrie Ivaşco, canonic de la Muncaciu, au scris despre theologhia moralicească. 
Radul, dascal de la Braşov, au scris despre ceale de lipsă preotului la slujbă(68) şi au 

tipărit mare parte din hronica lui Baronie.(69) 
Nichita Horvat, prepositul canonicilor de la Oradia Mare, au scris poslanie despre 

osibirea grecilor şi a latinilor în credinţă,(70) scris-au şi cazanii preste tot anul.(71) 
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Ignatie Darabant, episcopul Orăziei Mari, au tălmăcit vro câteva cuvinte ale Sfântului 
Ioan Gură de Aur în Evanghelia S. Matheiu(72) şi cartea Sfântului Athanasie cel Mare despre 
înţelesul psalmilor.(73) 

Alexie Morăşean, ieromonah din mânăstirea Blajului, au scris gramatica românească şi 
italienească.(74) 

Ienache Văcărescul, boiariu din Ţara Românească, au scris gramatica românească.(75) 
Ioan Molnar de la Sad, doftorul de ochi, au scris de iconomia stupilor(76) şi gramatică 

românească şi nemţască, şi retorica românească,(77) şi câtva din istoria universală.(78) 
Ioan Marginai au scris pildele şi învăţăturile Sfintei Scripturi după rândul slovelor, 

despre tot fealiul de lucru.(79) 
Ştefan Pop de la Belgrad, prepositul mânăstirei de la Blajiu, carele au fost profesor sau 

dascal filosofiei, theologhiei şi S. Scripturi, au scris foarte bună carte de ceale şeapte taine.(80) 
Ioachim Pop, ieromonah din mânăstirea Blajiului, carele au fost profesor filosofiei şi 

theologhiei, au scris theologhia dogmaticească.(81) 
Petru Pavel Maier, protopopul Sas Reghinului din Ardeal, carele au fost profesor sau 

dascal al canoanelor şi al theologhiei şi al filosofiei, au scris carte canonicească, în care 
tălcuieşte legile beseariceşti;(82) scris-au şi altă minunată carte, dialog întră grec şi latin,(83) unde 
apoi osibeaşte şi judecă întră ei românul. 

Gheorghie Gavriil Şincai, direactorul şcoalelor normaliceşti din Ardeal, au scris 
Principia, latineaşte, şi româneaşte,(84) aritmetica(85) şi catihism,(86) iar au scris în latineaşte 
istoria românilor,(87) lucru foarte mare şi pentru care mare laudă în neamul său s-ar cădea să 
aibă, numai de o ar pune în rând şi o ar sfârşi cum o au început. Întru această istorie pre toţi 
scriitorii, ori din ce neam, carii au scris ceva de români, îi aduce şi-i luminează. 

Dimitrie Evstatiovici, direactorul şcoalelor normaliceşti neunite din Ardeal, au scris pre 
scurt tâlcul evangheliilor,(88) care preste an să cetesc dumineca, şi au scris istoria biblicească(89) 
de pre nemţie pre rumânie; tălmăcit-au de pre sârbie şi cazanii preste tot anul.(90) 

Ioan Halmaghii au scris Mâna lui Damaschin(91) şi scrie şi Theologhia 
dogmaticească.(92) 

Samuil Vulcan au scris învăţătură pentru proşti;(93) carte frumoasă iaste aceasta. 
Filaret, episcopul Râmnicului, apoi mitropolitul Bucureştilor, au tălmăcit cuvintele 

Sfântului Macarie, ale S. Dorothei şi ale S. Theodor Studit.(94) 
Popa Iancul din Sâncel, de pre slovenie, au tălmăcit vedeniile S. Gregorie,(95) ucenicul S. 

Vasilie cel Tânăr. 
La acestea să pot adaoge şi ceale ce le-am scris eu pre limba românească, care sânt: 

gramatica,(96) aritmetica,(97) loghica,(98) metafisica,(99) legile fireşti,(100) Biblia toată de pre 
elinie,(101) canoanele tuturor săboarelor în Besearica Răsăritului primite,(102) învăţăturile 
Sfântului Chiril de la Ierusalim,(103) cuvintele S. Vasilie cătră norod şi ceale aschiticeşti, ale 
Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvintele ceale în Evanghelia S. Ioan,(104) şi alte vro câteva ale S. 
S. Grigorie Theolog, Epifanie, Chiril de la Alexandria, Efrem Sirul, Anastasie Sinaitul, Andreiu 
Criteanul vro câteva cuvinte,(105) şi ale S. Damaschin cartea 1 şi 2 de pravoslavnica credinţă,(106) 
şi istoria lui Varlaam şi a lui Ioasafat, împăratul indianilor,(107) ale S. Pahomie ceale călugăreşti 
şi ale Sf. Dorotheiu toate cuvintele,(108) şi mai mărunte învăţături ale multor sfinţi părinţi,(109) şi 
învăţăturile lui Thoma de la Kempis,(110) îndreptarea păcătosului,(111) istoria schismei întră 
Besearica Răsăritului şi a Apusului pre vreamea lui Mihail Chelularie, patriarhul Ţarigradului, 
şi a Săborului de la Florenţia,(112) şi scrisorile domnului Marmontel de Velisarie,(113) viaţa şi 
fabulele lui Isop,(114) istoria besearicească a lui Fleuri(115) patru sute de ani, şi iarăşi, mai pre 
scurt, istoria besericească,(116) şi despre descoperirea cea dumnezeiască,(117) şi theologhia 
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moralicească,(118) şi o carte de căsătorie(119), aceaste toate, româneaşte, au eu le-am făcut, au eu 
le-am tălmăcit. Latineaşte am scris: istoria neamului românesc,(120) de căsătorie(121) şi de 
posturi.(122) 

Mi-au venit la mână încă scrisorile Sfântului Diadoh,(123) episcopul Fotinului, şi ale S. 
Theodor,(124) episcopul Edesului, şi un tâlc în Evanghelia lui Matheiu şi în toţi psalmii, şi 
paterichon sau vieţile părinţilor celor ce au nevoit în pustnicie, tot româneaşte, ci de cine 
tălmăcite nu ştiu, precum şi istoria lavsiana, carea în Ţara Românească s-au tipărit, şi sinopsis a 
S. Scripturi,(125) carea iaste scrisă de S. Athanasie cel Mare şi tălmăcită româneaşte şi tipărită în 
ţară. Văzut-am româneaşte şi pre Telemac(126) şi încă neşte căzanii tălmăcite de pre slovenie de 
popa Niculiţă de la Abrud şi de popa Andrei de la Cărpinişiu. Sânt încă româneaşte tipărite şi 
căzaniile(127) lui Ilie Moniat şi alte cărţi mai multe, care lung ar fi aici a le număra. 
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„Cine-mi va da apă / şi izvor de lacrămi?” –  
POEZIE RELIGIOASĂ 

 
STABAT MATER(1) 

Cântare jealnică cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea 
 

Sta Maica cu jele plângând, 
Lângă cruce mult lăcrămând, 

Când Fiiul Se răstignea. 
Sufletul ei cel supărat 
Şi cu durere întristat 

I l-au pătruns sabiea. 
O, tristă şi necăjită, 
Tu, acea blagoslovită 

Maica unuia născut! 
Carea plângea şi mult jelea 
Şi tremura când Ea vedea 

Patima celui născut. 
Ce om ar fi netânguind, 
Pa Maica lui Iisus văzând 

Într-atâta chin fiind? 
Cine-ar putea fi nejelind, 
Pe Maica lui Hristos privind 

Cu Fiiul Său pătimind? 
Pentru-a omului păcat 
Văzu-L pre El în chin băgat, 

Trupul Lui de chin stricat, 
Pe al Său preadulce băiat 
Văzu-L murind nemângăiat, 

Când El sufletul Şi-au dat. 
Maică, izvor de iubire, 
Fă-mă să simţ chinuire, 

Să plâng şi eu cu Tine. 
Fă să arză sufletul mieu, 
Iubind pre Hristos Dumnezeu, 

Ca să-i placă întru mine. 
Maică, te milostiveşte, 
Rana lui Hristos sădeaşte 

Tare în inima mea. 
A Fiiului Tău cel rănit, 
Cel pentru mine chinuit, 

Chinul Lui fă-l partea mea. 
Fă-mă cu Tine a tângui 
De Cel răstignit milă a-mi fi 

Până ce voiu să trăiesc. 
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Lângă crucea Lui a firea 
Ţie a mă însoţirea 

În plâns, bucuros, voiesc. 
A fecioarelor Fecioară, 
Nu-mi fi Tu mai mult amară, 

Ci fă să plâng cu Tine, 
Să port a lui Hristos moarte 
Şi a patimii Lui soarte, 

De rane-i gândind bine. 
Fă ca şi eu să pătimesc, 
De cruce să nu mă lipsesc 

Şi de scump sângele Lui. 
Aprins, ferbinte şi înfocat, 
Prin Tine să fiu apărat 

În zioa judeţului. 
Fă cu crucea să mă păzesc, 
Cu moartea Lui să mă întăresc, 

Şi cu a Lui dăruire, 
 
Cându-mi va muri trupul, 
Fă să-mi capete sufletul 

A raiului mărire. 
 
 
 

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA SÂMBĂTĂ(2) 

 
Viiaţă în mormânt 

Te pusăşi, Hristoase, 
Şi să spăimântară 
Oştile îngereşti, 
Plecăciunea Ta mărind. 

Viiaţă, cum Tu mori, 
Cum Te pui în mormânt, 
Şi domniia morţii 
Acum Tu că o strici, 
Şi din iad pre morţi învii. 

Te mărim, Iisuse, 
Cinstit Împărate, 
Patimile Tale 
Şi îngroparea Ta, 
Prin carea ne-am mântuit. 

Ca să râdici pe morţi, 
Astăzi în mormânt mic 
Lăcuieşti, Iisuse, 
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A tot Împărate, 
Cel ce măsuri pământul. 

Tu, Iisuse al meu, 
A tot Împărate, 
Ce căutând, Hristoase, 
Venişi în iad să scoţi 
Numai neamul omenesc. 

Stăpânul tuturor 
Acum mort Să veade, 
Şi pus în mormânt nou 
 
Cel ce deşeartă 
Mormintele morţilor. 

Cela ce eşti viiaţa 
În mormânt, Hristoase, 
Puindu-Te, perduşi 
Cu moartea pre moarte, 
Vărsind lumii viiaţă. 

Ca un răufăcătoriu 
Cu cei răi socotit 
Îndreptezi, Hristoase, 
Pre toţi, din răutatea 
Vechiului amăgitoriu. 

Cel ce eşti mai frumos 
Decât toţi oamenii, 
Mort făr’ de chip Te vezi, 
Tu, Carele firea 
Tuturor înfrumseţaşi. 

Cum va răbda iadul, 
Cum nu se va sfărâma 

Venind Tu? Va orbi, 
Întunecându-să 
De fulgerul luminei. 

Lumina mea dulce 
Şi mântuitoare, 
Răbdare nespusă, 
Iisuse, cum Te puşi 
În mormânt întunecat? 

Firea suflărilor, 
Ceata îngerilor 
Nu priceape taina 
Îngropării Tale 
Ceii nespuse, Hristoase! 

O, minuni străine 
Şi, o, lucruri noao, 
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Cel ce dă suflare 
Fără de suflare 
Să îngroapă de Iosif! 

Şi în mormânt apus 
Şi nedespărţit fuşi 
De sinul Tatălui. 
Acest lucru străin 
Şi împreună e mărit. 

Împărat ceriului 
Şi pământului chiiar, 
De toată făptura 
Te cunoşti, Iisuse, 
De Te-ai şi pus în mormânt! 

Puindu-Te-n mormânt 
Tu, Făcătoriule, 
S-au clătinat, Hristoase, 
Temeiul iadului 
Şi gropile s-au deschis. 

Cela ce pământul 
Îl ţinea în palmă 
Mort acum trupeaşte 
Supt pământ să ţine, 
Din iad pre cei morţi scoţind. 

Din stricare ieşişi, 
Mântuitoriule, 
Viiaţa mea, murind 
Şi mergând jos la iad, 
Ai rupt zăvoarele lui. 

Ca lumina supt vas 
Trupul lui Dumnezeu 
În mormânt supt pământ 
Acum să ascunde, 
Luminând celor din iad. 

Mulţimea oştilor 
Înţelegătoare, 
Iosif şi Nicodim, 
Pre Cel neîncăput 
Acum în mormânt Te pun. 

Omorându-Te vrând, 
Izvorul vieţii, 
Pus supt pământ învii, 
Iisuse, pre cel mort 
Pentru neascultarea. 

Schimbatu-s-au toată, 
Cuvinte, făptura, 
Pentru patima Ta, 
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Că toate pătimea, 
Ştiind că toate cuprinzi. 

Iadul cel mâncătoriu 
Luând în pântece 
Pre piiatra vieţii 
Au borât pre morţii 
Cei din veac înghiţiţi. 

În mormânt nou Te-ai pus, 
Înnoind, Hristoase, 
Firea omenească, 
Sculându-Te din morţi 
Cu bună-cuviinţă. 

Venit-ai pre pământ 
Să mântui pre Adam, 
Şi pre pământ, Doamne, 
Neaflându-l, Te-ai dus 
Pănă la iad, căutându-l. 

Pământul, Cuvinte, 
De frică s-au clătit, 
Ascunzindu-Te Tu, 
Lumină, în pământ, 
Luceafărul s-au ascuns. 

Vrând, murişi ca un om, 
Mântuitoriule, 
Ca un Dumnezeu sculaşi 
Pre morţi din mormânturi, 
Din fundul păcatelor. 

Izvoară de lacrămi 
Vărsa preste Fiiul, 
Plângând ca o mumă 
Curata, Iisuse, 
Strigând: „Cum Te-oi îngropa?” 

Ca grăunţul de grâu, 
Într-a pământului 
Sinuri întrând, crescuşi, 
Spic de multă roadă, 
Sculând pe cei din Adam. 

Supt pământ Te-ai ascuns 
Acum ca soarele, 
Şi cu noaptea morţii 
Fiind acoperit, 
Doamne, ieşi mai luminat! 

Cum luna ascunde 
Pre faţa soarelui, 
Mântuitorule, 
Mormântul Te-au ascuns 
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Apuind mort cu trupul. 
Viiaţa Hristos, 

Gustând acum moarte, 
Au slobozit acum 
Din moarte pre oameni 
Şi la toţi dă viiaţă. 

Pre Adam cel ucis 
De demult prin pismă, 
Mântuitorule, 
Murind, Tu l-ai sculat, 
Nou Adam făcându-Te. 

Ceatele îngereşti 
Drept noi 
Mort întins s-au temut, 
Mântuitoriule, 
Faţa acoperindu-şi. 

Luându-Te Iosif, 
Cuvinte, de pre lemn, 
Mort în mormânt Te-au pus, 
Ci învii, mântuind 
Pre toţi ca un Dumnezeu. 

Îngerilor, Doamne, 
Fiind bucurie, 
Tristare făcuşi lor, 
Mort făr’ de suflare 
Cu trupul văzindu-Te. 

Suindu-Te pre lemn, 
Suişi împreună 
Pre oamenii cei vii, 
Iar mergând supt pământ 
Sculaşi pre cei de-acolo. 

Ca un leu cu trupul 
Adormind, Stăpâne, 
Ca un puiu de leu mort 
Înviezi, lăpădând 
Bătrâneaţa trupului. 

În coastă Te-ai împuns, 
Cel ce luoaşi coasta 
Lui Adam, din carea 
Pre Eva ai făcut, 
Izvorând puţ curgătoriu. 

Cu taină să giunghea 
Melul, Împărate, 
Iar Tu, Cel ce mult rabzi 
Pre lemn giunghindu-Te, 
Toată făptura curăţi. 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 297 

Cine va spune chipul 
Cel nou şi groaznic, 
Că Domnul făpturei 
Astăzi pătimeaşte, 
Moarte pentru noi răbdând? 

Vistiiariul vieţii 
Şi cum se veade mort, 
Îngerii spăimântaţi 
Striga cum Dumnezeu 
În mormânt să încuie. 

Din împunsa coastă, 
Mântuitorule, 
Izvorăşti viiaţă, 
Mântui cu viiaţa 
Şi mă învii cu dânsa. 

Întins, Doamne, pre lemn 
Pre oameni adunaşi, 
Şi, împuns în coasta 
Ce curge viiaţă, 
Pre toţi îi ierţi, Iisuse. 

Cu frică, Cel frumos, 
Mântuitoriule, 
Împodobindu-Te, 
Cuvios Te îngroapă 
Spăimântat de chipul Tău. 

Supt pământ ca un mort 
Voind Te-ai pogorât, 
Şi la ceale cereşti 
Pre cei căzuţi râdicaşi 
De supt pământ, Iisuse! 

De Te-ai şi văzut mort, 
Dar la ceale cereşti, 
Ca un Dumnezeu viu, 
Râdicaşi din pământ 
Pre cei căzuţi, Iisuse! 

De Te-ai şi văzut mort, 
Dar omorând moartea, 
Ca un Dumnezeu viu 
Pre cei morţi înviiaşi, 
Perzind pre omorâtoriul. 

O, ce bucurie, 
O, ce dulceaţă fu, 
Cu carea pre cei din iad 
Umpluşi, strălucind Tu 
În ceale întunecate. 

Patimii mă închin, 
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Îngroparea laud 
Şi măresc putearea, 
Că pre oameni iubind 
M-ai scos din stricăciune. 

Asupră-Ţi, Hristoase, 
S-ascuţi sabiia, 
Şi a celui tare 
Sabie să tâmpi 
Şi spata Edemului. 

Meluşeaoa văzind 
Giunghindu-să melul, 
Ca cu neşte cuţite 
Pătrunsă, plângea, 
Îndemnând turma să strige. 

În mormânt de Te pui, 
De Te şi duci, 
Dară ai deşertat 
Şi mormânturile, 
Prădând iadul, Hristoase! 

Supt pământ, de voie 
Mergând, Cel ce mântui, 
Şi înviind pre morţi, 
La cea părintească 
Mărire, i-ai înălţat. 

Unul din Troiţă, 
Suferişi pentru noi 
Moarte cu ocară! 
Să teame soarele, 
Şi pământul tremură. 

Strănepoţii Iudei, 
Ceia ce au ieşit 
Ca dintr-un puţ amar, 
Îngroapă pre Iisus, 
Dătătoriul de mană. 

Judecătoriule, 
Te judeci de Pilat 
Ca şi un vinovat, 
Şi pre lemnul crucii 
Te dai morţii nedreapte. 

Falnic Israile, 
Norod ce verşi sânge, 
Cum slobozi pre Varava 
Şi a Să răstigni 
Laşi pre Mântuitoriul? 

Cel ce cu mâna Ta 
Făcuşi din lut pre Adam, 
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Acum om pentru el 
Fireaşte Te-ai făcut 
Şi voind Te-ai răstignit. 

Ascultătoriu fiind, 
Cuvinte, de Tatăl, 
La iadul cel cumplit 
Însuţi Te-ai pogorât 
De-ai scos neamul omenesc. 

„Vai, Lumina lumii, 
Vai şi Lumina mea, 
Dragul meu, Iisuse!” –  
Strigat-au cu amar 
Fecioara, văitându-să. 

Pismătareţ norod 
Şi ucigaşiu vrăjmaşiu, 
Ruşină-te încai 
De joljiu şi de sudariu, 
Că Hristos au înviiat. 

Vino, ucenice, 
Spurcat ucigaşe, 
Arată năravul 
Răutăţii tale, 
Cu care vinzi pre Hristos. 

Te făţărnicişi tu 
Cum că pre om iubeşti, 
Nebune şi oarbe, 
Preaperzătoriule 
Spurcate, vânzind mirul. 

Ce preţ mirului scump 
Celui ceresc aflaşi? 
Ce luoaşi lui vreadnic? 
Turburare aflaşi, 
Blăstămate Satano! 

De iubeşti pre săraci 
Şi-ţi pare rău de mir 
Că spală sufletul, 
Cum, dar, pe bani vinzi 
Tu pre Cel prealuminat? 

„O, Dumnezeul mieu, 
O, bucuriia mea, 
Cum îngroparea Ta, 
Fiiule, voiu răbda? 
Mi să rumpe inima! 

Cine-mi va da apă 
Şi izvor de lacrămi –  
Strigat-au Fecioara, 
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Maica lui Dumnezeu –  
Să plâng pe dulcele Iisus?” 

O, măguri şi dealuri, 
Şi voi, oamenilor, 
Câţi sânteţi împreună, 
Plângeţi şi tânguiţi 
Cu Maica Domnului vostru! 

„Mântuitoriule, 
Lumină făr’ de ani, 
Dulceaţa inimii, 
Când iar Te voi vedea?” –  
Plângând, striga Fecioara. 

Mântuitoriule, 
De Te-ai şi tăiat Tu 
Ca piiatra cea tare, 
Dar izvorăşti râu viu 
Că eşti izvorul vieţii. 

Ca dintr-o fântână 
Adăpaţi din râul 
Cel îndoit vărsat, 
Din coastă, viiaţă 
Fără de moarte, luom. 

De bunăvoie mort, 
În mormânt Te văzuşi, 
Dar eşti viu, Cuvinte, 
Şi-nvii, Putearnice, 
Pre oameni cu-nviiarea Ta. 

Mărire... 
Te lăudăm, Cuvinte, 

Dumnezeu a toate, 
Împreună cu Tatăl 
Şi cu Sfântul Tău Duh 
Şi mărim îngroparea Ta. 

Şi acum... 
Te fericim, Curată 

Maica lui Dumnezeu, 
Cu credinţă cinstit 
Şi sfântă-ngroparea 
Fiiului Tău, Dumnezeul nostru. 

Şi iar stihul cel dintâiu într-amândoao stranele. Apoi ecteniia cea mică. Şi, 
cădind, începem a doa stare. 

 
Cade-s-a Te mări, 

Cel ce dai viiaţă, 
Şi-n cruce mânile 
Întinzind, sfărâmaşi 
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Putearea vrăjmaşului. 
Cade-s-a Te mări, 

Făcătoriul tuturor, 
Că prin patima Ta 
Nepătimir-avem, 
Scăpând din stricăciune. 

Pământul să temu, 
Soarele s-ascunsă 
Apuind Tu, Doamne, 
Cu trupul în mormânt, 
Lumină ne-nserată! 

În mormânt, Hristoase, 
Dormi somn de viiaţă, 
Care din greul somn 
Al păcatului 
Scoate neamul omenesc. 

„Numai eu din muieri 
Născuiu făr’ de dureri, 
Dar acum rabd dureri 
Pentru patima Ta, 
Fiiule” – zisă Curata. 

Să tem serafimii 
Văzindu-Te, Doamne, 
Mort, întins pre pământ, 
Fiind nedespărţit 
Sus împreună cu Tatăl. 

Valul besearicii 
Să rupsă, Cuvinte, 
Şi luminătorii 
Lumina şi-au ascuns, 
Apuind Tu supt pământ. 

Cel ce pusă la-nceput 
Cu voia pământul, 
Făr’ de suflet întră 
Ca un om supt pământ. 
Spăimântă-te, ceriu, văzind! 

Apus-ai sub pământ, 
Cel ce făcuşi pre om, 
Ca cu putearea Ta 
Pre om, din cădeare, 
Să-l râdici, Putearnice! 

Plâns sfinţit să cântăm 
Lui Hristos celui mort, 
Ca cu muierile 
Ce l-au uns s-auzim, 
Bucuraţi-vă-npreună! 
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Mir neîmpuţinat eşti, 
Cuvinte-adevărat! 
Pentr-aceasta, miruri 
Muierile Ţi-aduse 
Celui viu, ca unui mort. 

Sfărâmaşi, Hristoase, 
Domniia iadului, 
Omorând, mort, moartea, 
Şi pre pământeani 
Din stricăciune slobozişi. 

Înţelepciunea lui Dumnezeu, 
Carea verşi viiaţă, 
În mormânt apuind 
Învii pre cei din iad 
Din locuri neumblate. 

„Firea oamenilor, 
Ce era stricată, 
Vrând să o înnoiesc, 
M-am rănit cu moarte. 
Deci, Maică, nu Mă plânge!” 

Apus-ai supt pământ, 
Luceafărul dreptăţii, 
Pe cei morţi deşteptând, 
Şi întunericul 
Iadului Tu gonindu-l. 

Grăunţ în doao firi, 
Roditoriu de viiaţă, 
Cu lacrămi să samănă, 
Ci răsărind lumii 
Bucurie va aduce. 

Temutu-s-au Adam 
Când umbla-n raiu Domnul, 
Dar acum să bucură, 
Căci au venit la iad 
Că să scoală căzutul. 

Ceaea ce Te-au născut 
Lăcrămează zicând: 
„Celui ce cu trupul 
În mormânt Te-ai pus, 
Învii, Fiiule, cum ai zis!” 

În mormânt nou Iosif 
Cu sfiială Te-au pus, 
Cântări de-ngropare 
Cu plângeri aduce 
Cuvioase lui Dumnezeu. 

Văzindu-Te-n cruce 
Maica Ta, pironit, 
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Sufletul şi-au pătruns, 
Cuvinte, cu rane 
Şi săgeţi de-ntristare. 

Maica văzindu-Te, 
Dulceaţa tuturor, 
Adăpat cu fiiare, 
Cu lacrămi şi-au udat 
Faţa întru amărâciuni. 

„Rărunchii mi se rump 
Şi mă rănesc cumplit 
Văzind junghearea Ta 
Cea cu nedreptate” –  
Plângând, zisă Curata. 

„Ochii şi buzele 
Ceale dulci ale Tale 
Cum le voiu închide 
Şi te voiu îngropa, 
Cuvinte?” – striga Iosif. 

Iosif cu Nicodim 
Şi cu serafimii 
Cântă lui Hristos 
Celui ce au murit 
Cântări de îngropare. 

Apus-ai supt pământ, 
Soarele dreptăţii, 
Şi luna car’ Te născu, 
Lipsită de lumină, 
Cu-ntristare se umplu. 

Iadul să-nfricoşe, 
Mântuitoriule, 
Cel ce dai viiaţă, 
Văzind că l-ai prădat 
Şi pe morţi ai înviiat. 

Soarele, Cuvinte, 
După noapte lumină, 
Şi Tu, după moarte, 
Înviind, să-l lumini 
Ca dintru o cămară. 

Pământul în sinuri 
Primindu-Te, Doamne, 
S-au cuprins de frică, 
Cu cutremurul său, 
Deşteptând pe cei morţi. 

Cu miruri, Hristoase, 
Minunatul Nicodim 
Şi cu cel cu bun chip 
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Ungându-Te, strigă: 
„Teame-te, tot pământul!” 

Cel ce faci lumina, 
Apuind Tu, apusă 
Lumina soarelui. 
Făptura tremură, 
Vestindu-Te făcătoriu. 

„Pământ, spăimântă-te, 
Că omul ascunde 
În mormânt pre Dumnezeu, 
Şi cu piiatră acopere 
Piiatra din capul unghiului. 

Vezi pre ucenicul 
Pe care l-ai iubit 
Şi pe Maica Ta, 
Şi dă glas, Fiiule dulce!” –  
Striga Curata lăcrămând. 

Cel ce dai viiaţă, 
Pus fiind pe cruce, 
N-ai ucis pe jidovi, 
Ci şi pre morţii lor, 
Cuvinte, i-ai înviiat. 

N-ai avut frumseaţă 
Nici chip mai nainte, 
Pătimind, Cuvinte, 
Dar învii, strălucind 
Pe om cu dumnezăieşti raze. 

Apus-ai cu trupul, 
Luceafăr ne-nserat, 
Soarele, nerăbdând 
A Te vedea-n pământ, 
La miiazăzi să-ntunecă. 

Întunecându-să 
Soarele şi luna, 
Închipuia pre robii 
Ce cunosc binele 
Şi să-nbracă cu neagre. 

„De-ai şi murit, sutaşul 
Te cunoscu, Dumnezeu, 
Dar eu cum Te-oi pipăi? 
O, Dumnezeul meu, 
Mă tem!” – striga Iosif. 

Adam dormind, scoasă 
Din coasta sa moarte, 
Iar Tu, adormind, 
Din coastă izvorăşti, 
Doamne, lumii viiaţă. 
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Puţin Tu ai dormit 
Şi pe morţi înviiaşi, 
Iar sculându-Te 
Ai sculat, Bunule, 
Pre cei din veac adormiţi. 

Te-ai luoat de pre pământ, 
Dar ai izvorât 
Vinul mântuirei. 
Viţă de viiaţă 
Măresc patimile Tale. 

Cum Te laudă îngerii, 
Mântuitorule, 
Şi gol şi sângerat, 
Judecat spre moarte, 
Răbdând pre răstignitori. 

Neam îndărăptnic, 
Cel ce luoaşi arvuna 
Şi a besearicii 
Cunoscuşi râdicarea, 
Căci osândişi pe Hristos? 

Cu haină de ocară 
Îmbrăcaşi pe Cel ce 
Înfrumseţază toate: 
Ceriul cu stealele 
Şi pământul minunat. 

Ca şi pelicanul 
Coasta Ta rănindu-Ţi, 
Cuvinte, înviiaşi 
Pre fiii Tăi cei morţi, 
Picându-le viiaţă. 

Iisus de demult 
Au oprit soarele 
Tăind pe cei de alt neam, 
Iar Tu, ascuns, surpaşi 
Pre cel din întunearec. 

Nedepărtat fiind 
Din sinul Tatălui 
Bine vruşi, Hristoase, 
A Te face şi om 
Şi la iad a Te pogorî. 

Pre cruce înălţat, 
Cel ce au spânzurat 
Pământul pre ape 
Mort să culcă pre el. 
El, nerăbdând, să clătea. 

„Vai mie, Fiiule, 
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Zis-au Fecioara plângând, 
Spre care nădăjduiam 
Ca spre un împărat, 
Acum Te văz pre cruce. 

Aceastea-mi vesti Gavril 
Când veni la mine, 
El au zis că în veaci 
Va fi împărăţiia 
Fiiului mieu Iisus. 

Oh, că s-au plinit 
Ce-au zis Simeon, 
Că sabiia acum, 
O, Emanuile, 
Pătrunsă inima mea! 

Măcară de cei morţi, 
Pre carii învie 
Cel ce dă viiaţă, 
Vă ruşinaţi, jidovi, 
Că din pismă L-aţi ucis”. 

Soarele să-ngrozi, 
Lumina-şi ascunsă 
Văzindu-Te, Hristoase, 
Ascuns mort în mormânt, 
Lumină nevăzută. 

Cu amar, Maica Ta 
Cea curată plângea, 
Văzindu-Te-n mormânt, 
Cuvinte Dumnezeu, 
Nespus şi făr’ de-nceput! 

Moartea Ta, Hristoase, 
Curata Maică 
Văzind, amar grăia, 
Ca să nu zăboveşti 
Viiaţă întră cei morţi. 

Iadul cel cumplit 
Tremură văzindu-Te, 
Soare al mărirei 
Ceii făr’ de moarte, 
Şi au dat pre cei legaţi. 

Mare şi groaznică 
Vedeare să veade, 
Cel ce dă viiaţă, 
Vrând, sufere moarte 
Ca să învie pre toţi. 

În coastă Te-ai împuns, 
Mânile Ţ-ai rănit, 
Vindecând din coastă 
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Rana strămoşului 
Şi ne-nfrânarea mânilor. 

Pre fiiul Rahilei 
L-au plâns casnicii lui, 
Iar pre Fiiul Fecioarei 
L-au plâns ucenicii 
Împreună cu Maica Lui. 

Lovit-au cu palma 
În faţă pre Hristos, 
Cel ce cu mâna Sa 
Au plăsmuit pre om 
Şi-au rupt fălcile hearăi. 

Cinstim, credincioşii, 
Acum răstignirea 
Şi îngroparea Ta, 
Că din moarte, Doamne, 
Ne-am scos cu-ngroparea Ta. 

Mărire... 
Dumnezeu făr’ de-nceput, 

Cuvinte şi Duhule, 
Întăreaşte, bunule, 
Schiptrul împărăţiei 
Asupra vrăjmaşilor. 

Şi acum... 
Curată Fecioară, 

Ce născuşi viiaţa, 
Râul besearecii 
Aşează-l, dând pace, 
Ca ceaea ce eşti bună. 

Şi iar trupariul cel dintâiu, apoi ecteniia şi, cădind preotul, începem a treia stare 
 

A treia stare 
Cădind preotul, iară înceape strana cea mare pe glas 3 

Neamurile toate, 
O, Hristoase al meu, 
Cântă îngroparea Ta! 

Cel din Arimathei, 
Luoat de pe lemn, 
Înfăşeat Te îngroapă. 

Muierile venind 
O, Hristoase al meu, 
Mir aduseră Ţie. 

Vino tu, făptură, 
Să aducem cântări 
De-ngropare Domnului! 

Ca pre mort pre cel viu 
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Toţi cu mir să-l ungem 
Cu-nţeleaptele muieri. 

Iosif fericite, 
Îngroapă trupul lui 
Hristos, Ce dă viiaţă. 

Cei hrăniţi cu mană 
Făcură vicleşug 
Spre Făcătoriul de bine. 

Cei hrăniţi cu mană 
Mântuitoriului 
Aduc fiiare şi oţet. 

O, nebună moarte 
Lui Hristos făcură 
Ucigaşii de proroci. 

Ca şi un rob nebun 
Ucenicul vându 
Adâncul înţelepciunei. 

Pre Mântuitoriul 
Lăpădându-L, Iuda 
Rob celui rău să făcu. 

Cum zice Solomon: 
„Mormânt afund – gura 
Jidovilor fărdeleage. 

Ciulini şi curse sânt 
Căile ceale strâmbe 
A pismaşilor jidovi”. 

Iosif cu Nicodim, 
Cum să cade la mort, 
Îngroapă Făcătoriul. 

Cel ce dai viiaţă, 
Mărim putearea Ta, 
Doamne, că surpaşi iadul. 

Văzindu-Te zăcând, 
Cuvinte, Curata, 
Ca o maică plângea: 

„Primăvară dulce, 
Fiiul meu preadulce, 
Unde-apusă frumseaţa Ta?” 

Plângere Curata 
Pornit-a, Mumă-Ta, 
Când murişi Tu, Cuvinte! 

Venit-au să ungă 
Cu mir muierile 
Pre Hristos, mirul cel sfânt. 

Tu, Dumnezeul meu, 
Putearnice Doamne, 
Cu moarte moartea omorâşi. 
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Amăgit amăgitoriul, 
Şi cel amăgit e slobod 
Cu înţelepciunea Ta, Doamne. 

În fundul iadului 
Mers-a vânzătoriul, 
În puţul stricăciunei. 

Spini şi laţ sânt căile 
Ale nebunului 
Şi mişelului Iuda. 

Doamne al tuturor, 
Fiiul lui Dumnezeu, 
Per toţi câţi Te-au răstignit 

În puţul stricăciunei, 
Per toţi împreună, 
Bărbaţii sângiurilor. 

Fiiul lui Dumnezeu, 
Tu, Făcătoriul meu, 
Cum ai luoat patimă! 

 
Meluşeaoa văzind 

Pre Melul răstignit 
Foarte mult s-au văietat. 

Iosif şi Nicodim 
Îngroapă trupul cel 
Purtătoriu de viiaţă. 

Strigat-au Fecioara, 
Ferbinţi lacrămi vărsind 
Şi inima pătrunzindu-şi: 

„Cum Te pui în mormânt, 
Preadulcele meu Fiiu, 
Lumina ochilor mei!” 

„– Nu plânge, o, Maică, 
Pre Adam şi pre Eva 
Să-i sloboz rabd aceastea”. 

„– Preamăresc, Fiiul meu, 
Mila Ta cea multă 
Pentru carea pătimeşti. 

Cu oţet şi cu fiiare 
Te-ai adăpat, Bunule, 
Perzind veachea gustare”. 

Cel ce cu stâlp de nor 
Pre neam acoperişi, 
Pre cruce Te-ai spânzurat! 

Muierile venind 
La groapa Ta, Doamne, 
Miruri au adus Ţie. 
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Scoală-Te-ndurate, 
Din fundul iadului 
Râdicându-ne pre noi! 

Maica ce Te-au născut 
Vărsind lacrămi au zis: 
„Scoală, Cel ce dai viiaţă, 

Învii curând, Cuvinte, 
Schimbând întristarea 
Curatei, Ce Te-au născut”. 

 
Puterile cereşti, 

Pre Tine mort văzind, 
De frică s-au îngrozit. 

Dezleagă de păcate 
Pre câţi patima Ta 
Cu drag şi cu frică cinstesc. 

O, vedeare cu frică, 
Fiiul lui Dumnezeu, 
Cum Te copere pământul! 

Iosif car’ te purtă, 
Putearnice, fugi, 
Şi alt Iosif Te-ngroapă. 

Plânge şi jeleaşte 
Curată Maica Ta 
Pre Tine mort, Domnul meu! 

De îngroparea Ta 
Temu-să îngerii, 
Făcătoriule a toate! 

Stropiră mormântul 
Cu miruri muierile 
Venind foarte de noapte. 

Pace besearecii 
Dă cu-nviiarea Ta, 
Şi noao – mântuire! 

Mărire... 
Troiţă, Dumnezeul meu, 
Tatăl, Fiiul, Duhul,  
Miluiaşte lumea Ta! 

Şi acum... 
Vreadnici pre robii Tăi 
Fă-i, Fecioară, să vază 
Scularea Fiiului Tău! 

Şi îndată cântăm troparele Învierii, glas 5 
Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-ne pre noi îndreptările Tale. 
Săborul îngeresc s-au mirat văzindu-Te, întru cei morţi socotit... 
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„Multe minciuni cu cuvinte de crezut spunem.” –  
PROZĂ FANTASTICĂ 

 
A LUI LUCHIAN SAMOSATEANUL A ISTORIEI CEII 

ADEVĂRATE(1) 

 
Cartea I 

 Precum ostaşii şi cei ce să cuprind cu ostenirea trupului nu numai de sănătatea cea 
bună au grije, ci şi de cuvioasă odihnă, carea o judecă a fi o parte foarte mare a 
ostenirei, aşea socotesc că să cuvine şi celor ce să nevoiesc întru învăţătură ca, după 

cetirea cea cu de-adinsul şi multă, să-şi odihnească cugetul şi să-l facă mai sprinten spre 
ostenealele ceale viitoare. 

2. Iar cuvioasă odihnă vor avea deaca acealea vor ceti, care nu numa o desfătare goală 
vor da, ci şi frumoasă cunoştinţă le vor aduce, cum socotesc că şi de cartea aceasta vor 
judeca cetitorii. Că nu numai lucrurile ceale neauzite, nici frumseaţa cugetului îi va trage, 
nici pentru că multe minciuni cu cuvinte de crezut spunem, ci şi pentru că fieştecare din 
ceale ce să spun au oarece desfătată tainică privire cătră unii din poeticii şi din istoricii şi din 
filosofii cei vechi, carii multe mirăzenii şi poveşti au scris, pre carii i-aşi fi numit aici, de nu 
aşi fi văzut că tu, cetind această carte, anume îi vei cunoaşte. 

3. Ctisie Ctisiohul Cnidiul(2) au scris de ţara indienilor şi de ceale ce sânt acolo, care 
nici el n-au văzut, nici de la altul nu le-au auzit. Scris-au şi Iamvul(3) de lucrurile mării ceii 
mari multe minunate, o minciună aiavea înaintea tuturor puind, însă lucru care desfătează 
pre cei ce-l aud. Mulţi şi alţii cu acelaş gând ca şi acesta au scris călătoriile şi nemerniciile 
sale, în care povestesc mărimea ferilor şi tirăniile oamenilor şi viiaţa lor cea neauzită. Iar 
povăţuitoriu acelora şi dascal acelui lucru de râs au fost Odisul lui Omir, povestind lui 
Alcinoon(4) slujbele vânturilor şi văzduhurilor şi pre neşte oameni sălbateci şi mâncători de 
cruzime, şi feri cu multe capete, şi pre neşte soţii carii cu neşte leacuri s-au prefăcut feri, de 
care el multe au povestit cătră proştii de feachi. 

4. Aceştea cetindu-i, nu pe toţi oamenii i-am foarte mustrat pentru că au minţit, că am 
văzut că acest obiceaiu au fost odinioară şi al filosofilor; dar de aceaea m-am mirat, că au 
socotit că poate fi că ei nu să vor ştie că au scris minciuni. Drept aceaea, şi eu, pornit de 
puţintică oarece mărire, am vrut ca şi eu să las ceva celor după mine, şi să nu fiu singur eu, 
carele să nu scornesc ceva din capul meu, măcar că nimic vreadnic de spunere nu mi s-au 
întâmplat, m-am întors la minciună, dar cu mult mai cu înţelepciune decât mulţi alţi 
mincinoşi, de vreame ce încai aceasta una adevărat zic: că minţ. Şi aşea mi să pare că şi 
pentru cealealalte nevinovat voiu scăpa, ca cel ce mărturisesc că nimic adevărat nu spui. Că 
scriu despre lucrurile care nici le-am văzut, nici le-am păţit, nici de la alţii nu le-am auzit, şi 
care nici sânt, nici pot să fie. Drept aceaea, cei ce le vor ceti nicidecum nu trebuie să le 
crează. 

5. Purcizind odinioară cu corabia de la Stâlpii lui Iraclion(5) şi ajutându-ne vântul, am 
venit în marea cea despre apus. Iar pricina nemerniciei meale au fost o sârguinţă deşeartă şi 
pofta lucrurilor noao, şi pentru că voiam a şti unde-i sfârşitul mării şi ce oameni lăcuiesc pre 
lângă ea. Drept aceaea, pentru aceasta, multe bucate, multe câte să-mi fie de ajuns, am luat 
şi cincizeci de soţi mie aseamenea, carii toţi un gând cu mine avea. Fără de aceastea, şi arme 

1 
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multe am luoat, şi cu mare plată am tomnit un cârmuitoriu foarte bun şi am întărit corabia ca 
să poată suferi valurile ceale silnice ale mării. 

6. Deci o zi şi o noapte, având bun vânt, nu am mers foarte iute, că încă să vedea 
puţintel pământul. Iar a doa zi, când au răsărit soarele, au început vânt mare şi valurile au 
crescut şi ceaţă s-au slobozit şi nici vetrila nu o am putut strânge. Deci, lăsându-ne vântului, 
ne-au purtat viforul optzeci fără una de zile; iar în zioa a optzeci, strălucind soarele, am 
văzut nu departe un hâns sau ostrov înalt şi cu pădure, împregiurul căruia nu era valuri 
greale. Că cea mai mare parte a viforului să aşezasă. Acolo ajungând şi, ca dintr-o nevoie 
îndelungată ieşind, în multă vreame am zăcut pre pământ. Iar după ce ne-am sculat, am ales 
pre treizeci dintră noi, carii să rămâie să păzască corabiia, iar doaozeci să vie cu mine mai 
înlăuntrul hânsului, ca să vedem ce iaste într-însul. 

7. Deci, mergând prin pădure mai trei stadii de la mare, am văzut un stâlp de aramă cu 
slove elineşti scris pe dânsul, iară slovele era roasă şi anevoie să putea ceti, numai atâta am 
putut ceti: „Păn’ aici Iraclis şi Dionis au venit”. Şi era doao urme aproape în peatră, una ca 
un pământ de o găleată de mare, alta mai mică. Cum mi să părea mie, urma cea mai mică era 
a lui Dionis, ceaealantă – a lui Iraclis. Deci, închinându-ne dumnezeilor şi puţintel mai 
înainte mergând, am ajuns la un râu ce curgea vin aseamenea cu vinul din Hiu. Râul era 
mare, şi într-unele locuri să putea umbla pe el cu luntrea. Pentru aceaea, mai tare am crezut 
scrisorii ceii de pe stâlp, că am văzut acolo seamnele lui Dionis. Iar vrând eu să ştiu de unde 
izvoraşte râul, am mers pe râu în sus şi alt izvor a lui n-am aflat fără numai multe şi mari 
viţe încărcate de struguri, şi la rădăcina fieştecării viţe pica vin limpede, de unde să aduna 
râul. Să vedea şi peşti mulţi în el, la faţă şi la gust aseamenea vinului. Deci noi, prinzind 
câţiva din ei şi mâncând, ne-am îmbătat. Şi, după ce i-am tăiat, i-am găsit plini de drojdii de 
vin. Apoi am socotit să-i amestecăm cu alţi peşti de apă, ca să stâmpărăm putearea vinului 
cea din ei. 

8. După aceea, trecând prin vad râul, am aflat un fealiu minunat de viţă. Că butucul cel 
de la pământ era vearde şi gros, iar deasupra era muieri de la pântece în sus, toate mădulările 
desăvârşit avându-le. Aşea zugrăvesc la noi pe Dafne, carea, când era acum să o prinză 
Apolon, s-au prefăcut copaciu. Iar din vârvurile deagetelor le creştea mlădiţe pline de 
struguri. Iar în cap, în loc de păr, avea cârcei de viţă şi frunze şi struguri. Iar apropiindu-ne 
noi cătră eale, ne da bineaţe şi ne îmbrăţeşea şi grăia unele lidiiaşte, altele indiiaşte, iar mai 
toate elineaşte, şi ne săruta. Iar pre care-i săruta îndată să îmbăta şi umbla rătăcind. Iar ca să 
luom din rodul lor nu suferea, ci, de dureare, striga când rumpeam. Iară unele voia să se şi 
împreune cu noi, şi doi dintră soţi s-au împreunat cu eale, ci mai mult n-au putut să se 
despreune, legaţi fiind de mădulările ceale de naştere, şi s-au lipit de eale şi le-au crescut 
rădăcini şi mlădiţe din deagete, şi cu cârcei s-au legat, şi să părea că şi ei vor să facă rod. 

9. Iar noi, lăsindu-i pre ei, am fugit la corabie, şi celor ce rămăsease la corabie le-am 
spus şi cealealalte, şi împreunarea şi amestecarea soţilor cu viţele. Apoi, luând apă şi vin din 
râu, am mas în noaptea aceea aproape acolo. A doa zi dimineaţa, nu aşea tare suflând vântul, 
am purces. Iar cătră amiazi, când acum nu să mai vedea hânsul degrabă, s-au făcut volbură 
de vânt şi au râdicat corabiia la trei mii de stadii sus, şi mai mult nu o au slobozit jos la 
mare, ci prin aer în sus, lovind în vetrile vântul, o au înălţat. 

10. După ce şeapte zile şi şeapte nopţi ne-au purtat vântul prin văzduh, în zioa a opta 
am văzut pământ mare în văzduh, ca un hâns (ostrov) strălucit şi rătund ca un ghem, şi 
foarte luminos. Ducându-ne vântul acolo, am ieşit din corabie şi am intrat într-însul; şi, 
văzind locul, am aflat că e loc lăcuit şi lucrat, dară zioa nimica într-însul n-am văzut, iar 
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deaca s-au făcut noapte, am văzut şi alte hânsuri aproape, mai mari şi mai mici, în faţa 
focului, iar altele dedesupt pământ, care avea în sine oraşe şi râuri şi mări şi păduri şi munţi. 
Deci noi am judecat că acesta iaste Pământul nostru. 

11. Iar plăcându-ne noao mai înlăuntru a mearge, ne-au prins bărbaţii carii pre vulturi 
mari şi pre alte paseri călărea ca cu neşte cai. Vulturii aceia era mari, şi cei mai mulţi cu câte 
trei capete. Mărimea lor de acolo poate neştine să o cunoască, că fieştecare peană a lor iaste 
aşea de mare, cât iaste sulul unei corăbii de ceale mari. Ipoghipii(6) aceştea au poruncă ca, 
sburând împrejurul pământului aceluia, de vor afla pre vreun străin să-l ducă la împăratul. 
Deci, prinzindu-ne şi pre noi, ne-au dus la împăratul. Iar el, văzindu-ne pre noi şi socotind 
de pe haine, au zis:  

– Dar elini sânteţi, nemearnicilor?  
Noi am răspuns că sântem elini. El au zis:  
– Cum dar aţi putut veni aici prin atâta văzduh? 
Atunci noi i-am spus lui toate ceale ce au fost. Iar el, începând, ne-au spus tot lucrul 

său, cum că şi el iaste om şi-l cheamă Endimion(7), şi de pre Pământul nostru, dormid, s-au 
răpit în sus şi, aducându-să aici, împărăţeaşte preste această ţară. Şi zicea că ţara care 
dedesuptul nostru să vedea ca Luna iaste Pământul. Ci ne-au zis să îndrăznim şi de nici o 
primejdie să nu ne teamem, şi cum de câte vom avea lipsă ni se vor da. 

12. – Iar de voiu săvârşi cu noroc, zice, războiul care-l fac asupra celor ce lăcuiesc în 
Soare, fericită viiaţă veţi trăi la mine. 

Iar întrebând noi cine sânt vrăjmaşii şi ce iaste pricina vrăjbirei, au răspuns el şi au zis:  
– Faeton(8), împăratul celor ce lăcuiesc în Soare (că şi în Soare sânt lăcuitori ca şi în 

Lună), de multă vreame face războiu asupra noastră, iar dintr-această pricină au început: 
adunând eu odinioară pre cei mai slabi ai împărăţiei meale, am fost socotit să-i trimiţ să 
lăcuiască în Luceafăr, care atunci era pustiu şi de nime lăcuit. Iar Faeton din pismă nu au 
lăsat, în mijlocul căii punând împotriva noastră călăreţi pre furnici, carii au oprit pre ai mei a 
mearge acolo. Şi atunci, învinşi, ne-am întors, că nu eram gătiţi ca ei. Acum de nou vreau să 
fac războiu asupra lui şi să duc acolo lăcuitori. Deci, de veţi vrea, veniţi cu mine la războiu, 
şi eu voiu da vouă fieştecăruia vulturi dintră cei împărăteşti şi cealealalte arme. Însă mâne 
vom ieşi. 

Iar eu am zis:  
– Aşea să fie, de vreame ce ţie aşea-ţi place. 
13. Şi atunci ne-am ospătat la el, iar a doa zi dimineaţa, sculându-ne, am purces la 

oaste, şpionii (iscoadele) dându-ne ştire că vrăjmaşul iaste aproape. Iar numărul oastei au 
fost o sută de mii, afară de slugi şi de meaşteri şi de pedestraşi şi de ajutorile ceale străine, 
adecă optzeci de mii de ipoghipi, carii pre vulturi călărea, şi doaozeci de mii lahanopteri(9), 
carii zbura cu aripi de lahanopter. Iaste aceasta o pasere foarte mare şi în loc de peane are 
buruiane, aripele le are asemenea cu foile lactuţii. Lângă aceştea s-au aşezat în tabără 
chenhrovolii(10), carii puşca cu cucuruz, şi scorodumahii(11), carii cu aiu să războia. Venisă şi 
de la miezul nopţii ajutoriu treizeci de mii psilotohoţi(12), săgetători carii pe pureci călărea. 
Iar mărimea unui purece era cât doisprăzeace elefanţi. Şi cincizeci de mii de anemodromi(13), 
carii să poartă de vânturi, aceştea era pedestri şi făr’ de arepi aleargă prin văzduh. Iar aşea 
umblă: sânt îmbrăcaţi cu haină lungă, carea o slobod ca neşte vetrile şi-i poartă vântul ca pre 
neşte corăbii. Aceştea în războiu mai toţi sânt peltasti(14). Să zicea că şi din stealele ceale de 
cătră Capadochiia vor să vie strutovalani(15), şeaptezeci de mii, şi ipogherani(16), cinci mii. 
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Pre aceştea eu nu i-am văzut, că nu au venit. Pentru aceaea, nici firea lor n-am îndrăznit a o 
scrie, că ciudate şi făr’ de crezemânt să spunea de ei. 

14. Şi aceasta era oastea lui Endimion. Iar armele tuturor acealeaşi era: coiful de găoci 
de bob, că la ei e mare şi tare bobul, zaoa de scame de hămeiu, că cosind scame de hămeiu 
îşi fac zao, că scamele hămeiului de acolo sânt ca cornul de tari şi nu să pot străpunge. Iar 
pavezele şi sabiile – ca ale elinilor. 

15. Iar când au fost vreamea, rând ca acesta au făcut: cornul cel drept îl ţinea ipoghipii 
şi însuşi împăratul, carele împrejurul său avea pre cei mai tari, întră aceştea eram şi noi; iar 
cornul stâng îl ţinea lahanopterii, în mijlocul taberii era ajutoriurile, fieştecare plinindu-şi 
şireagul său. Pedestraşii, la şeasezeci de mii de milioane, aşea era aşezaţi. Păianjinii la ei 
mulţi şi mari să fac, ca ostroavele arhipelagului, şi mai mari. Păianjinilor acestora au 
poruncit împăratul Endimion să facă pânză întră Lună şi întră văzduhul fosforilor. Deci 
degrab făcând aceasta şi gătind aşea câmp, întru acela au pus oastea cea pedeastră, carea o 
povăţuia Noptatec, feciorul împăratului Seninului, cu al treilea soţ. 

16. Iar la vrăjmaşi, cornul cel stâng îl ţinea ipomirmicii(17), şi întră ei era împăratul 
Faeton. Iar ferile sânt aceastea foarte mari, sburătoare, aseamenea furnicilor noastre, afară de 
mărime, că cea mai mare dintră eale iaste mai ca un pământ de patru găleate. Iar să războia 
nu numai cei ce şedea pre eale, ci şi eale foarte, cu coarnele. Şi să zicea că sânt ca la 
cincizeci de mii. În cornul cel drept era aeroconopii(18), ca la cinci mii era şi ei, toţi 
săgetători, călari pe ţinţari mari. Iar după aceaştea era aerocorocii(19), pedestraşi dar 
războinici şi ei, că departe svârlea şi ei cu praştii râdichi foarte mari şi pre care-l lovea nici 
cât de puţintel nu putea trăi, că îndată murea de putoarea carea venea din rană, şi să zicea că 
ung săgeţile cu venin de nalbă. Îndată după aceştea sta cavlomilitii(20), carii să războia, de 
aproape zeace mii, aceştea pavezele le avea de bureţi, iar suliţele de tulei de şpargă. Lângă 
aceştea era chinovalanii(21), pre carii i-au fost trimis cei ce lăcuiesc în Sirion, cinci mii. 
Aceştea era bărbaţi carii avea capetele de câne, cu ghinzi cu arepi să războia. Să zicea că 
lipsesc ajutoriurile ceale din galaxia, prăştiitori şi nefelochentaurii(22). Însă aceştea au venit 
când oastea lui Faeton fugea, ci, o, de n-ar fi venit niciodată! Iar prăştiitorii nicidecum n-au 
venit, pentru aceaea zic că s-au măniat pre ei Faeton şi ţara lor cu foc o au ars. Cu această 
oaste au ieşit Faeton la războiu. 

17. Iar când era să se înceapă bătaia, râdicând steagurile şi rânchezind măgarii de 
amândoaă părţile, că aceştea le sânt lor în loc de trâmbitaşi, să războia. Şi cornul cel stâng a 
celor din Soare îndată au început a fugi, mai nainte încă de ce ar fi la bătaie, cu ipoghipii şi 
noi în ei goneam. Iar cornul cel drept a lor au biruit pre oastea noastră cea de-a stânga, şi 
dând năvală aero<co>nopii au venit păn’ la pedestraşi. Iar aici, venindu-le acestora ajutoriu, 
au fost biruiţi şi au fugit şi <m>ai vârtos, văzind că a lor în cornul cel stâng sânt biruiţi. Deci 
cu toţii fugind ei, mulţi vii au fost prinşi şi mulţi omorâţi, şi mult sânge pre nori au curs 
atunci cât să vedea roşii, ca cum ar fi văpsiţi cu sângle acela, cum să văd la noi când apune 
soarele, şi au picat pre pământ aşea, cât socoteam eu cum că aşea au fost odinioară în ceriu 
când zice Omir că Iupiter au plouat sânge pentru moartea lui Serapidon(23). 

18. Deci întorcându-ne de la goana vrăjmaşilor, doao stâlpuri de biruinţă am râdicat, 
unul al războiului pedestrimei în pânza păiangenilor, iară altul a războiului celui în aer făcut, 
în nori. Când să făcea aceastea, iscoadele ne-au dat de ştire că vin nefelochentaurii, carii 
înainte de bătaie trebuia să vie lui Faeton. Şi să vedea minune cum venea, din cai cu arepi şi 
din oameni alcătuiţi. Partea din sus, cea omenească, era cât jumătate colosul Rodului, iar 
partea cea de cal cât o corabie de ceale mari. Numărul lor nu l-am scris ca să nu să pară 
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cuiva necrezut, aşea de mare era. Povăţuitoriul sau ghenerariul lor era Săgetătoriul cel din 
Zodiac. Iar deacă au auzit că sânt biruiţi priiatenii lor, trimiţind la Faeton, l-au întors la 
bătaie; iar ei, întocmind bine tabăra, au dat năvală preste cei din Lună, carii era râsipiţi şi 
cuprinşi cu culeagerea prăzii de la vrăjmaşi. Deci pre toţi i-au întors în fugă, şi pre însuşi 
împăratul pănă la cetate l-au gonit şi mai pre toţi sburătorii lui i-au omorât, stâlpurile le-au 
smuls şi au alergat preste tot câmpul cel ţesut de păianjini. Şi pre mine şi pre doi din soţii 
mei vii ne-au prins. După ce Faeton au venit, alte stâlpuri de biruinţă au pus. Iar pre noi încă 
într-acea zi la Soare ne-au dus cu mânile legaţi în spate cu aţe din pânza păianjinilor. 

19. Iară cetatea nu au vrut să o bată, ci, întorcându-să întră aerul care iaste la mijloc, au 
pus zid şi au oprit ca de la Soare să nu poată veni lumină la Lună. Zidul acesta era îndoit, din 
no<r>i făcut. Drept aceaea, Luna au rămas întunecată şi pururea noapte era într-însa. Cu 
aceaste reale asuprindu-să Endimion, au trimis solie la Faeton, rugându-să ca să strice zidul 
acela şi să nu-i lase pre cei din Lună întru întunearec, şi au făgăduit că va da haraci şi-i va 
trimite ajutoriu, şi mai mult nu va face războiu asupra lui, şi pentru lucrul acesta l-au îmbiiat 
şi cu chizeaşi. Iar Faeton, făcând cu ai săi de doao ori sfat, întâiu nimic nu au vrut să lasă din 
mănie, dar după aceea şi-au mutat sfatul şi cu aceaste tocmeale au făcut pace. 

20. Cu aceaste tocmeale au făcut pace lăcuitorii cei din Soare şi soţii lor cu lăcuitorii 
cei din Lună şi cu soţii lor, adecă ca cei din Soare să strice zidul cel dintră Soare şi dintră 
Lună şi mai mult năvală asupra Lunii să nu facă, şi pre cei prinşi să-i întoarcă cu preţ, 
precum pentru fieştecine să vor tomni. Iar cei din Lună să lase slobode pre cealealalte steale 
şi războiu să nu facă asupra celor din Soare, ci mai vârtos să trimiţă ajutoriu unii altora, de 
s-ar scula cineva asupra lor. Şi împăratul celor din Lună în tot anul să dea împăratului celor 
din Soare hăraci zeace mii de veadre de roao şi pentru lucrul acesta zeace mii de chizeaşi; 
iar lăcuitori în Luceafăr şi unul şi altul să trimiţă, şi şi alţii carii vor vrea să vie în partea lui, 
şi legătura aceasta să o scrie pre stâlp de electru, care să-l puie în mijlocul văzduhului la 
hotar. Pe această legătură au jurat dintră cei din Soare: Pironideas (cel de foc) şi Theriteas 
(cel de vară) şi Flogheos (cel de flacară), iar dintră cei din Lună: Nictor (cel de noapte) şi 
Minios (cel de Lună) şi Polimpeas (cel cu multe străluciri)(24). 

21. Şi aşea s-au făcut această pace şi îndată s-au stricat zidul cel din mijloc şi pre noi, 
pre robi, ne-au dat înapoi. Iar după ce ne-am întors în Lună, ne-au ieşit înainte şi cu lacrămi 
ne-au îmbrăţăşeat şi soţii şi Endimion, carele ne ruga ca să rămânem la el şi să lăsem să ne 
scrie întră lăcuitori, făgăduind că-mi va <da> pre pruncul său soţu de căsătorie, că la ei 
muieri nu sânt. Dar eu nicidecum n-am vrut să rămâiu, ci m-am rugat să mă sloboază în 
mare. Iar deaca au văzut că nicidecum nu mă poate face să rămâi acolo, după ce în şeapte 
zile ne-au ospătat, ne-au slobozit. 

22. Iar ce lucruri noao şi minunate am văzut pănă am fost în Lună, acealea vreau acum 
să le spuiu, şi mai întâiu aceaea, cum că ei nu să nasc din muieri, ci din bărbaţi, că nuntele le 
fac bărbaţi cu bărbaţi, iară nici de numele muierii nu ştiu. Fieştecare dintră ei să însoară şi ia 
unul pe altul când iaste de doaozeci şi cinci de ani. Pruncul nu în foale-l poartă, ci în pulpele 
piciorului, că deaca să zemisleşte pruncul, creaşte pulpa şi, după câtăva vreame, îl naşte 
mort, şi apoi, cu gura căscată suflând preste el, îl înviiază. Ci şi mai mare decât aceasta, alta 
mai mare voiu spune. Iaste un fealiu de oameni la ei, carii să cheamă dendrite, adecă de 
arbori, carii aşea să nasc: taie coiul cel drept al omului şi-l îngroapă în pământ, apoi din 
coiul acela răsare arbore (copaciu) de carne, mare, ca un sul, şi are şi ramuri şi frunze, rodul 
lui e ghinde de un cot de lungă. Ghindea aceasta, după ce să coace, o culeg şi o bat cu 
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ciocanul de o fac om. Mădulariu de ruşine îşi fac apoi ei sau îl cumpără, unii au de pil, alţii, 
carii sânt mai săraci, de lemn, şi cu acela să împreună cu soţiia sa. 

23. Deaca îmbătrâneaşte omul, nu moare, ci să râsipe în aer ca şi fumul. Tuturor o 
bucată le iaste, că, după ce aprind foc, frig broaşte pe jar, că sânt la ei multe broaşte, care 
sboară prin văzduh. Şi, şezind împrejurul focului în care să frig, sorb cu gura sfara carea iasă 
din broaştele care să frig. Şi cu acest fealiu de bucată să hrănesc. Iar beutura le iaste aer stors 
în păhar în care curge oarece udeală, ca neşte roao. Însă nici să pişe, nici să cacă, încă nici 
într-acealea locuri, unde sântem noi, sânt găuriţi, ci deasupra pulpii, la închietura 
genunchelui, acolo sânt găuriţi şi pre acolo au şi împreunare trupească. Iar frumos la ei iaste 
cel pleşug şi făr’ de păr, că de cei cu păr să scârbesc. Iar în stealele ceale cu coadă, cei cu păr 
sânt frumoşi, că venisă unii de acolo carii <spun> de ei. Însă barbele le au puţintel deasupra 
genunchielor. La picioare deagete nu au, ci numai un degetuţ au. Deasupra curului 
fieştecăruia creaşte o buruiană mare ca o coadă, carea totdeauna iaste vearde, care nu să 
rumpe, măcar de cade cine pe spate. 

24. Suflă din nas miiare foarte acră, şi când lucră sau să ostenesc, preste tot tru<pul> 
curge lapte, aşea cât şi caşiu fac de acolo, după ce puţintică miiare picând din ceape îşi fac 
uleiu foarte gros şi bine mirositoriu. Vii încă au multe, iară viţele rodesc apă, boambele 
strugurilor sânt ca grindinea, şi, cum mi să pare mie, când bate vântul şi le mişcă, atunci, 
rumpându-se strugurii, cade la noi grindine. Pântecele le iaste în loc <de> traistă, în care pun 
ceale ce le sânt de lipsă, că să poate şi deschide şi iarăşi a să închide. Maţ nici unul nu au, 
nici ficat, nici nimic altă, numai cât iaste flocos înlăuntru şi păros, aşea cât şi pruncii cei 
mici, când le iaste frig, să bagă în el. 

25. Haine au moi, cei bogaţi de glaje, cei săraci de aramă ţesute, că ţerile acealea au 
multă aramă, carea, deaca toarnă puţintică apă preste ea, o scarmănă ca şi lâna. Iară de ochi, 
ce ochi au mi greu a spune, să nu gâdească cineva că minţ. Însă tot voiu spune şi aceasta: au 
ochi care să pot lua jos şi care vrea îşi ia ochii şi-i ţine în scătulcă sau în bozdonariu, şi, când 
vrea să vază ceva, şi-i pune la loc şi veade. Şi mulţi, când îşi perd ai săi, să împru<mu>tă de 
la alţii şi văd. Sânt unii bogaţi carii au mai mulţi ochi, ca, deaca perd unii, să aibă alţii. 
Urechile le au de frunze de paltin (platanorum folia), afară de cei ce am zis că nasc din 
ghinde, că acestora urechi sânt de lemn. 

26. Şi altă minune am văzut în curtea împărătească: o oglindă foarte mare iaste pusă 
preste o fântână nu prea afundă. Deci, de să pogoară neştine, aude toate câte să grăiesc pre 
Pământul nostru; iar, de să uită în oglindă, veade oraşele şi oamenii, ca cum ar fi de faţă la 
toate. Atunci am văzut şi eu pre casnicii mei şi moşiia mea. Iar oare văzutu-m-au şi ei, nu 
ştiu. Iar cel ce nu creade că e aşea cum spuiu eu, când va ajunge şi el să fie acolo, atunci va 
cunoaşte că adevărate spuiu. 

27. Deci atunci, luându-ne zioa bună de la împăratul şi de la priiatenii lui, şi intrând în 
corabie, am purces. Mi-au dat mie Endimion şi doao haine lungi de glaje, iar de aramă cinci 
şi de hămeiu toată armătura, care toate le-am lăsat în chit, de care mai înainte voiu spune. 
Au trimis cu noi şi o mie de ipoghipi, carii pănă la cincizeci de stadii să ne ducă. 

28. Deci, corăbiind, pe la multe pământuri am trecut: am ajuns şi la lăcuitorii cei de 
curând acolo merşi a Luceafărului, unde, ieşind, am beut. După aceaea, am sosit la Zodiac, 
lăsind Soarele de-a stânga, aproape pre lângă pământul acel am trecut, dar n-am întrat în el, 
măcar că soţii foarte poftea, că ne-au oprit vântul. Însă o am văzut, ţară verde şi grasă, cu 
râuri şi cu multe bunătăţi plină. Dar văzindu-ne nefelochentaurii, carii pentru leafă să oştesc 
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la Faeton, au sburat în corabie, dar cunoscând că şi noi ne cuprindem în legătura păcii, s-au 
dus. 

29. Şi acum şi ipoghipii să dusease, şi o noapte şi o zi am corăbiiat în jos, şi cătră seară 
am ajuns la cetatea lumin<il>lor, carea o chiamă Lihnopolis(25). Cetatea aceasta iaste în 
văzduhul cel împrejurul Găinuşii, însă mai jos decât Zodiacul. Deci, întrând noi într-această 
cetate, nici un om n-am văzut, iară multe lumini, umblând şi în târg şi în liman, unele era 
mici, adecă sărace, iară puţine era din numărul celor mari şi puternici, luminate şi strălucite. 
Fieştecarea avea lăcaşul şi sfeaşnicul său şi nume ca oamenii. Le-am auzit şi vorbind, şi nici 
un rău nu ne făcea, ci ne-au chemat în sălaşiu; însă noi tot ne temeam şi nici a mânca nici a 
dormi nici unul dintră noi nu au îndrăznit. Curtea împăratului era în mijlocul cetăţii. 
Împăratul lor toată noaptea şedea şi pre nume pre fieştecarea lumină o striga; carea nu 
asculta cu moarte să pedepsea ca o părăsitoare a stării sale. Iar moartea lor iaste a să stânge. 
Fiind noi acolo, am auzit şi noi pricinile luminilor, care le aduceau pentru întârziiarea sa. 
Acolo am cunsocut şi lumina noastră şi o am întrebat cum sânt lucrurile noastre acasă; ea 
mi-au spus mie toate. Deci, în noaptea aceaea, acolo am mas, iar a doa zi, purcezind, am 
ajuns aproape de nori, unde am văzut cetatea Nefelococigiia(26) şi ne-am minunat de ea, însă 
nu am întrat în ea, că nu ne-au lăsat vântul. Iar acolo împărăţea Coron(27), fecioru lui 
Cotifion (cornix merulae). A treia zi, de acolo, vedeam marea destul de chiiar, iar pământul 
nicidecum, afară de ceale ce spânzură în văzduh, şi acealea ca cum ar fi de foc şi foarte 
strălucitoare să vedea. A patra zi, cătră ameazăzi, lin suflând vântul, ne-am aşezat în mare. 

30. Iar deaca am ajuns la apă, foarte ne-am bucurat şi ne-am veselit şi din ceea ce 
aveam ne-am ospătat, şi, aruncându-ne în mare, ne-am scăldat, că era senin şi marea lină. Iar 
de multe <ori>, mutarea cea spre mai bine să veade a fi început a mai mari reale. Că după ce 
doao zile am corăbiiat pe mare, luminându-să zioa a treia, cătră răsăritul soarelui, degrabă 
am văzut multe fieri de apă, şi chiţ şi alţii, iar pre unul foarte mare, că de o mie şi patru sute 
de stadii era de mare şi venea asupra noastră cu gura deschisă şi departe înaintea sa 
turburând marea şi spumând şi şcrânţenind dinţii, carii era mai lungi decât la noi (ahollis), şi 
toţi ca neşte pari ascuţiţi şi ca pilul de albi. Iar noi, mai pre urmă, luându-ne zioa bună unii 
de cătră alţii şi îmbrăţeşindu-ne, aşteptam. Iar chitul venind, împreună cu corabia ne-au 
sorbit, dar nu ne-au zdrobit cu dinţii, că prin rărimea dinţilor sănătoasă şi întreagă au scăpat 
înlăuntru. 

31. Iar deac’ am întrat înlăuntru, întâiu era întunearec şi nimic nu vedeam. Iar după 
aceaea, deschizind chitul gura, am văzut foarte şi largă şi înaltă peaşteră în pântecele 
chitului, şi oraşiu în care zeace mii de oameni lăcuia, şi la mijloc era aruncaţi peşti mai mici 
şi multe fieri tăiate şi strujite, şi dăraburi de corăbii, şi anghire, şi oase de oameni, şi sarcini. 
În mijloc era pământ şi dealuri, care mie mi să părea că s-au făcut din tina carea o înghiţea şi 
apoi să aşeza acolo. Era întru acealea şi pădure şi tot fealiul de arbori să prăsea şi legumi, ca 
cum ar fi fost lucrate creştea. Pământul acela cuprindea împrejur doao sute şi patruzeci de 
stadii, şi am văzut acolo şi paseri de mare, libuţi (alcyones), care guia în arbori. 

32. Atunci mult am plâns, după aceaea, îndemnând eu pre soţi, am întărit coabia şi, 
scăpărând, am făcut foc, şi din ceale ce aveam îndemână am făcut demâncare, că zăcea 
multă carne de tot fealiul de peşti, iară apă aveam încă din Lună. A doa zi, după ce ne-am 
sculat, când căsca chitul gura, am văzut colea munţii, colea cerul numai, şi de multe ori şi 
ostroave, şi am simţit că foarte iute mergea în toate părţile mării. După ce apoi ne-am fost 
oarecumva dedat cu această acolo petreacere, am luat şeapte soţi cu mine şi am întrat în 
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pădure ca să văz toate. Şi n-am mers încă întregi cinci stadii, şi am aflat beseareca lui 
Neptun (Posidon), cum arăta scrisoarea ce era pe ea, şi nu departe – şi mormânturi multe, şi 
la eale – stâlpi, şi aproape – fântână cu apă limpede. Auzit-am şi lătrat de câni şi să vedea şi 
fum departe, dintru care am priceput că trebuie să <fie> oarece lăcuitori. 

33. Deci cu de-adinsul mai înainte mergând, ne-am tâlnit cu un bătrân şi cu un tânăr, 
carii lucra o grădină cu legumi, şi din fântână pe părău ducea apă în grădină. Noi, văzind pre 
aceştea împreună, ne-am veselit şi ne-am îngrozit, şi şi ei iară aşea, cum lesne să poate 
socoti, spăriiaţi sta şi nu putea grăi. După câtva, bătrânul au zis:  

– Cine sânteţi voi, nemearnicilor? Au doară neşte dimoni de mare, au nefericiţi oameni 
ca şi noi? Că şi noi sântem oameni născuţi şi pre pământ crescuţi, şi acum ne-am făcut 
lăcuitorii mării, şi înotăm cu feara aceasta, carea ne ţine în sine, şi bine nu ştim ce iaste de 
noi: ne socotim morţi, şi tot creadem că sântem vii. 

La aceastea, eu am răspuns: 
– Şi noi cu adevărat oameni, de curând aici veniţi sântem, părinte, carii alaltaieri cu 

corabia împreună sântem înghiţiţi, iar acum am ieşit să vedem pădurea aceasta cum iaste, că 
ni să vedea multă şi mare, şi un duh ne-au adus pre noi, ca să te vedem pre tine şi să învăţăm 
cum că nu numai noi sântem închişi întru această fiară. Dar spune-ne noao întâmplarea ta, 
cine eşti şi cum ai întrat aici? 

Iar el au zis că nimic nu ne va spune, nici ne va întreba mai nainte de ce ne va da să 
mâncăm din ceale ce are. Şi, luându-ne pre noi, ne-au băgat în casa care şi-o făcusă destul de 
bună de lăcuit. Şi paturi făcusă într-însa şi altele. El, după ce ne-au pus noao legumi şi 
poame şi peşti şi ne-au dat şi vin, după ce ne-am săturat, ne-au întrebat ce s-au întâmplat cu 
noi. Atunci eu toate pre rând i le-am povestit, viforul şi ceale ce în ostrov ni s-au întâmplat, 
şi corăbiiarea prin văzduh, şi războiul, şi cealealalte, pănă când ne-am pogorât în peaşte. 

34. Iar el, foarte minunându-să, ne-au povestit şi el ale sale întâmplări, aşea începând:  
– O, nemearnicilor, eu de neam sânt din Cipru, şi pentru negoţitorie am ieşit din patrie 

cu fiiul meu acesta pre carele vedeţi şi cu multe alte slugi. Am corăbiiat în Italia cu corabia 
încărcată de multă marfă, carea corabie doară o aţi văzut stricată în gura chitului, şi pănă la 
Sichiliia bine am corăbiiat, iar, de acolo, răpindu-ne un vânt tare, a treia zi ne-au adus la 
ochean. Aici numerind la chit, pre toţi, cu corabie cu tot, ne-au înecat, şi, ceialalţi murind, 
numai noi doi am rămas vii. Iar după ce am îngropat pre soţi şi am zidit besearecă lui 
Neptun, trăim această viaţă, lucrând grădina şi agonisindu-ne legumi, alte bucate, peaşte 
mâncăm şi poame. Iar pădurea, precum vedeţi să întinde mult şi are şi viţe multe, din care să 
face foarte dulce vin, şi izvor de apă foarte limpede şi reace precum aţi văzut. Aşternuturi ne 
facem din frunze şi foc destul ne facem, şi prindem paseri şi prindem peşti vii, carii întră pe 
supt urechile chitului, şi acolo, când vrem, ne şi scăldăm; şi nu departe iaste şi un lac sărat 
care cuprinde împrejur doaozeci de stadii, în care de tot fealiul de peşti sânt, pre care cu o 
luntriţă mică, de mine făcută, umblăm. Şi de când sântem aici sânt doaozeci şi şeapte de ani. 

35. Şi cealalte oricum le putem suferi, dar vecinii noştri, carii aproape lăcuiesc, sânt 
foarte oameni grei şi răi, neprietenoşi şi sălbateci.  

Iar eu am zis:  
– Dar sânt şi alţii aici în chit? 
El au răspuns: 
– Mulţi foarte sânt, sălbateci şi cu faţă groaznică, că părţile pădurei cealei despre apus 

şi cătră coada chitului le lăcuesc terihanii (salsamentarii)(28), neam cu ochii ca de şearpe şi cu 
obraz ca de rac, războinic şi îndrăzneţ şi mâncătoriu de cruzime. Iar cealaltă lature, cătră 
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păreatele cel drept, tritonomendiţii(29) o ţin, a cărora partea cea din sus iaste aseamenea 
oamenilor, iar cea din jos – nevăstuicelor (mustelis), însă aceştea nu sânt aşea nedrepţi ca 
ceialalţi. Iar partea cea de-a stânga o ţin carchinohirii (cancrimanii)(30) şi thinochefalii(31), 
carii capul au de câne, carii au făcut însoţire de războiu întră sine. Iar în mijloc lăcuiesc 
paguradii(32) şi psitopodii(33), neam răsboinic şi foarte iuţi de fugă. Iar părţile ceale despre 
răsărit, cătră gură, mai mare parte sânt pustii, pentru că le spală marea. Aceasta le ţiiu eu şi 
plătesc psitopodilor bir în tot anul cinci sute de ostree. 

36. Aşea sânt locurile pe aici. Iar noi trebuie să vedem cum să ne putem bate împotriva 
atâtea neamuri şi cum să ne agonisim hrană. 

Deci l-am întrebat:  
– Câţi sânt toţi aceştea? 
El au zis:  
– Mai mulţi de o mie. 
Apoi eu iară am întrebat:  
– Ce arme au? 
Bătrânul zice:  
– Alte arme n-au, afară de spinări de peaşte (spinas piscium).  
La aceastea, eu am zis că bine va fi ca să ne lovim cu ei, deaca n-au arme, de vreame 

ce noi avem arme, că, de-i vom birui pre ei, apoi vom trăi făr’ de frică. Aşea au plăcut şi, 
mergând la corabie, ne-am gătit de bătaie. Pricina războiului era birul cel neplătit, a căruia zi 
acum să apropia. Deci ei au trimis care să ceaie birul. Iar bătrânul, cu sumeţie răspunzind, au 
gonit pre cei ce venisă după bir. Iar psitopodii şi paguradii, măniindu-se, cu mare gâlceavă 
s-au sculat asupra lui Schintar, că aşea chema pe bătrânul acela. 

37. Iar noi socotind că ei vin asupră, ieşind din casă şi trimiţind înainte doaozeci şi 
cinci de bărbaţi, cărora li s-au dat poruncă ca să stea ascunşi pândind, şi, când vor vedea că 
au trecut vrăjmaşii, să se scoale dinapoia lor. Şi aşea au făcut. Că, sculându-să, i-au tăiat pre 
ei dinapoi. Iar noi, iarăşi doaozeci şi cinci, că şi Schintar şi feciorul lui să bătea, le-am ieşit 
înainte şi, bărbăteaşte şi cu inimă bătându-ne, nu făr’ de primejdie ne-am războit. Iar mai pre 
urmă, întorcându-i în fugă, i-am gonit pănă <la> gaorile lor. Şi din vrăjmaşi au căzut o sută 
şi şeaptezeci, iar dint-ai noştri – un ocârmuitoriu, cu o coastă de somn de mare dinapoi 
împuns.  

38. Deci, într-acea zi şi într-acea noapte, într-acel loc în care ne-am războit, am rămas 
şi am râdicat stâlp de biruinţă, o spinare uscată de delfin. Iar a doa zi, şi alţii, cunoscând 
lucrul, au venit, cornul cel drept ţiindu-l tarihanii, pre carii povăţuia Pelam(34), iar cel stâng îl 
ţinea tinochefalii; cel din mijloc – carhinohirii. Că tritonomendetii hodinea, la nici unii vrând 
a ajuta. Iar noi, ieşidu-le înainte, cătră besearica lui Neptun am venit, la mâni cu mare olălău, 
cât răsuna chitul ca o peaşteră, şi întorcându-i în fugă, că era goi, gonindu-i în pădure, am 
luoat câmpul (pământul). 

39. Şi nu după mult, au trimis soli şi pre cei morţi i-au luoat şi pentru pace au lucrat, 
dar noao nu ne-au plăcut pacea, ci, a doa zi, mergând asupra lor, pre toţi i-am omorât, afară 
de tritonomendiţi. Că aceştea, văzind ce să face, au fugit şi pe la urechile chitului au sărit în 
mare. Iar noi, umblând şi văzând tot locul acela, care era acum curăţit de vrăjmaşi, de aci 
înainte, făr’ de frică petreceam umblând la vânat şi lucrând vii şi culegând poame din pomi. 
Iară ni să părea că sântem aseamenea unor oamnei într-o temniţă mare închişi, de unde nu 
pot fugi, carii cu desfătare trăiesc. Deci un an şi opt luni aşea am trăit. 
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40. Iar în luna a noa în zioa a cinceasprăzeace, cătră a doa deschidere a gurii (că în tot 
ceasul o dată-şi deschidea chitul gura, cât cu deschiderile aceastea puteam cunoaşte 
ceasurile), drept aceaea, cătră a doa deschidere, cum am zis, degrabă am auzit olălău mare şi 
gâlceavă, ca a chelevmagaelor şi a remorilor. Deci, spăriindu-ne, am mers în gura chitului şi, 
stând întră dinţi, am văzut toate, priveală mai minunată decât toate am văzut eu: oameni 
mari de o jumătate de stadie, în neşte ostroave mari ca în neşte corăbii mari corăbiind (ştiu 
că cine va auzi nu va putea creade, însă tot voiu spune). Ostroave era acelea, dar nu foarte 
înalte, care cuprindea împrejur ca la o sută de stadii. Întru aceastea corăbiia treizeci fără doi 
de bărbaţi de aceia. Dintru aceştea, unii la amândoao laturile ostrovului, şi vâsle avea copaci 
de chiparos mari, cu ramuri şi cu frunze cu tot. Iar în partea cea dinapoi, la pisc, cum să 
părea, cârmaciul într-un deal înalt sta, având în mână cârmă de aramă de o stadie de lungă. 
Iar în partea cea dinainte, ca la patruzeci dintră ei, armaţi, să războia. Era mai aseamenea 
oamenilor, afară de păr, că în loc de păr avea foc arzind, şi pentru aceasta nu avea lipsă de 
coifuri. În loc de vetrile, suflând vântul în pădure, că era multă pădure în fieştecare ostrov, îl 
mâna oriunde voia cârmaciul, şi ostroavele, ca neşte corăbii lungi şi ascuţite, iute mergea. 

41. Şi, dintâiu, numai doao sa<u> trei vedeam, după aceaea, s-au ivit la vro şease sute, 
care, prinzind loc, au dat războiu şi să bătea cu corăbii (classibus). Şi multe, lovindu-să una 
de alta, să sfărâma, multe <de> împingerea cea tare să îneca, altele, încurcându-să unele cu 
altele, tare să războia şi nu lezne să spărgea. Că cei ce era în partea cea dinainte foarte iute 
au sărit în corăbiile ceale străine, şi acolo, bătându-să, pre toţi i-au omorât, iar rob nimene 
n-au dus. În loc de mâni, de fer polipozi mari, legaţi unii de alţii, svârlea, care, cuprinzind 
pădurea, ţinea în loc ostrovul. Iar ostrele, carele arunca, aşea de mari era, cât una umplea un 
car. Arunca şi sponghii, mai ca un pământ de doao găleate, şi cu aceastea să rănea unii pe 
alţii. 

42. Povăţuitoriul unei corăbii era Acolochentauru(35), iar a ceialalte – Thalasopot 
(beutoriul mării)(36). Războiul întră ei, cum să pare, au început pentru pradă. Că să zicea cum 
că Thalasopot multe turme de delfini de a lui Acolochentauru au răpit, cât să putea auzi 
spunând unul altuia şi numind numele împăraţilor. Mai pre urmă, au învins ostaşii lui 
Acolochentauru şi au înecat mai o sută şi cincizeci de ostroave de ale vrăjmaşilor, iară trei 
cu oameni cu tot le-au prins, cealealalte au fugit. Iar acestea păn’ la una au alergat după ei. 
Cătră seară, întorcându-să la corăbii, mai toate le-au prins şi au luat îndărăpt ale sale, că şi 
de a lor ostroave optzeci s-au fost înecat. Şi au râdicat stâlp de biruinţă pentru biruinţa bătăii 
ostroavelor, acăţind un ostrov de-a vrăjmaşului în capul chitului. Şi în noaptea aceaea lângă 
chit au mas, legând de el corăbiile şi slobozind împrejur anghirele, că şi anghire avea mari şi 
tari, de glaje. A doa zi, mulţemind lui Dumnezeu în chit şi îngropând într-însul pe ai săi, au 
purces veaseli, cântând cântare de biruinţă. Aceastea sânt ceale ce s-au făcut în războiul cel 
cu ostroave. 

 
A istoriei adevărate cartea a doa 

1. De la această vreame, nemaiputând suferi viaţa cea din chit, m-am urât a mai 
rămânea acolo şi căutam cum să pociu ieşi. Şi mai întâiu am voit a săpa păreatele cel de-a 
drepta şi a fugi. Şi acum, începusăm a-l săpa. Deci, după ce am săpat pănă la cinci stadii şi 
tot nimic nu ne-am folosit, am socotit să lăsăm de a mai săpa şi să aprindem pădurea, că aşea 
va muri chitul şi apoi lesne vom ieşi. Deci, începând de cătră coadă, am aprins pădurea, şi în 
şeapte zile şi în şeapte nopţi n-au simţit chitul focul. Iar în zioa a opta şi a noa, am priceput 
că-i rău chitului, că căsca mai târziu şi, când căsca, îndată închidea gura. Iar în zioa a zeacea 
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era mai mort şi puţea rău. Şi în a doasprăzecea zi abia, am luat sama că de nu vom pune 
ceva întră fălci când cască, ca să nu să încleştează dinţii, iaste primejdie, că, închişi în el 
mort, şi noi împreună vom peri. Deci, puind în gura lui bârne mari, i-am proptit fălcile când 
le-au deschis; şi am gătit corabiia şi luând apă multă şi alte care ne era de trebuinţă, iară 
cârmaciu era să fie Schinthar. Iar ceaealaltă zi, chitul acum era mort. 

2. Iar noi, trăgând afară corabia şi prin rărimea dinţilor scoţindu-o, frumos o am 
slobozit în mare. Atunci, suindu-ne pe spatele lui, am mulţemit lui Neptun, dumnezeului 
apelor, şi am râdicat stâlp de biruinţă, rămâind acolo trei zile, că nu era marea lină să putem 
porni. A patra zi am purces şi, mergând pre mare, am dat de mulţi omorâţi în bătaia cea cu 
ostroavele, şi, minunându-ne de mărimea lor, le-am măsurat trupurile. Şi vro câteva zile am 
corăbiiat cu aer lin. După aceeea, bătând vântul cel de cătră miazănoapte, s-au făcut mare 
frig, de care marea toată au îngheţat, nu numai pe deasupra, ci şi în jos, la trei sute de paşi; 
aşea cât, ieşind din corabie, umblam pe gheaţă. Iar bătând vântul şi nemaiputând suferi, din 
sfatul lui Schinthar, am săpat întră gheaţă o peaşteră mare, în carea treizeci de zile am rămas. 
Şi, făcând foc, mâncam peşti, care-i aflam în gheaţă săpând. Dupa aceea, sfârşind ceale de 
lipsă, apucându-ne, am tras corabiia deasupra gheţii şi, întinzind vetrilele, ne purtam ca cum 
am corăbiia lin şi frumos, lunecând pre gheaţă. În a cincea zi, s-au făcut căldură şi 
topindu-să gheaţa s-au făcut toată apă. 

3. După ce mai trei sute de stadii am corăbiiat am ajuns la un ostrov mic şi pustiu. Aici 
bind apă, că acum şi apa o sfârşisem, şi cu săgeţile am omorât doi boi sălbateci şi apoi iar 
am purces cu corabiia. Iar boii aceştea nu avea coarnele în cap, ci supt ochi. Nu mult după 
aceaea, am întrat într-o mare nu cu apă, ci cu lapte. Să vedea şi un ostrov într-însa, plin de 
viţe. Iar ostrovul acesta era un caşiu foarte mare închegat, precum apoi, când am săpat, am 
văzut, de doaozeci şi cinci de stadii mare; iar viţele era pline de struguri, dar nu vin, ci lapte 
am stors din eale. În mijlocul ostrovului era zidită besearecă Galateii (Lăptoasei) Nereidii, 
cum arăta scrisoarea de pe besearică. Drept aceea, cât am rămas acolo, şi hrană şi bucate 
ne-au dat pământul, iar beutură aveam lapte din struguri. Să zicea că în laturile acealea 
împărăţeaşte Brânza (Tyro)(37), fata lui Salmonei, carea această cinste şi-au dobândit după ce 
s-au dus de aici. 

4. Cinci zile am rămas în ostrovul acela; în zioa a şeasa am purces, purtându-ne neşte 
vânt care nu uşoare valuri făcea în mare. În zioa a opta, mai mult nu prin lapte, ci prin mare 
sărată şi vinetă corăbiiam. Aici am văzut mai mulţi oameni alergând pre mare, întru toate 
aseamenea noao, afară de picioare, că aceastea le avea de gorun, de unde şi nume au 
felopodi (adecă cu picioare de gorun). Deci ne-am mirat noi văzindu-i pre ei că nu să 
scufundă, ci pe deasupra valurilor făr’ de frică umblând. Aceştea au venit şi la noi şi 
elineaşte ne-au dat bineaţe. Şi zicea că merg în Gorunime, patriia sa. Şi au venit câtva pe 
lângă noi, după aceaea, despărţindu-se, s-au dus, poftindu-ne noao bună corăbiiare. După 
puţin, am văzut multe ostroave aproape, de-a stânga Gorunimei, la carea mergea aceia, 
oraşiu mare, zidit într-un gorun mare şi rătund, iar departe, mai spre stânga, cinci foarte mari 
şi înalte, întru care mult foc ardea. 

5. Cătră vârvul luntrii, unul lat şi nu prea înalt, departe de cincizeci de stadii. Acum 
eram aproape şi împrejurul nostru sufla un vânt minunat şi lin şi slobozea miros cu care zice 
scriitoriul Irodot că suflă în Araviia cea Fericită(38); că mirosul lui iaste cel de ruge şi de 
narchis, şi de iachint, şi de crin, şi de vioare, şi de mirsină, şi de laur (scumpie), şi de floarea 
viţii, aşea oarece dulce ne-au venit la nări. Deci, desfătându-ne noi cu acel miros, şi, după 
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multe osteneale, nădăjduind mai bune, peste puţin am ajuns la ostrov. Acolo am văzut şi 
limanuri multe împrejur, mari şi făr’ de primejdia valurilor. Şi râuri foarte limpezi, care lin 
curgea în mare; afară de aceastea, livezi şi păduri şi paseri cântăreaţe, şi în ţermuri cântând, 
şi multe în ramuri. Iar aerul era uşor şi lin, suflând împrejurul ostrovului, şi neşte boare 
frumoasă cu o suflare lină mişca pădurea. Şi şi ramurile, mişcându-să, dulci şi frumoase 
cântări pururea făcea. Iar să auzea şi o strigare amestecată, nu gâlcevoasă, ci cum să face în 
ospeaţe, când suflă cu trâmbiţele, când unii laudă, alţii plesnesc în mâni la glasul trâmbiţii 
sau al ceaterii. 

6. Cu toate acestea desfătându-ne, am venit la ţermuri şi, legând corabia în liman, am 
ieşit, lăsind în corabie pe Schinthar cu doao soţii. Şi mergând noi printr-o livade cu flori, am 
dat de păzitorii ţermurii, carii legându-ne pre noi cu cununi de flori, că la ei foarte grea 
legătură iaste aceasta, ne-au dus la stăpânitori. Iar pre cale, de la cei ce ne ducea legaţi, am 
auzit că acesta iaste Ostrovul celor Fericiţi(39) şi stăpâneaşte într-însa Radamanth(40). Iar după 
ce ne-au dus la el, ne-au pus în a patra loc în rândul celor ce era de judecat. 

7. Judecata cea dintâiu era despre Telemonie Aiant(41): oare cade-să ca să petreacă el 
cu cei viteaji într-un loc? Că să vinovăţea cu aceasta, că au fost iute la mănie şi el pre sine 
s-au omorât. Deci, după ce multe de amândoao părţile s-au grăit, Radamanth întru acest chip 
au spus judecata: acum să bea steregoaie şi să se dea lui Ipocrat Koo(42) doftorului, apoi, 
după ce să va tămădui, va şedea la ospăţ.  

8. Altă judecată era despre dragoste, a lui Theseu(43) şi a lui Menelau, carii să sfădea 
pentru Elena, cu carele dintru ei trebuia să meargă. Şi au judecat Radamanth ca ea să fie cu 
Menelau, carele, pentru ca să se căsătorească cu ea, atâtea osteneale şi atâtea primejdii au 
răbdat. Că Theseu are alte muieri, amazona aceaea şi featele lui Minon. 

9. A treia judecată au fost întră Alexandru, feciorul lui Filip, şi întră Hanibal 
Cartaghineanul despre loc, care să şează în locul cel mai dinainte. Şi s-au judecat ca 
Alexandru să şează mai înainte şi i s-au pus scaun lângă Chir(44) cel mai mare al pearşilor. 

10. A patra a noastră judecată au fost. După ce ne-au adus înainte, ne-au întrebat 
Radamanth: pentru ce noi încă vii am întrat în acel sfânt loc? Iar noi toate pe rând i le-am 
spus, cum le-am păţit. După aceaea, ne-au poruncit să fim câtva afară, s-au sfătuit cu cei ce 
împreună cu el şedea despre noi, că şedea la sfatul acela şi alţii mai mulţi, şi şi Aristid 
Dreptul(45) athineanul, şi ne-au făcut această judecată: ca pentru curiozitatea şi pentru 
meargerea noastră acolo după moarte să ne pedepsim. Iar acum, în vreamea cea pusă noao, 
în ostrovul acela să rămânem petrecându-ne cu viteajii, apoi să ne ducem. Şi ne-au pus 
vreame ca mai mult de şeapte zile să nu rămânem acolo. 

11. Atunci de sineşi căzind cununile, slobozi am întrat în cetate la ospăţul fericiţilor. 
Cetatea aceasta era toată de aur, zidurile ei împrejur era de smaragd, porţi avea şeapte, 
fieştecare dintru lemn de chinamon făcută, faţa pământului cetăţii de pil, besearicile tuturor 
dumnezeilor de veril, peatră scumpă, era zidite, şi jertvenice mari într-însele dintr-o peatră 
scumpă, amithina, în care fac ecatombe. Împrejurul cetăţii curge râu de mir foarte frumos, a 
căruia lăţime iaste de o sută de coţi împărăteşti, afunzimea era cât lezne să putea cu notul 
treace. Scăldători au căzi mari de glaje, cu chinamon mirositori, iar în loc de apă, în frunze, 
roao caldă iaste. 

12. Haine au de pânză de păianjin foarte supţire, de porfiră. Trupuri ei n-au şi nu să pot 
pipăi, că n-au carne, ci numai chip din afară arată, şi, măcar că nu au trupuri, tot stau, să 
mişcă, sâmţesc şi vorbesc, şi ca cum numai sufletul lor gol s-ar vedea umblând întru o 
asemănare de trup îmbrăcat. Că, de nu-i va pipăi neştine, nu va putea creade că nu iaste trup 
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ce veade. Că sânt ca neşte umbre râdicate şi nu întunecate. Nime nu îmbătrâneaşte, ci în ce 
vârstă vine acolo, întru aceea rămâne. Şi nici noapte nu iaste la ei, nici tocma zi luminată, ci 
cum iaste la noi dimineaţa pănă încă nu răsare soarele; lumină ca aceea luminează pământul 
acela. Şi numai o vreame a anului iaste acolo, că tot primăvară e la ei şi un vânt suflă, 
zefirul. 

13. Tot feliul de flori şi de plânte, şi de ceale mirositoare, şi de ceale umbroase, sânt în 
pământul acela. Viţele de doaosprăzeace ori într-un an rodesc, adecă în toată luna. Iar 
cealealalte poame în toată luna de doao ori rodesc. Spicele în loc de grăunţe de grâu rodesc 
pâni gata ca neşte bureţi. Fântâni izvoară împrejurul cetăţii sânt trei sute şeasezeci şi cinci, şi 
altele care izvorăsc miiare, iară atâtea, iar care izvorăsc mir bine mirositoriu sânt cinci sute, 
ci aceastea sânt mai mici; iar râuri cu lapte – şeapte şi cu vin – opt. 

14. Prânzul (ospăţul) afară de cetate s-au făcut, în locul care să cheamă Câmpul Elisie. 
Iaste acesta o livade foarte frumoasă şi împrejurul mult fealiu de pădure deasă, carea celor 
ce şed le face umbră. Aşternut au de flori. Toate, şi încoace, şi încolo, le aduc şi le poartă 
vânturile care toate le slujesc, afară de aceasta, că nu toarnă ei vin, că de acesta nici o lipsă 
nu au, pentru că împrejur measelor sânt pomi de glaje, mari şi luminoase ca criştariul. Iar 
rodul pomilor acestora sânt păhară mai mari şi mai mici. Deci când vine cineva la prânz îşi 
ia din pomi un păhar sau doao şi-şi pune şie, şi acealea îndată să umplu de vin, şi aşea beau. 
În loc de cununi privighetorile şi alte paseri cântătoare din livezile ceale vecinice culeg cu 
rosturile flori, care aducându-le, ca cum ar ninge, le presară preste ei, sburând pre deasupra 
lor şi cântând. Cu mireasme se ung aşea: nori deşi beau din izvoarăle şi din râul cel cu 
mireasme, apoi, când să apropie să meargă la prânz, lin suflând vânturile, slobod ca neşte 
roao supţire. 

15. La prânz li să face musică şi cântări. Li să cântă mai ales din stihurile lui Omir. Şi 
şi el vine acolo şi să oaspătă cu ei; şi şeade mai nainte de Ulise. Sânt ceate de prunci şi de 
fecioare care-l duc pre el, şi joacă şi cântă Eunom Locru şi Arion lesviul, şi Anacreon, şi 
Stisihor, că şi pre acesta l-am văzut la ei împăcat acum cu Elină(46). Iar după ce au încetat 
acestea a cânta, altă ceată vine, de lebede şi de rânduneale şi de privighetori, şi, după ce şi 
aceastea au cântat, atunci toată pădurea, ca cu neşte fluieri, cântă povăţuite de vânturi. 

16. Şi aceaea foarte mare veselie le face, că sânt doao izvoară împrejurul ospăţului, 
unul de râs şi altul de desfătare. Şi din cel de desfătare la începutul ospăţului beau, şi, după 
aceaea, veaseli şi cu râs îşi petrec. 

17. Acum voiu să puiu pre oamenii cei vestiţi carii i-am văzut acolo, pre semizei pre 
toţi şi pre cei ce s-au războit la Troia, afară de Locru Aiantul(47), că zicea că numai acesta 
singur să munceaşte în locul celor necredincioşi. Iar dintră varvari am văzut pre amândoi 
Chiri şi pre schithul Anahars, şi pre Zamolx thracul, şi pre Numa tăliianul, şi, afară de 
aceştea, pre Licurg lachedemoneanul şi pre Fochion, şi pre Tel athineanul, şi pre înţelepţi, 
afară de Periandru(48). Am văzut şi pre Socrat, feciorul lui Sofronisc, vorbind cu Nestor şi cu 
Palamid(49). Împrejurul lui era Iachinth lachedemoneanul şi Narchis thespianul, şi Ila(50), şi 
alţi frumoşi. Şi mi să părea mie că iubeaşte pre Iachint, şi adevărat multe-l dovedea pre el. 
Iară să zicea că-i mănios pre el Radamanth, şi de multe ori i s-au lăudat că-l va lăpăda din 
ostrov, de nu se va lăsa de a face blăstămăţii şi de nu va vrea să lasă pisma (dissimulatione 
omissa) şi să se oapsete împreună cu ceialalţi. Numai singur Plato nu era acolo, dar să zicea 
că şi el lăcuiaşte într-o cetate carea el şi-o au gândit, şi cu îndreptariul şi cu legile care el 
le-au scris să ocârmuiaşte(51). 
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18. Aristip şi Epicur(52) cei mai dintâiu era aici, oameni dulci şi plăcuţi şi buni oaspeţi. 
Era acolo şi Isop fringheanul(53), care ca un măscăriciu şi ca un ciuf le face râs. Iară Dioghen 
sinopeanul(54) aşea şi-au mutat năravul, cât s-au însurat şi au luoat pe Laida(55) curva, şi beat 
de multe ori să scoală să joace şi blăstămăţii vinoase face. Dintră stoici nime nu era, că să 
zicea că încă să suie pe dealul cel greu al vârtutei (virtutis)(56). Auzeam şi de Crisip(57), că 
mai întâiu nu poate să între în ostrovul acela, pănă ce nu va bea a patra oară steregoaie. De 
academici(58) zicea că vreau să vie, ci mai aşteaptă încă şi socotesc că nu pot ei să preceapă: 
oare iaste ostrov ca acesta? Şi socotesc eu că şi de judecata lui Radamanth să tem, căci zic 
că el nu are puteare a judeca. Şi povestea că mulţi dintr-înşii, făcând năvală, vin după cei ce 
vin în ostrov, dar, muindu-să şi lenevindu-se oarecumva, mai nainte de a ajunge, de la 
mijlocul căii să întorc. 

19. Şi dintru aceştea, carii era aici, era foarte lăudaţi, iar în foarte mare cinste au pre 
Achileus, şi, după acesta, pre Thisia. Iar împreunarea trupească aşea o fac: ameastecă publiţe 
trupurile înaintea tuturor cu muieri, şi şi cu bărbaţi, şi aceasta nu li să pare lor lucru rău. 
Numai singur Socratis să jură că el curat să apropie la tiner, ci toţi judecă că el joară strâmb. 
Că de multe ori Iachint sau Narchis mărturisea, dar el tăgăduia. Iar muierile toate era de 
obşte şi nime nu pismuia altui bărbat, ci într-acest lucru foarte ţin cu Platon. Şi pruncii făr’ 
de nici o împrotivire să dau pre sine celor ce vreau. 

20. Încă nu trecusă doao sau trei zile, m-am dus la Omir poeticul, când amândoi am 
avut vreame, de l-am întrebat de unde iaste, zicându-i că la noi şi pănă astăzi iaste price 
pentru aceasta. Iar el au zis cum că cei ce-l zic pre el din Hiu şi cei ce-l zic din Smirna, şi cei 
ce-l zic din Colofoniia, aceia nu ştiu, iar el iaste, zicea, din Vaviloniia, şi acolo nu-i chemat 
Omir, ci Tigranis, apoi, când au fost pus chizeaşiu (obses) la elini, şi-au schimbat numele şi 
s-au numit Omir. Apoi l-am întrebat şi de stihurile lui, care unii le lapădă, el le-au scris? Şi 
el au zis că toate sânt ale lui. Iar huleam pricile ceale de nimic ale lui Zenodot şi ale lui 
Aristarh(59) gramaticilor. După ce la aceastea destul au răspuns, iarăşi l-am întrebat pentru ce 
de la mănia lui Ahil au început stihurile sale? Iar el au răspuns că aşea, făr’ de socoteală, 
i-au venit în minte. Voiam încă şi aceea a şti: mai înainte au scris Ulisea decât Iliada, cum 
mulţi zic, iar el au zis: „ba nu”. Şi cum că n-au fost orb, cum zic unii că au fost, nu au fost de 
lipsă să întreb, pentru că însumi am văzut că n-au fost orb. De multe ori şi de altă dată 
făceam aceasta, cându-l vedeam că are vreame, că mergeam la el de-l întrebam câte ceva, şi 
el îndată la toate-mi răspundea, întâiu după ce au învins a doa judecată, că-l pârea Thersit(60) 
că în stihurile sale l-ar fi făcut de ocară. Şi au învins Omir, ajutându-l întru acest lucru Ulise. 

21. Întru acealeaşi vremi au venit şi Pithagora simeul(61), după ce, de şeapte ori în 
viiaţă mutat, într-atâtea feri au trăit, iar cu laturea cea de-a dreapta era tot de aur. Şi aceaea 
s-au judecat cum că el cu sine petreace. Iar de aceasta era îndoială: oare Pithagora au Eforv 
ar trebui să se cheame. Au venit şi Empedoclis(62), prăjit, şi cu tot trupul fript, şi, măcar că 
multe cuvinte s-au rugat, nu s-au primit acolo. 

22. După ce câtăva vreame au trecut, au venit zioa luptei carea la ei Thanatusia (adecă 
a morţilor) să cheamă. Mai înainte şedea Ahileus, a cincea, Theseu, a şeaptea. Cealealalte 
lung ar fi a le povesti, capetele lucrurilor pre scurt le voiu spune. În luptă au biruit Car 
iracliianul(63) pre Ulise şi au luoat corona. Lupta pentru carea au luoat laudă Areu 
eghipteanul(64), carele în Corinth s-au îngropat, şi Eghei(65), cu care s-au luptat. Daruri pentru 
biruinţă la ei nu să dau. Cu alergarea cine au învins nu-mi aduc aminte. Întră poetici mult 
putea Omir, însă biruia Isiod(66). Darurile tuturor era cununi împletite din peane de peuni. 
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23. După ce acum s-au sfârşit lupta, s-au făcut ştire cum că cei ce să muncesc în locul 
celor necredincioşi au rupt legăturile şi au biruit paza şi vin la ostrov povăţuindu-i Falar 
agrighenteanul şi Vusirin eghipteanul, şi Diomed thracul, şi Schiron şi Pitiocampt(67). După 
ce au auzit aceastea, Radamanth au trimis la ţermuri viteaji, pre carii i-au povăţuit Theseu şi 
Ahileus şi cel ce acum să pocăisă (resipuerant), Aias telamoniteanul. Aceştea, dând războiu, 
s-au bătut şi au biruit viteajii, mai ales cu vitejia lui Ahileus. Şi Socratis, în cornul cel drept, 
cu mult mai bine s-au purtat decât viu, când s-au bătut la Dilion. Că venind vrăjmaşii, n-au 
fugit, nici şi-au întors faţa. Pentru această vârtute, apoi, frumos dar i s-au hotărât: o grădină 
frumoasă şi mare, afară de cetate, unde, după aceea, chemându-şi ucenicii, da învăţături şi 
au făcut ca locul acela să se cheame Academiia (Şcoala) Morţilor. 

24. Deci pre cei biruiţi, prinzindu-i, i-au legat şi iar i-au trimis înapoi, ca mai tare să să 
muncească. Şi această bătaie o au scris Omir, şi când am pornit eu de acolo mi-au dat 
scrisorile, să le aduc la oamenii noştri, ci, după aceaea, şi aceastea ca şi altele le-am perdut. 
Începutul scrisorii acesta era: „Musă, spune mie bătăile viteajilor”. Şi ferbând fasole, cum 
iaste obiceaiul la ei, după ce bine au săvârşit războiul, au făcut ospăţ pentru biruinţă şi foarte 
mare praznic au ţinut. Singur Pithagora n-au venit la acela, ci, înfrânându-să de mâncare, 
departe au şezut, scârbindu-să de obiceaiul a mânca fasole. 

25. Acum şease luni trecusă, şi cătră mijlocul lunii a şeaptea lucru nou s-au întâmplat. 
Chinir, feciorul lui Schintar, carele fiind mare şi frumos şi de multă vreame iubind pre 
Elena, şi ea încă, cum să vedea, nebunea de dragostea lui, aşea iubea. Că de multe ori, în 
ospăţ, făcea cu ochii unul altuia şi şi închina, şi amândoi, sculându-să, umbla pustii prin 
pădure. Şi de dragostea cea mare nu-şi ştia da şie sfat, ci Chinir gândea să răpească pre 
Elena. Au plăcut şi muierii să fugă într-un ostrov din ceale dinprejur ori în Felo, ori în 
Teloisa. Şi au luat cu sine din soţii mei pre trei foarte îndrăzneţi, iar tătâne-său n-au spus 
aceasta, pentru că ştiia că el îl va opri a face aceasta. Deci, când li s-au părut, au făcut ce au 
gândit. Şi făcându-să noapte, nefiind eu aici, că poate că adormisăm în ospăţ, pe furişiu de 
ceialalţi, luând pre Elena cu grabă, s-au dus. 

26. Iar cătră mezul nopţii, deşteptându-să Menelau şi văzind că muiarea nu iaste în pat, 
au strigat. Şi luând pre frate-său au mers la împăratul Radamanth; după ce s-au făcut zio, 
zicea privitorii că departe văd o corabie. Deci puind cincizeci de viteaji într-o luntre dintr-un 
lemn scobită, le-au poruncit să alearge după fugători. Aceştea, cu de-adinsul corăbiind cătră 
ameazăzi, i-au ajuns când acum întra în marea cea de lapte aproape de Tiroisa(68), foarte 
puţintel au fost de nu au scăpat. Şi legând luntrea cu lanţ de flori, s-au întors la liman. Iar 
Elena plângea, şi de ruşine şi-au învăluit capul. Iar pe Chinir şi pre soţii lui, după ce mai 
înainte i-au întrebat Radamanth să spuie de mai sânt cineva părtaşi la lucrul acesta, şi zicând 
ei că nime nu mai iaste altul, bătându-i întâiu cu nalbă, apoi legaţi de mădulările ceale de 
ruşine, i-au trimis la locul celor necredincioşi. 

27. Şi au aşezat ca şi pe noi, după o zi, să ne scoată din ostrov, numai o zi mai 
îngăduindu-ne. Atunci eu am început a mă supăra şi a lăcrăma că voiu să las aceale bunătăţi 
şi iar voiu să umblu rătăcind, iar ei m-au mângăiat pre mine şi mi-au zis că nu după aşea 
mulţi ani iară mă voiu întoarce la ei. Şi mi-au arătat scaonul unde voiu şedea apoi aproape 
de ei. Iar eu, mergând la Radamanth, m-am rugat ca să-mi spuie cele viitoare şi să-mi arate 
corăbiiarea. El mi-au răspus că după multe rătăciri şi după multe primejdii voiu veni la 
moşie-mi. Iar vreamea în care voiu sosi nu au vrut să mi-o spuie, ci, arătându-mi cinci 
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ostroave mai aproape, şi al şeaselea mai departe, zicea că ceale mai de aproape sânt ale celor 
necredincioşi, din care, zice:  

– Vezi mult foc arzind, iar cea de a şeasa iaste cetatea visurilor, după aceaea, ostrovul 
Calipsul care încă nu-l vezi. După ce, corăbiind, vei treace de aceastea, atunci vei ajunge la 
pământul cel din preajma Pământului celui de voi lăcuit. Şi după ce pre acolo multe vei păţi, 
mergând pre la multe neamuri şi petrecând întră oameni (sălbateci) neînsoţicioşi, atunci, mai 
pe urmă, vei ajunge la Pământul vostru”. 

28. Aceastea le-au zis şi smulgând din pământ o rădăcină de nalbă, mi-au dat-o mie, 
poruncindu-mi ca în primejdiile ceale foarte mari să o chem pre aceasta, şi mi-au poruncit 
ca, deaca voiu ajunge cân<d>va la pământul acesta, nici cu sabia să străpung focul, nici să 
mânc lupini (Lupinos), nici să mă desmird cu prunci mai mici de optsprăzece ani. De nu 
voiu uita aceastea, pociu avea nădeajde că mă voiu întoarce întru acest ostrov. Atunci mi-au 
gătit ceale de lipsă la corăbiiare şi, fiind vreame, am mâncat cu ei. A doa zi, mergând la 
Omir poeticul, l-am rugat ca să-mi facă doao stihuri, şi, făcându-mi, le-am tăiat într-un 
stâlpşor de peatră scumpă de veril, carea l-am râdicat la liman. Iar scrisoarea era aceasta: 
„Luchian cel iubit dumnezeilor, după ce toate bunătăţile ceale de aici le-au văzut, s-au întors 
la cetăţile moşiei sale”. 

29. A doa zi am purces, povăţuindu-ne viteajii. Aici venind şi Ulise, făr’ de ştirea 
Penelopii, mi-au dat o carte să o duc în ostrovul Oghighiii, la Calips(69). Radamanth 
trimiseasă cu mine să mă petreacă pre Nauplie(70), ca, după ce vom ajunge la ostroave, nime 
să nu ne prinză, căci pentru altă treabă corăbiem. Dar, după ce am ieşit dintr-acel aer bine 
mirositoriu, îndată ne-au cuprins pre noi un miros urât ca de piiatră pucioasă şi de răşină 
împreună arzind şi sfară grea şi nesufericioasă ca de neşte oameni arşi, şi aer întunecat şi 
ceţos, din care pica neşte roao ca de răşină, şi să auzea şi sunetul bătăilor şi plângerea a 
mulţi oameni. 

30. La cealealalte ostroave n-am mers, iar la care am numerit aşea era: tot era 
încungiurat cu râpă ţăpişe şi cu petri colţuroase, şi cu rupturi, nici arbore, nici apă într-însul 
nu era. Însă urcându-ne prin râpe, am mers pre un potec plin de spini şi de ghimpuri. Şi 
întrând într-acel loc foarte urât, ne-am dus întâiu la temniţă şi la locul muncilor şi ne-am 
mirat de firea locului. Că pământul creştea sabii şi suliţă, împregiur trei râuri curg, unul cu 
mocirlă, altul cu sânge, şi cel mai dinlăuntru cu foc. Şi acesta era foarte mare şi netrecăcios: 
că curge ca şi apa şi face valuri ca şi marea, şi peşti are mulţi, unii aseamenea tăciunilor, cei 
mai mici, jearului. 

31. După ce au întrat unul prin tustreale râurile, căruia i-au ieşit portariul Timon 
athineanul(71), însă mai încolo mergând, ducându-ne Nauplie, am văzut muncindu-să 
împăraţi mulţi, şi mulţi şi osibiţi, dintră carii pre unii i-am cunoscut. Am văzut şi pre Chinir 
spânzurat de mădulariul cel de ruşine, şi dedesupt dându-i fum. Şi cei ce ne arăta ne spunea 
vieţile tuturor şi pricinile pentru care să chinuia. Iar decât toţi mai mari chinuri răbda carii în 
viaţa lor au minţit ceva şi cei ce n-au scris adevărate, întră carii era şi Ctisie Cnideanul, şi 
Irodot, şi mulţi alţii. Deac-am văzut eu pre acestea, foarte bună nădeajde am căpătat, fiindcă 
niciodată nimic n-am minţit. 

32. Deci reapede m-am întors la corabie, că nu puteam suferi acea priveală, şi 
luându-mi zioa bună de la Nauplie, l-am slobozit. Apoi un pământ s-au ivit şi Ostrovul 
Visurilor. Acesta era întunecat şi abia să putea vedea. Şi ostrovului acestuia să întâmpla ceva 
aseamenea visurilor. Că atunci când noi ne apropiiam de el, el să depărta şi fugea şi să 
ascundea mai departe. Iar mai pre urmă, ajungând la el şi întrând în limanul care să cheamă 
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Somn, aproape de porţile ceale de pil, unde iaste besearica Cocoşilor, târziu seara am sosit. 
Deci, întrând pre poartă, multe şi osebite visuri am văzut. Iar mai întâiu voiu zice de cetate 
în ce chip era, fiindcă de aceasta nime nimic n-au scris, iar Omir, cel ce numai singur au 
pomeit de ea, nu destul de bine au scris. 

33. Împregiurul tot oraşului stă pădure, arborii-s în pădurea aceaea cât machii înalţi, şi 
mandragore, şi întru aceea – mulţimi de liliiaci; numai această pasere să prăseaşte întru acest 
ostrov. Aproape curge un râu care ei îl cheamă Nictipor (Noctivagus)(72). Şi cătră porţi, doao 
izvoară, a cărora nume aceastea sânt: Negretos (Inexperectus)(73) şi Panichia (Pernox)(74). 
Zidul cetăţii iaste înalt şi cu osebite feaţe, aseamenea curcubeului. Porţi are nu numai doao, 
cum au zis Omir, ci patru, dintră care doao caută cătră Câmpul Uimirii (Tărbăcirii), una iaste 
de fer, alta de cărămidă. Pre aceasta zic că umblă visuri groaznice, crunte şi cumplite. Doao 
sânt cătră liman şi cătră mare, una de corn, alta, prin care noi am trecut, de pil. Când întri în 
cetate, de-a drepta iaste besearica Nopţii, că dintră toţi dumnezeii pre aceasta mai mult o 
cinstesc şi pre Alectrioană (Alectryonem), a căreia besearică iaste aproape de liman. De-a 
stânga iaste curtea împărătească a Somnului, că acesta împărăţeaşte la ei şi-şi face şie ostaşi 
şi împărăţiei sale nameasnici, doi: pre Taraxionem filium Mataeogonis (Terriculum 
vanipori) et Plutoclen Phantasionis (Divitiglorium Imaginarii)(75). În mijlocul piaţului iaste 
izvor care-l cheamă Careotin (Gravisomnem)(76), şi aproape sânt doao besearici, a 
Înşelăciunii şi a Adevărului, acolo şi jertvenic au şi oraculum, a căruia arhiereu iaste 
prorocul Antifon(77), adecă grăitoriul împrotivă, sămuitoriul visurilor; această cinste au 
dobândit de la Somn. 

34. Iar a visurilor nici firea nu iaste totuna, nici chipul, ci unele sânt înalte şi frumoase 
şi veasele, altele mici şi făr’ de chip, şi unele, cum să părea, era de aur, altele, slabe şi 
proaste. Era întră eale şi unele cu arepi şi cu chip ciudat, altele ca spre pompă împodobite, ca 
cum ar fi împăraţi şi dumnezei, şi alte aseamenea, împodobite. Pre unele, care odinioară la 
noi acasă le-am fost văzut, le cunoşteam. Unele venea la noi şi ni să închina ca neşte 
priiatine, şi ne prindea pe noi adormiţi şi foarte frumos şi bucuros ne primea şi ne făgăduia 
că ne vor da bogăţii şi ne vor face împăraţi şi stăpânitori. Unele ne ducea şi în ţara noastră şi 
ne arăta pre casnicii noştri, şi iarăşi, într-acea zi, ne aducea îndărăpt. 

35. Deci treizeci de zile şi treizeci de nopţi am rămas la eale dormind, cinând. Apoi 
reapede, făcându-să tunet şi trăsnit foarte mare, ne-am deşteptat şi, sculându-ne, ne-am pus 
bucate în corabie şi am purces. A treia zi, am sosit la ostrovul Oghighiia, în care întrând mai 
întâiu eu, deschizând cartea, am cetit ce era scris în ea. Şi era scris aceastea: „Ulis, 
închinăciune Calipsii. Să ştii că eu cât am gătit luntriţa şi m-am despărţit de tine, (facto 
naufragio) având primejdie, abia am putut scăpa de la Leucothea(78) în ţara feacilor, de la 
carii lăsat fiind să merg acasă, mulţi ibovnici ai muierii am aflat, carii întru curvie petrecea 
cu ea. Deci omorându-i eu pre toţi, şi pre mine m-au omorât Telegon(79), pre carele eu din 
Chirche l-am născut, şi acum petrec în Ostrovul Fericiţilor. Iar foarte rău îmi pare că am 
lăsat petreacerea cea cu tine şi nemurirea cea de la tine făgăduită. Deci, de voiu căpăta 
prilejiu, voiu fugi şi voiu veni la tine”. Aceastea era scrise în carte. Afară de aceastea, de noi 
scriia să ne primească omeneaşte. 

36. Iar eu mergând câtva de la mare, am aflat o peaşteră ca carea ziseasă Omir, şi pe 
Calips o am aflat lucrând la lână (torcând). Deci luând cartea, o au pus în sân. Şi întâiu 
multe lacrămi au vărsat, apoi ne-au chemat în sălaş şi omeneaşte ne-au primit şi ne-au 
întrebat de Ulis şi de Penelop, cumu-i la faţă şi iaste aşea curată precum Ulis despre ea să 
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lăuda odată? Noi am răspuns acealea care am luoat sama că-i plac ei. Apoi întorcându-ne la 
corabie, aproape de ţermure, am adormit. 

37. A doa zi dimineaţa, pornindu-să vânt mai tare, am purces. După aceea, în doao zile 
purtaţi de fortuni, a treia zi am dat de colochinthopiraţi(80). Aceştea sânt oameni groaznici, 
din ostroavele ceale de pre aproape, hoţeaşte prădând pre cei ce corăbiia. Luntri au mari de 
colochinthid(81), de şease coţi de lungi. Căci, când sânt uscaţi colochinthidii, scot măduha şi 
le pun suluri de trestie, şi în loc de vetrilă, frunze de colochinthid. Deci aceştea făcând 
năvală asupra noastră, doao luntri s-au războit cu noi şi pre mulţi i-au vătămat svârlind cu 
săminţe de curcubătă în loc de petri. Deci în multă vreame în cumpănă stând bătaia, cătră 
ameazăzi am văzut dindărăptul colochinthopiraţilor pe chironauţi (nucinautos)(82), corăbiind 
asupră-le. Aceştea, cum au arătat, era vrăjmaşi colochinthopiraţilor, că ei, cât au simţit că 
vin aceştea, ne-au lăsat pre noi şi, întorcându-să cătră ei, să bătea din luntri. 

38. Într-aceaea, noi, râdicând vetrila, am fugit şi i-am lăsat pre ei bătându-să. Şi să 
părea că vor birui chironauţii, ca cei ce era mai mulţi, că avea cinci luntri pline de soţi şi să 
bătea din luntri mai mari. Adecă luntrile lor era de coji de nucă, nuca în doao desfăcută şi 
scobită. Mărimea unei jumătăţi de nuci în lung era de cincisprăzeace paşi. După ce am 
scăpat de aceştea, am vindecat pre cei răniţi. Şi din vreamea aceea, mai tot în arme am fost, 
pururea temându-ne de nescari pândiri. Şi nu în zădar. 

39. Că încă nu apuseasă soarele şi, iată, dintr-un ostrov pustiu, venea cătră noi ca la 
vro doaozeci de bărbaţi pre delfini mari călări. Hoţi era şi aceştea, pre carii făr’de frică-i 
purta delfinii lor. Şi, bucurându-se, ca caii râncheza. Iar când era acum aproape, de toate 
părţile stând, arunca asupra noastră sepias sicatos(83) şi ochi de raci. Iar noi cu săgeţi 
săgetând asupra lor, nu mult au ţinut bătaia, ci mai toţi, răniţi, au fugit în ostrov. 

40. Cătră mezul nopţii, fiind lină marea, făr’ de priceapere am dat de un cuib foarte 
mare al alchionei, care împrejur cuprindea ca la şeasezeci de stadii. Iar alchiona zăcea pe 
oao clocind, şi nu cu mult era mai mică decât cuibul său. Deci sburând ea din cuib, puţin au 
fost că nu au înecat corabiia noastră cu vântul arepilor sale, că fugea, jealnic glas slobozind. 
Şi, când să lumina de zio, ne-am pogorât şi am văzut cuibul, care era ca şi o plută mare, 
închiiată din copaci, şi era în cuib cinci sute de oao, fieştecare ou era mai mare decât o bute 
de la Hiu. Şi acum să vedea puii înlăuntru şi cronţenea; deci cu săcuri tăind un ou, am scos 
puiul golaşiu, mai mare decât doaozeci de vulturi. 

41. Iar după ce, corăbiind, ne-am depărtat de la cuib ca la doao sute de stadii, ciudate 
lucruri şi mari şi minunate ni s-au întâmplat. Că degrabă un hinisc (anserculus)(84), sburând, 
au sărit, s-au pus pe vârvul corăbiei şi au strigat, şi lui Schi<n>thar cârmaciului, carele era 
pleşug, au început a-i creaşte părul. Şi ce decât toate au fost mai minunat: sulul corăbiei au 
odrăslit şi au făcut ramuri, şi în vârv au făcut rod, iar rodul era smochine şi struguri mari 
încă nu copţi. Aceastea văzindu-le ne-am spăriiat, cum lesne să poate socoti, şi ne-am rugat 
dumnezăilor ca să abată de la noi, de cobeaşte ceva rău vedeniia aceasta. 

42. Şi nu am mers încă cincizeci de stadii şi, iată, am văzut o pădure mare şi lată de 
brazi şi de chiparoşi. Şi noi socoteam că ea iaste pre pământ, dar era pe o mare afundă şi 
arborii n-avea rădăcini, însă sta neclătiţi, oblu şi ca cum ar înota. Deci apropiindu-ne, tot 
lucrul l-am văzut, că nici să putea corăbiia printră arbori, că era deşi şi mult să întindea, nici 
să părea a să putea lesne întoarce. Iar eu, suindu-mă într-un copaciu foarte mare, m-am uitat 
să văz cum iaste mai înainte, şi am văzut că pădurea să întinde la cincizeci şi mai multe de 
stadii, şi apoi, după aceea, iară iaste altă mare. Deci am socotit să râdicăm corabiia pe vârvul 
copacilor, că era dease, şi aşea de am putea să o trage<m> în cealaltă mare. Şi am făcut 
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aceasta, că legându-o cu o fune mare şi suindu-ne în copaci, cu mare osteneală o am tras 
acolo şi o am pus pre ramuri, unde, slobozind vetrilele, ca în mare am corăbiiat, mânându-ne 
vântul. Aici ne-au venit aminte stihul acela a lui Antimah(85): „Prin marea cea cu pădure 
venind ei”. 

43. Iar după ce am trecut pădurea, am sosit la apă, unde slobozind jos corabiia am 
corăbiiat pre apă curată şi limpede, pănă când am ajuns la o căscătură mare de apă, cum pre 
pământ de multe ori vedem făcut de cutremurul pământului. Acolo am stătut, şi corabiia, 
după ce i-am tras vetrilele, îndată au stătut, măcar puţin au fost de ne s-au dus în jos. Iar noi, 
întinzind capetele, ne uitam şi vedeam fundul ca la o mie de stadii, foarte groaznic şi 
minunat. Că sta apa ca cum ar fi fost despărţită. Deci, uitându-ne spre dreapta, am văzut de 
departe pod de apă dintr-o mare pănă în ceaealaltă mare, şi curgea dintr-o mare într-alta. 
Deci mâind cu vânslăle corabiia, o am abătut acolo şi cu multă osteneală am trecut, care 
niciodată nu am nădăjduit. 

44. După aceasta am avut mare lină şi am sosit <la> un ostrov nu mare, la care lesne să 
putea mearge. Şi era lăcuit. Lăcuia într-acela oameni sălbateci, buchefali, adecă cu capetele 
de taur şi avea coarne, cum închipuiesc la noi pre Minotaur(86). Deci întrând noi acolo, am 
mers să bem, de am putea să ne luom şi ceva de mâncare, că nimic mai mult nu mai aveam. 
Şi apă acolo aproape am aflat, iar altă nimic nu să vedea, fără numai că să auzea mult mugit 
nu departe. Deci socotind noi că sânt turme de boi, puţintel mergând mai înainte, am dat de 
oamenii aceia. Iar ei, văzindu-ne pre noi, au alergat după noi şi pre trei dintră noi au prins, 
ceialalţi am scăpat la mare. Apoi toţi luând arme, că nu ne-au fost voia să lăsăm neizbândiţi 
pre soţii noştri, am făcut năvală asupra buchefalilor, când împărţea cărnurile celor ucişi. Şi, 
băgându-i în frică, au dat fuga, iar noi, alergând după ei, ca la cincizeci dintră ei am omorât 
şi pre doi vii i-am prins. Şi aşea ne-am întors cu robii la corabie. Iar de mâncare nimic n-am 
fost aflat. Deci ceialalţi soţi ai mei zicea să omorâm pre cei prinşi, iar eu n-am vrut să fac 
aceasta, ci legaţi i-am ţinut pănă vor veni soli de la buchefali, carii cu preţ să răscumpere pre 
cei prinşi. Că pricepeam din mugitul lor cel jealnic <că> cu umilinţă să roagă. Iar preţul 
răscumpărării lor au fost caşi mulţi şi peşti uscaţi şi ceape şi patru cerbi cu câte trei picioare, 
că dinapoi avea doao picioare, ceale dinainte, picioare amândoao, era lipite unul de altul. 
Pentru aceasta am dat înapoi pre robi şi, mai rămâind o zi, apoi am purces. 

45. Deci au început a să vedea peşti şi a sbura paseri şi altele, care era seamne că nu-i 
departe pământul. După puţin am văzut oameni cu nou fealiu de corăbiiare corăbiind, că ei 
îşi era şi corăbiiari şi corăbii. Iar voiu spune cum era corăbiiarea aceasta: zăcând pe spate în 
apă râdică în sus mădulariul cel de ruşine, că au luminate (luculenta), şi dintru acesta întind 
vetrilele şi cu mânile ţiind funiile ceale din jos ale vetrilei, mănându-i vântul, corăbiia. Alţii, 
după aceştea, şezind pe stăjeari şi având doi delfini prinşi în ham, îi mâna şi-i îndrepta de 
hăţuri, carii înotând trăgea după sine stăjeariul. Aceştea nici ne-au făcut noao nimica, nici au 
fugit de noi, ci făr’ de frică şi în pace mergea pe lângă noi, mirându-să de corabiia noastră şi 
pre de toate laturile uitânddu-să. 

46. S-au apropiiat acum seara, când am sosit la un ostrov nu mare, în care lăcuia 
muieri, cum socoteam, care elineaşte vorbea. Că, venind la noi, ne prindea de mâni şi ne 
îmbrăţăşea, împodobite ca neşte curve, toate frumoase şi tinereale, cu haine lungi îmbrăcate. 
Ostrovul să chema Cavalusa (Deiiciens), iar oraşul Idamardia (Aquescentia)(87). Deci 
luându-ne pre noi muierile, fieştecarea voia să ne ducă în casa sa şi să ne dea sălaşiu, iar eu 
zăbăvind puţintel, ca cel ce vedeam cu mintea că nici un bine de aci nu va fi, şi mai cu 
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amăruntul uitându-mă împrejur, am văzut oasele şi căpăţini a multor oameni zăcând. Atunci 
n-am vrut a striga şi a chema pre soţi, nici a mearge la arme, ci scoţind nalba carea mi-o 
dădusă Radamanth, cu multe cuvinte o am rugat, ca să pociu scăpa de realele care m-au 
încungiurat. Iar nu după mult, slujind găzdoaia, am văzut că picioarele ei nu sânt de muiere, 
ci sânt copite de măgariu. Atunci, scoţind sabiia, o am prins pre ea şi legându-o de toate 
lucrurile o am întrebat. Iar ea făr’ de voie, însă tot au spus cum că eale sânt muieri de mare şi 
să cheamă onoschele (asinicruras) şi mâncare-şi gată şie din oaspeţii carii vin pe-acolo: 

– Că-i îmbătăm, zice, şi, adormiţi în pat lângă noi, îi omorâm.  
După ce eu am auzit aceastea, pre ea o am lăsat acolo legată şi, suindu-mă pe 

coperişiu, am strigat şi am chemat pre soţi. Şi, adunându-se ei, le-am spus toate şi le-am 
arătat oasele şi i-am dus înlăuntru la muiareaa cea legată, iar ea îndată, făcându-să apă, au 
perit dinaintea noastră, însă, pentru ca să facem ispitire, am împlântat sabia în apa aceaea; 
atunci apa s-au prefăcut în sânge. 

47. Deci reapede mergând la corabie, am purces, şi când să lumina de zio am văzut 
pământul, care ni să părea că iaste acela care din preajma pământului dincolo de ochean 
iaste. Aici, închinându-ne şi mulţemind lui Dumnezeu, ne-am sfătuit ce să mai facem. Şi 
unora li să părea că după ce puţintel vom mearge în jos, iar ne vom întoarce înapoi, alţii 
zicea să lăsăm acolo corabiia şi să meargem cătră Marea Mediterania, să vedem ce lăcuitori 
sânt pe acolo. Pănă noi ne sfătuim despre aceastea, stârnindu-să un vifor mare, au luat 
corabiia şi lovindu-o de ţermurile mării o au stricat. Noi abia, fieştecine luându-şi armele 
sale şi altă ce au mai putut, am înotat afară. 

Aceastea sânt care pă<nă> ce am sosit în pământul acela mi s-au întâmplat mie în 
mare şi în ostroave şi în văzduh şi după aceaea în chit, şi după ce am ieşit de acolo, la viteaji 
şi la visuri, şi mai pre urmă la buchefali şi la onoschele. Iară ceale ce mi s-au întâmplat în 
pământul acela, acealea în cărţile următoare le voiu spune. 
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„Lucrările ceale de cinste şi de cuviinţă” – FILOSOFIE 
 

ETHICA SAU ÎNVĂŢĂTURA OBICEAIURILOR(1) 

 
Cuvânt-înainte 

 
§ 181 

ăcar că se veade cum că mai sus destul de luminat am arătat care iaste osibirea 
dreptului firei şi a ethicii (§ 1)(2), însă acum puţintel mai ales vom tâlcui ceale ce să 
ţin de firea ethicii şi ceale prin care ethica să osibeaşte de dreptul sau de legile firei. 

 
§ 182 

1. Dreptul firei tâlcuiaşte legile şi învaţă ce trebuie omul să facă sau să nu facă (§ 3, 4). 
Iară ethica arată modul şi calea cum trebuie a asculta de legile firei (§ 3, 4). Pentru aceaea, 
bine au zis unii cum că dreptul firei iaste theoria ethicii. 

2. Detoriia ethicii iaste a da învăţături cum şi în ce chip mintea noastră să capete oarece 
leznire ţapănă a face bine şi să dobândească avut şi obiceaiu a face lucrările ceale de cinste şi 
de cuviinţă, despre care dreptul firei au dat porunci. 

3. Drept aceaea, ethica mai întâiu spune şi arată modul şi calea cum omul să poată face 
vârtute, adecă fapte bune, că, precum am mai zis, prin vârtute înţeleagem faptă bună cu 
bărbăţie şi cu vârtute făcută. Iară vârtutea ethicească sau cum o înţeleg ethicii iaste avut şi 
obicinuire a-şi întocmi lucrările şi faptele sale după cum porunceaşte leagea firească. 

4. Deci ethica întru aceasta stă ca să pleace voia să facă bine şi drept, aşea cât neştine, 
bucuros şi cu desfătare, să primească a face lucrările ceale cuvioase şi de cinste. Iară de ceale 
necuvioase şi urâte să se ferească, măcar de nu ar avea nici o răsplătire pentru lucrările şi 
faptele ceale bune şi nici o izbândire şi pedeapsă pentru păcatele şi pentru faptele ceale rele. 

5. Aşeadară, ethica îndreptează şi povăţuiaşte mintea şi obiceaiurile şi năravurile 
oamenilor. Iară a îndrepta voia iaste a o abate de la lucrurile ceale reale şi urâte şi a o aduce la 
fapte şi la lucruri bune. Care lucru fiindcă amintrilea nu poate să fie, fără numai când învaţă să 
ştie şi adevărat să cunoască binele cel adevărat. Chiar dară iaste cum că ethica îndreptează 
înţelesul şi cunoştinţa binelui, priceaperea şi toată mintea. 

6. Afară de aceasta, ethica, celor ce ascultă de învăţătura ei, le găteşte calea carea 
povăţuiaşte şi duce la fericirea cea adevărată, carea stă în liniştea şi desfătarea cea dinlăuntru a 
minţii. 

Că fiindcă ethica învaţă cum neştine să căştige şi să dobândească fapte bune (1), iară 
faptele ceale bune sânt mijlocire prin carea să capătă fericirea, aiavea iaste cum că ethica 
învaţă cum să dobândească omul fericirea cea adevărată. 

Şi dintru aceasta încă să veade cât să osibeaşte ethica de dreptul firei, că dreptul firei 
învaţă cum să putem avea linişte şi nimărui să nu stricăm sau să facem strâmbătate şi fieştecui 
să dăm ce e al său etc. Iară ethica face ca omul dinlăuntru să aibă fericire şi să se desfătează cu 
plata faptelor celor bune. 

7. În ethică trebuie să se înveaţă şi cum să se râdice din mijloc piiadecile faptelor bune, 
care pre oameni fac ca mai târziu să ajungă la fericire. Că cum poate ethica învăţa pre om să 
ajungă la fapte bune, de nu va arăta cum să se dea în laturi piiadecile, care împiiadecă pre om 
să nu poată face fapte bune. 

8. Şi aşea, fiindcă păcatele sânt cea mai mare piiadecă a faptelor celor bune şi ca cu 
neşte venin şi otravă de moarte păcatele pierd şi omoară pre faptele ceale bune, ethica dară 

M 
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trebuie să arate cum stricarea şi răutatea sau patimele ceale păcătoase ale minţii să se râdice şi 
să se tămăduiască şi să se astupe izvorul a atâtea lucruri şi fapte reale şi urâte. 
 

Cap I 
 

Să spun şi să tâlcuiesc neşte îndreptări mai preste tot şi mai de obşte, cum să se 
nevoiască omul în faptele ceale bune şi care sânt ajutorinţele cu care să câştigă faptele ceale 
bune. 

§ 183 
Îndreptările de faptele ceale bune aceastea sânt: 
1. Cel ce vrea să umble pre calea cea adevărată, pre carea umblând să poată agonisi fapta 

cea bună, acesta să se nevoiască ca să dobândească leznire şi avut sau obicinuire a-şi întocmi 
lucrările sale după leagea firei. Că fapta cea bună iaste avut şi leznire a-şi întocmi şi a-şi 
închipui lucrările sale după leage. 

2. Pentru aceaea, cel ce să nevoiaşte să câştige fapta cea bună să cade să cunoască şi să 
ştie legile firei, că, amintrilea, cum va întocmi lucrările sale după legile firei? 

3. Cel ce să nevoiaşte în fapte bune mai întâiu să aibă grije ca mintea lui să cunoască ce 
e bine şi ce e rău. Că cum vei putea face binele, de nu vei cunoaşte ce iaste binele? 

4. Iară fiindcă ce e bun sau rău din lucrurile care urmează din fieştecarea lucrare să 
cunoaşte, şi aceasta cu ajutoriul minţii şi al cuvântării să face (§ 10), să veade dară cum că 
ajutoriul cel mai ales a câştiga fapta cea bună iaste învăţătura minţii, că cu cât mai mult îţi vei 
învăţa şi-ţi vei săvârşi mintea, cu atâta mai mult poate lucra şi fapte bune. 

5. Însă nu e destul ca cel ce să nevoiaşte întru faptele ceale bune să aibă numai orice 
cunoştinţă a binelui şi a răului, ci cunoştinţă ca aceaea să cade să aibă, carea să fie aleasă şi 
vie, adecă aşea să fie cât să pleace voia spre bine. Că fiindcă nu întru aceasta stă fapta cea 
bună, ca neştine să facă bine, ci ca bucuros şi cu oarece plăceare şi desfătare, cu cinste şi 
omeneaşte, cu cuviinţă şi după cum porunceaşte leagea să vieţuiască, şi în inimă să aibă voinţă 
şi nevoinţă stătornică a face bine (§ 44). Urmează cum că mintea nu poate ajunge şi agonisi 
faptă bună, de nu va avea cunoştinţă vie a binelui şi a răului, adecă carea pre minte şi pre voie 
ca cu nşte bolduri să o stârnească şi să o tragă şi să o pleace a face bine. 

6. Drept aceaea, cât foloseaşte ca să dobândim fapta bună şi să avem în mintea noastră 
cunoştinţă vie a binelui şi a răului, atăta-şi foloseaşte ca noi mai ales să tâlcuim cum şi cu ce 
ajutorinţe să căpătăm cunoştinţă vie a lucrurilor, care trebuie să le facem şi de care trebuie să 
ne ferim. 

7. Ca să dobândim cunoştinţă vie a binelui şi a răului, mai întâiu şi foarte mult ajută ca, 
cu tot de-adinsul, să căutăm şi să ne uităm la ceale ce urmează din lucrările ceale bune şi din 
ceale reale, şi aşea, binele şi folosul care să naşte şi răsare din fapta cea bună, şi realele, şi 
necazurile care urmează din păcate, ori înaintea ochilor noştri, ori înaintea ochilor altora, să le 
punem, să se poată vedea. 

8. Cum mai bine şi mai cu folos s-ar putea face aceasta nu ştiu, decât ca cel ce doreaşte 
de fapta cea bună cu mare luoare-aminte să cugete şi să privească cu mintea la ceale ce 
speriinţa ne învaţă, că aşea iaste firea minţii omeneşti, cât de ceale ce avem înaintea ochilor 
mai tare ne înfricoşem decât de legile care ne poruncesc să vieţuim bine. De demult, cei 
învăţaţi au zis cum că speriinţa vârtutei şi a faptei bune iaste dascalul lucrării cei bune, ca cum 
ar zice cum că speriinţa faptei bune ne învaţă pre noi cum să facem şi să lucrăm bine. 
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9. Iară speriinţa sau iaste a noastră sau străină; pentru aceaea, sau prin a noastră speriinţă, 
carea noi o am avut, sau prin speriinţa străină, carea de la alţii o am auzit, trebuie să căpătăm 
cunoştinţă vie. 

10. După ce mai întâiu singuri noi cercăm şi facem speriinţă, apoi căpătăm cunoştinţă 
vie, când înşine simţim rodul cel preadulce a faptelor celor bune şi întâmplările ceale reale şi 
cumplite a păcatelor şi a faptelor celor reale şi a vieţii cei desfrânate. Pentru aceaea, de multe 
ori s-au întâmplat de cei ce în toate păcatele s-au cufundat şi cu toate faptele reale s-au 
împovărat, cu vreame, s-au întors şi s-au pocăit, adecă atunci când rodurile păcatelor şi a 
dezmirdărilor şi a faptelor celor reale şi întinăciunile şi ranele cunoştiinţii cei sufleteşti aşea 
le-au simţit, cât mai mult nu le-au putut suferi. 

11. Prin speriinţa străină atunci să dobândeaşte cunoştinţă vie, când cetim şi când auzim 
istoriile ceale vechi şi ceale noao. Că pentru aceaea să scriu istoriile, ca noi să vedem ce să 
cade să urmăm şi să facem şi de ce să ne ferim, şi aşea să cunoaştem. 

Iară multe luori de samă sânt la care căt mai cu de-adinsul să cade să căutăm cu mintea, 
de ne iaste voia prin pilde să căpătăm cunoştinţă vie a binelui şi a răului şi să ne aţiţăm mintea 
spre iubirea faptei bune. Din care unele aici le puiu: 1) de ai pre cariiva, pre carii cu pilde vreai 
să-i deştepţi şi să-i aprinzi spre fapte bune, să cade să iai foarte bine aminte, să ştii putinţa cât 
pot aceia pre carii vreai să-i aduci spre fapte bune şi să vezi oare pilede care le pui să le 
urmează pot să se urmează. Că, precum pre cel ce are picioarele stricate în zădar îl îndemni să 
sară şi să joace, pentru aceaea, nebuneaşte ai face deaca pre vreun neputincios şi slab l-ai 
îndemna să urmează şi să facă faptele celor tari şi a celor ce osibit dar au avut de la Dumnezeu 
a face unele lucruri şi au avut minte ascuţită şi isteaţă. 2) Trebuie să arăţi modul cum şi în ce 
chip aceia pre carii pui să-i urmeză şi-au scos şi şi-au râdicat mintea din gunoaiele şi din 
spurcăciunile dezmirdărilor şi a păcatelor, şi cum mai uşor şi mai lezne să se poată râdica şi 
strica toate împiedecările cu care mintea să face roabă păcatelor şi nu să poate scoate şi râdica 
la slobozenie. Şi trebuie a spune leacul cu care aceia a cărora pilde le aduci au frânt şi au biruit 
boala cea dinlăuntru, şi sufletul au căpătat tărie şi mântuire. Iară de vei face amintrilea, nu faci 
altă, fără numai pofteşti ca bolnavul pentru aceaea să se însănătoşează, pentru că mulţi alţii 
înainte de el s-au sănătoşeat de boală. Au nu te-ar râde, de ai zice cătră un croitoriu să-ţi 
zugrăvească o icoană frumoasă, cum au zugrăvit Efrem Clain de la Sad, că el ţ-ar răspunde: 
„Învaţă-mă întâiu cum să zugrăvesc, apoi voiu face ce zici. Iară, pănă ce nu mă vei învăţa 
meşteşugul zugrăviei să-l ştiu ca Efrem, în zădar mă voiu apuca să-mi pierz vreamea pe 
nimica. 3) Afară de aceastea, la căpătarea cunoştinţii cei vie a faptei bune mult foloseaşte ca 
acela, pre carele vreai să-l abaţi de la păcate la fapte bune, să ştie cum că pilda carea o spui şi o 
pui înaintea lui să o urmează, adevărat au fost. Că de va afla ceva, carea să nu fie adevărat, 
atunci nu numai nimica nu să va folosi cu acest fealiu de poveşti, ci încă va creade că-l 
batjocoreşti şi-l amăgeşti. 4) Apoi, de câte ori vei să spui cuiva vreo istorie şi vreo pildă şi să 
lauzi sau să defaimi faptele aceluia, a cui pildă spui, să iai bine sama, ca să arăţi ce vine din 
faptele ceale bune şi ce din ceale reale, şi ori cu ce lucrare, ce fericire şi ce pedeapsă iaste 
unită, şi trebuie să arăţi şi aceasta, cum că pentru aceaste şi aceaste lucrări, acela să zice bun 
sau rău. Că pune acum că Şerban iaste om cheltuitoru şi stricătoriu de averi şi cu mâncările şi 
cu beuturile să strică. Acum vreai să-l îndemni pre el să trăiască cu cumpăt şi-i aduci pildă pre 
Coman, cum au sărăcit şi s-au stricat şi la mare mişelie au ajuns, şi-i arăţi cum că sărăciia lui 
Coman nu iaste altă fără numai pedeapsă, carea au venit din viiaţa cea desfrânată. Pentru 
aceaea, tu trebuie să-i arăţi cum că nu de airea, ci în vărsarea şi din cheltuiala averilor şi din 
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viiaţa cea desfrânată au venit lui Coman sărăciia şi ticăloşiia. Iară de nu vei face aşea, nimica 
sau foarte puţin vei spori. 

12. Întră istorii sânt şi poveşti mincinoase, mai ales întră ceale ce în comedii să pun, 
despre care unii zic cum că aceastea mult foc de dragoste spre fapta cea bună aprind în mintea 
celor ce le cetesc sau le aud şi fac cunoştinţă vie, cât socotesc că teatrul, adecă privealiştea 
unde să fac comedii, iaste ca o şcoală de fapte bune. 

13. Acestea sânt despre cunoştinţa cea vie şi de modurile cum să capătă aceaea, însă 
cunoştinţa aceasta trebuie să fie aleasă, adecă aşea cât mai pre amăruntul să poată cerca şi 
aleage frumseaţa şi bunătatea cea dinlăuntru a faptei bune şi să aţiţă şi să aprinză în minte 
iubirea ei. Că deaca ales cunoaştem binele, atunci frumseaţa şi binele binelui nu din desfătarea 
şi plăcearea au din urâciunea şi neplăcearea cea de acum o judecăm, ci cu mult mai înainte ne 
uităm şi căutăm şi vedem cât de mari şi de prisosite sânt rodurile care vin din nevoinţa faptei 
bune, care noi măcar şi după mulţi ani le vom dobândi. Şi cu aceasta fapta bună ne face pre 
noi să o iubim, carea nu ar face deaca îndată, cât întâiu căutăm la ea, o am vedea aspră şi 
groaznică şi grea, şi o am judeca după cum cunoaştem cu simţirile care să pot înşela. 

Această aleasă cunoştinţă a binelui şi a răului întru nevoinţa faptei bune ca pre neşte 
negură râsipeaşte şi împrăştie prejudecăţile şi socotealele ceale mai dinainte apucate, cu care 
mulţi fiind cuprinşi, nu numai nu socotesc dulce şi folositoare lucrarea faptei cei bune, ci încă 
o ţin că iaste cu necaz şi fără de folos. Aceaste prejudecăţi care foarte mult împeadecă pre 
fapta cea bună, mai cu samă aceastea sânt: 1) Pre fapta bună mai întâiu o împeadecă aceasta, 
că vedem pre cei răi de multe ori trăind în prisosinţa tuturor lucrurilor şi toate făcând după 
plăcearea sa, iară pre cei buni şi pre cei ce să nevoiesc în fapte bune îi vedem cuprinşi cu 
multe necazuri şi cu noroc rău, viiaţă rea, ticăloasă şi săracă trăind. Carea prejudecată, de vei 
cunoaşte bine şi ales ce iaste fapta cea bună, să râsipeaşte şi să strică, pentru că cei ce bine şi 
ales cunosc fapta cea bună şi fericirea, aceia nu din necazurile ceale împreunate cu fapta bună, 
ci din bucuriia cea lămurită şi de pururea, carea răsare din iubirea faptei bune, judecă. 2) Altă 
socoteală şi prejudecată, carea împeadecă nevoinţa faptei bune, întru aceaea stă, că mulţi 
judecă şi cred cum că foarte anevoie iaste, ba încă cu neputinţă iaste aşea a ajunge şi a dobândi 
fapta bună, cât cu nici o greşeală, cu nici o stricăciune să nu fie amestecată. Ci să lăsăm cum 
că aşea iaste, că cu anevoie să dobândeaşte fapta bună. Au pentru aceaea nici o osteneală nu 
vom face ca să facem fapte bune şi să smulgem şi să dezrădăcinăm păcatele? Că cine iaste 
carele toată învăţătura să o poată şti? Oare pentru aceaea lăsa-vom ca niciodată să nu învăţăm? 

14. Fapta cea bună şi vârtutea să dobândeaşte cu deprinderea şi cu nevoinţa cea mai în 
lungă vreame, că într-o zi, încă şi într-o lună nu să pot de tot dezrădăcina din suflet patimile şi 
păcatele. 

Că fiindcă şi facerea faptelor bune şi păcătuirea iaste avut sau obicinuire, iară avutul sau 
obicinuirea mai în lungă vreame şi cu lucrări mai adeaseori făcute să poate căpăta. Să 
înţeleage, dar, cum că fapta cea bună sau vârtutea, ca să se zică cineva om cu fapte bune sau 
virtuos, nu să poate căpăta într-o cirtă, ci în mai lungă vreame şi cu mai adeasă lucrare, şi 
patimile şi păcatele nu aşea curând să pot smulge din suflet. 

15. Dintru carea urmează cum că pre cei tineri şi pre prunci îndată din pruncie trebuie a-i 
învăţa şi a-i face ca să se obicinuiască a să nevoi în lucrurile ceale de fapte bune şi a împuţina 
putearea şi tăriia patimilor, ca aşea să dobândească avut şi leznire, şi pre încet să se 
obicinuiască spre ceale bune şi să iubească fapta cea bună şi să se îngrozască de păcate. 
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16. Şi cât poate fi minţile ceale tinereale aşea trebuie a le învăţa, ca să dobândească 
cunoştinţă aleasă a binelui şi a răului şi a dezrădăcina din mintea sa toate prejudecăţile ceale 
despre fapta bună şi despre păcate. 

17. Trebuie a face ca în pruncie, din lucrările bune, care pururea să nevoiesc a le face, să 
se nască în prunci obiceaiu şi nărav a face şi a lucra bine, care obiceaiu şi nărav, cu vreame, să 
întoarce şi să schimbă în fire, mai ales de tragi de la ei tot prilejul a face rău. 

18. Fiindcă pruncii, pentru că încă nu le iaste destul de tare şi de ţapănă mintea şi sfatul, 
nu au învăţat ca din întâmplări să ştie judeca şi cunoaşte ales binele sau răul, trebuie ca aorea, 
când fac rău, să-i batem şi să-i pedepsim, iară când fac bine să-i îndulcim şi să-i desfătăm, 
dându-le daruri şi lăudându-i ca mai tare să se îndeamne spre ceale bune, că pruncii numai 
pentru frica sau pentru daruri şi pentru laude sau pentru plăcearea să îndeamnă a face lucrul. 
Dintru carea vezi ce trebuie a ţinea şi a judeca de bătăile cu care pre prunci voim a-i abate de 
la rău. Niciodată bătăile nu vor aţiţa, nici vor deştepta pofta spre bine, nici cu acealea să va 
face, ca neştine să se scârbească şi să se îngreţoşează de rău. Că voia ca să poftească binele şi 
să se scârbească de rău, numai cu cuvântarea şi cu mintea cât înţăleage şi cât priceape, trebuie 
să se pleace şi să se mişte a face sau a să feri. Pentru aceaea, rea şi fără de înţălepciune iaste 
socoteala celor de judecă că cu bătăi să poate îndrepta voia şi a dobândi iubire şi poftă spre 
faptele ceale bune. Însă aceasta nu să poate tăgădui, cum că durerea care vine din bătaie, 
pruncii, carii numai cu simţirile să stăpânesc pentru frica durerii carea ştiu că o vor păţi pentru 
lucrarea cea rea, nu fac lucrarea cea rea, ci aceasta nu pentru că ales văd urâciunea cea 
dinlăuntru a lucrării, ci pentru că-şi aduc aminte că vor păţi dureare pentru acea lucrare. 

19. Din toate aceastea să veade cum că nimene nu poate moşteni fapta cea bună, de nu, 
mai în lungă vreame şi mult, să va nevoi a-şi îndrepta voia. Că fiindcă fapta bună nu numai 
fieştece feali de cuviinţă şi de asemănare din afară a lucrurilor cu leagea firei pofteaşte, ci 
nevoinţa cea dinlăuntru şi căldura şi voia cea statornică a face bine şi a să feri de rău (§ 45), 
urmează cum că cel ce voiaşte să dobândească fapta cea bună trebuie să facă ca voia să 
poftească binele cel adevărat şi să se ferească de răul cel adevărat. Iară a face ca voia să 
poftească binele şi să se ferească de rău iaste a-şi îndrepta voia. Aşeadar, cel ce să nevoiaşte în 
fapta cea bună trebuie să se muncească a-şi îndrepta voia. 

20. Mai înainte de a îndrepta voia trebuie a îndrepta înţelesul. Care lucru din firea voii 
chiar să veade, că voia, în aleagerea binelui sau a răului, totdeauna ascultă de sfatul înţelesului. 
Pentru aceaea, tot ce înţelesul, ca un lucru bun, pune înaintea voiei, voia pofteşte aceaea, şi tot 
ce-i pune înainte ca un lucru rău, de aceaea să fereaşte. Deci, dară, deaca mintea şi înţelesul 
atâta va fi umplut de prejudecăţi şi de socotele reale, cât binele să-l ţie în loc de rău, şi răul în 
loc de bine, nu e minune că cu chip de bine să înşeală voia. Drept aceaea, mult ajută la 
îndreptarea voiei a-şi îndrepta mai întâi înţelesul, ca, râsipind ceaţa greşealei, mai chiar şi mai 
ales să poată vedea şi cunoaşte firea binelui şi a răului, ca să nu greşească şi să se înşeale când 
judecă. 

21. Mai pre urmă, la îndreptarea voiei şi la agonisirea faptei bune, mai vârtos trebuie să 
faci ca să slăbeşti, să scazi şi să conteneşti patimile şi poftele şi să le strici putearea lor. Că 
patimile împiiadecă cunoştinţa cea aleasă a binelui şi stâng lumina minţii. Iară fiindcă la 
dobândirea faptei bune trebuie să fie cunoştinţă aleasă (13), aiavea iaste cum că, de voieşti să 
capeţi fapta bună, trebuie ca să stângi poftele şi să potoleşti patimile, şi putearea lor să o 
slăbeşti, care lucru cum să poate face, în capul de cumpătare şi potolirea poftelor şi a 
patimilor, vom spune. 
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22. Întru îndreptarea voiei şi întru nevoinţa faptelor bune nu vei spori de nu vei avea 
mare grije ca oboceaiurile şi năravurile ceale reale să le dezbraci, că năravul, deaca 
îmbătrâneaşte, atunci şi fără de voia omului trage pre om la lucrările ceale reale, ca să le facă. 
Năravurile ceale reale, care le zicem că sânt avut şi obicinuire nu le putem odată tăia şi lăpăda, 
ci cu răbdare şi cu nevoinţă, silă făcându-ne, pre încet să frângem putearea năravului, adecă: 1) 
deaca în toată zioa, ori din numărul, ori din silniciia şi putearea lucrurilor reale, din care pre 
încet am căpătat nărav, vom împuţina-va câte ceva, şi dintr-acea mare grămadă a plecărilor 
care le avem spre aceale lucrări, a cărora nărav am căpătat, în toată zioa vro câteva grăunţă 
vom lăpăda şi vom scădea, şi aceasta pănă atunci să facem, pănă când nimica nu va mai fi ce 
să împuţinăm şi să lepădăm; 2) ca cu câtă grije putem, cu toată să ne ferim de prilejurile 
acealea în care şi unde facem apoi aceale lucrări din care s-au făcut în noi năravul; 3) ca în 
toată zioa să aţiţăm întru noi oarece foc şi căldură şi în toată zioa să-l înnoim şi să facem ceale 
ce sânt împrotiva năravului; 4) trebuie a luoa aminte ca focul acesta şi căldura să nu răcească, 
ci tot mai mult şi mai tare să se aprinză şi să arză. Iară ca mai bine să se aprinză focul minţii 
spre lucrarea cea bună şi ca în toată zioa să se mai adaogă şi să crească, trebuie să luom neşte 
ajutorinţe, dintră carea cea dintâiu ajutorinţă iaste ca să ne punem noao neşte seamne care să 
ne aducă aminte hotărârea şi aşezământul, care l-am făcut ca să lucrăm bine, dintru carea toate 
ţeremoniile au curs, şi noi pre noi să ne ispitim bine şi cu de-adinsul să cercăm ascunsurile şi 
întunearecul minţii, ca să ni să desfacă, să cunoaştem şi să vedem ce ne lipseaşte ca să vieţuim 
bine, în ce am căzut şi am smintit, şi ce am lucrat, şi ce trebuie să lucrăm, şi aceasta să zice 
cercarea cunoştiinţii, carea nu numai sfinţii părinţi, ci şi Pithagora şi alţi filosofi păgâni din cei 
vechi foarte mult o comândă. Însă foarte şi bine iaste a o face şi dimineaţa şi seara, dimineaţa, 
mai înainte de ce ne apucăm de lucruri, a mulţemi lui Dumnezeu că ne-au trecut noaptea şi 
ne-au păzit pănă la această zi, şi a ne ruga lui Dumnezeu să ne dea dar, ca de aci înainte să 
vieţuim bine, şi aşea să aţiţăm întru noi focul iubirei faptei bune. Iară seara, mai înainte de 
culcat sau şi în pat când sântem, cu mintea în linişte şi în odihnă, să cercăm cum am petrecut 
zioa, ce bine sau ce rău am făcut, ce nu am plinit din ceale ce au fost deatoriia noastră a le 
face, aşea şi faptele, şi vorbele, şi gândurile să le cercăm şi să le ispitim, şi, de vom afla că am 
sporit, să mulţemim lui Dumnezeu, iară, de vom afla că am scăzut şi am lipsit, să ne nevoim 
de aci înainte a ne îndrepta şi a spori. 

23. Ceale ce pănă acum le-am zis, pre ce cale să umblăm şi cum să facem, şi ce să 
lucrăm ca să agonisim fapta cea bună, acealea toate ne arată calea şi modul cum să dobândim 
binele şi fericirea cea adevărată. Că fiindcă fapta cea bună iaste mijlocire prin carea să 
dobândeaşte binele cel prea mare şi fericirea cea adevărată (§ 45), urmează ca pre carea cale să 
nevoiaşte neştine a agonisi fapte bune, pre aceaeaşi să ajungă şi la binele cel prea bun şi la 
fericirea cea adevărată. Drept aceaea, fiindcă am arătat calea, pre carea umblând, şi modul ce 
şi cum lucrând să ne agonisim fapte bune, am arătat cum să putem dobândi şi fericirea cea 
adevărată şi cu dulceaţă să ne desfătăm cu ea. 
 

Cap II 
 

Cum să poate şi să cade a săvârşi şi a îndrepta înţelesul 
 

§ 184 
De vreame ce detoriia celor ce învaţă pre alţii ethica iaste unul acest lucru, să arate calea 

şi modul a agonisi fapta cea bună (§ 182, 1), iară fapta cea bună nimene nu o poate agonisi de 
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nu-şi va îndrepta şi înţelesul (§ 183, 21), şi turburările minţii, cu cuvântarea cea adevărată, le 
va ocârmui şi le va povăţui (§ 183, 5), urmează, dar, ca acum să punem înainte îndreptări cum 
să cade a îndrepta înţelesul şi să arătăm cum să cade a înfrâna şi a potoli mişcările şi pornirile 
şi turburările minţii. 
 

§ 185 
Fiindcă în loghică destul de prisosit am spus cum să îndreptăm şi să săvârşim mintea şi 

cuvântarea şi înţelesul, acum aceasta mai pre scurt o vom tâlcui. Pentru aceaea, puterile ceale 
mai de frunte ale înţelesului pre scurt şi cu puţine cuvinte le vom pune înainte şi vom arăta 
fieştecarea puteare dintru aceastea cu ce ajutorinţe să poate săvârşi şi mai mult creaşte. 
 

§ 186 
Drept aceaea, preste tot aceasta trebuie a luoa aminte, ca toate ideile şi închipuirile în 

minte a fieştece lucru să ni le facem alease şi să nu încetăm pănă ce vom cunoaşte firea şi 
ceale dinlăuntru ale lucrurilor, care cu mintea le cugetăm. Care lucru cum să face, în Loghică, 
în capul cel de idei, mai luminat l-am spus. 
 

§ 187 
Isteţiia, carea şi ascuţirea minţii să zice, iaste puteare cu carea mai multe cealea aleagem 

şi osibim într-un lucru, şi cel ce mai multe osibeaşte în vreun lucru care-l cugetă să zice isteţ şi 
ascuţit la minte. 
 

§ 188 
Isteţiia mai cu samă întru aceaste chipuri să dobândeaşte: 
1. Aceaea te munceaşte, ca tot, orice gândeşti, aceaea chiar şi ales să gândeşti, adecă 

aşea, cât seamnele cu care fieştece lucru să osibeaşte de alt lucru, deosebi, unul câte unul, să le 
poţi cunoaşte şi să aibi grije să cerci să ştii ce iaste acel lucru. Mai multe despre aceastea am 
zis în Loghică. 

2. Pre prunci îndată din pruncie trebuie a-i obicinui şi a-i face să se deprinză şi să se 
dedea, ca la lucrurile, care le au înainte, cu amăruntul şi cu isteţie să ia aminte. 

3. Aceasta o vei face după ce îi vei face ca, cu cuvinte, bine, chiar, ales şi pre rând să 
spuie ce au luoat aminte şi ce şi-au însămnat orice lucru. 

4. Lucrurile, care cu simţirile le prind pruncii, cu mai multe cuvinte să le spuie şi să le 
tâlcuiască, părţile lucrului, seamnele, osibirile, mărimea, chipul şi mişcarea aşea să le scrie cu 
cuvinte, cât să se vază cum că ei lucrul care l-au văzut sau l-au auzit în minte şi în gând foarte 
bine l-au însemnat şi l-au zugrăvit. 

5. Pentru aceaea foarte mult foloseaşte pruncilor ca să se obicinuiască şi să se dedea ales 
şi isteţ a gândi, şi devreame şi foarte bine să înveaţă mathisisul şi mai ales gheometriia, şi să 
înveaţe a liniia şi a scrie cu cerusa şi cu cretă lucrurile care să văd. Că aceasta mult ajută ca să 
aibă luoare aminte şi să bage bine samă. Pentru aceaea Platon pre nimenea nu primea în şcoala 
sa, numai pre cei ce ştiia gheometriia. Poftoreşte aici ceale ce pre larg le-am grăit în Loghică, 
de ideile ceale alese, şi în psihologhie, de ajutorinţele luorii-aminte. 

6. Iară mai întâiu putearea minţii să deşteaptă şi să adaoge ca mai ascuţit preste tot să 
gândească şi să pătrunză cu mintea ce iaste bun şi ce iaste rău, când, ori într-a noastre, ori 
într-a altora lucrări şi fapte, luăm aminte ce şi care sânt acealea care ne-au făcut pre noi au pre 
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altul să facem acel lucru, şi care sânt urmările care vin dintru acel lucru şi toate stările împrejur 
şi ceale ce să pot întâmpla bine le socotim şi le luom aminte, şi cu amăruntul le cercăm şi le 
ispitim, adecă cine face lucrul ce să face, în ce loc şi în ce vreame şi cu ce ajutorinţă, şi pentru 
ce acest sau acel lucru să face, şi pentru ce aşea, şi nu amintrilea să face. Aşea, pre încet, să 
obicinuiesc şi să dedau pruncii a gândi ascuţit şi isteţ, şi lucrul în părţile sale a-l desface, apoi 
părţile acealea iarăşi în părticeale mai mici a le desface, carea foarte mult ajută la săvârşirea 
adâncimei înţelesului, adecă ca neştine, adânc, să poată cu mintea priceape şi cunoaşte. Iară 
adâncimea nu iaste altă, fără numai putearea şi săvârşirea aceaea a înţelesului, cu carea 
seamnele seamnelor ales, unul câte unul, deosebi, le putem aleage şi gândi (vezi Loghica, de 
idei). 

7. A dobândi isteţiia foarte mult foloseaşte, ca neştine, îndată şi de îndemână, să aibă 
cuvinte şi bine să ştie limba aceaea, în care trebuie să spuie lucrurile şi ceale ce gândeşte. Că 
fiindcă isteţiei foarte slujesc şi folosesc ideile ceale alese şi tâlcuirile şi hotărârile (vezi 
Loghica, § 66). Iară idei alease şi hotărâri nu poate neştine să-şi facă, de nu va putea, cu 
cuvinte, chiar să spuie seamnele şi osibirile care să cuprind în hotărârea lucrurilor (vezi 
Loghica, § 37, 2). Aşeadară, aiavea iaste cum că cu ajutoriul cuvintelor şi a limbei să 
dobândeaşte isteţiia. 
 

§ 189 
Pănă acum de isteţie. Acum altă puteare şi săvârşire a înţelesului vom spune, aceasta 

iaste înţeleagerea. Înţeleagerea iaste avut sau leznire a priceape şi a cunoaşte stihiile, au, cum 
am zice, începuturile şi temeiurile ceale mai dintâiu ale învăţăturilor, carea leznire să face când 
de fieştece lucru idei alease dobândim (vezi Loghica, cap 1). 
 

§ 190 
Precum prin înţeleagere cunoaştem ce iaste fieştece lucru, aşea prin ştiinţă ispitim 

pricinile lucrurilor şi cercăm pentru ce fieştece lucru iaste. Că ştiinţa iaste avut şi obicinuire a 
arăta ceale ce zici. 
 

§ 191 
Findcă ştiinţa iaste o săvârşire din săvârşirile ceale mai alese şi mai de folos ale 

înţelesului, să cade să arătăm cum putem dobândi ştiinţa. 
 

§ 192 
Ştiinţa întru acest chip să poate dobândi: 
1. Fiindcă tot avutul şi năravul şi toată obicinuirea să dobândeaşte, când neştine mai de 

multe ori să nevoiaşte a face acealaşi lucru, aşea şi ştiinţa nu să poate dobândi, fără numai prin 
nevoinţa cea de pururea a cunoaşte ales şi a priceape chiar orice lucru (§ 189). 

2. Ceteaşte cărţile oamenilor celor bine învăţaţi, carii bine, cum trebuie, cu bun rând şi 
cu bună urmare, au arătat legătura şi unirea carea au lucrurile unul cu altul. Aşea, pre încet, vei 
dobândi avut a arăta ceale ce zici şi cum să unesc şi sânt legate întră sine lucrurile şi cum 
curge şi urmează unul dintr-altul. 

3. Arătările oamenilor celor învăţaţi, care ei cu meşteşug şi cu ştiinţă le-au făcut şi le-au 
închiiat, le desfă întru începuturile şi întru temeiurile şi întru părţile lor din care s-au închiiat, şi 
cu siloghismi arată unde iaste legătura spunerilor şi a lucrurilor. Care lucru cine să nevoiaşte şi 
să deprinde a-l face foarte mare folos şi rod are. 
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4. Însuţi pre tine te cearcă cât poţi, şi zisele care nu sânt arătate tu singur le arată. Ce 
iaste arătarea, de care aici grăim, şi cum să face am zis în Loghică. 

5. Învăţătura mathisisului foarte mult ajută a dobândi avut a face de acest fealiu de 
arătări. Că în mathisis foarte frumoase arătări să grăiesc, a cărora închiiare şi legătură cine o va 
şti desface, după osteneala carea au făcut, mare folos va afla. 

6. După ştiinţă urmează ţepenimea sau tărimea, care iaste aceaea săvârşire a minţii, cu 
carea neştine aşea de bine ştie închiia şi alătura cuvântările una cu alta, cât o spunere curge 
dintr-altă spunere, iară toate din începuturile şi din izvoarăle sale foarte lezne le poate arăta. 

Drept aceaea, cel ce iaste ţapăn învăţat, aceala: 1) toate ceale ce să pot arăta le arată; 2) 
de la alţii pofteaşte să areate ceale ce zic sau tăgăduiesc; 3) cu de-adinsul cearcă începuturile 
sau temeiurile, din care să arată spunerile şi zisele; 4) închiiarea şi legătura spunerilor şi a 
zicerilor lezne o veade cât de departe iaste; 5) şi ceale ce altora să par adevărate, el să se 
silească ca nu numai să i să pară, ci cu bună samă să le cunoască sânt adevărate; 6) apoi, şi 
când scrie, şi când vorbeaşte, aşea să nevoiaşte, cât şi pre sine şi pre alţii să-i învingă, adecă 
mintea lor să o învingă, cât să crează cum că ceale ce scrie sau vorbeşte el sânt aşea. 
 

§ 193 
Acum am ajuns la înţelepciune, carea unii mai pre supţire socotind o împărţesc în 

înţelepţie şi în înţălepciune, măcar că şi înţeleţiia, şi înţelepciunea în vorba cea de obşte nici o 
osibire nu are, ci tot un lucru însămnează. Aceastea să pot zice împărăteasele tuturor 
celoralalte puteri şi săvârşiri ale înţelesului. 
 

§ 194 
Înţelepţiia stă: 1) în alegerea sfârşiturilor, adecă când iai aminte şi cauţi să vezi orice 

lucru ce sfârşit va avea şi cum e legat lucrul aceala cu sfârşitul şi mai pre urmă ce va urma din 
lucrul aceala de care vei să te apuci şi pentru ce vei să te apuci ori de ce lucru, şi apoi ce va fi 
dintru aceala şi ce sfârşit va avea; 2) în gândirea mijlocirilor şi a pricinilor, care, de să unesc şi 
bine să lovesc întră sine, să dobândeaşte sfârşitul care-l cerci. 
 

<§ 195> 
Iară fiindcă sfârşitul, la care toate, şi care să gândesc, şi care să zic, şi care să fac, trebuie 

a le aduce, iaste săvârşirea statului nostru, şi fericirea carea răsare din săvârşirea statului 
nostru, aiavea iaste pentru ce unii zic şi hotărăsc cum că înţelepţiia iaste ştiinţa fericirei. Carea 
hotărâre nu să osibeaşte de aceasta: înţelepţiia iaste avut bine a închiia şi a lega şi a împreuna 
întră sine sfârşitul şi mijlocirile. 
 

§ 196 
Cu care să dobândeaşte înţelepţie, aceastea sânt: 
1. Înţelepţiia o dobândim când ascultăm de leagea firei. Că fiindcă înţelepţiia iaste ştiinţa 

fericirei (§ 194), iară fericirea nu să poate dobândi, fără numai prin păzirea legii fireşti (§ 71). 
Aşeadară, chiar iaste cum că nimene nu poate dobândi înţelepţie, de nu va asculta de leagea 
firei. 

2. Pentru aceaea, înţelept nu iaste cel ce face împrotiva deregătoriei şi a detoriei sale. Că 
acela face împrotiva deregătoriei sale, carele face lucrări care sânt împrotiva legii fireşti. Iară 
cel înţelept tocmeaşte lucrările, sale după porunca legii fireşti (§ 195). Aşeadar, aiavea iaste 
cum că înţelept nu iaste cel ce face împrotiva deregătoriei sale. 
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3. Cel ce vrea să capete înţelepţie aşea să întocmească şi să rânduiască lucrurile sale şi 
faptele, ca sfârşiturile ceale dintră mijloc cu sfârşitul cel mai de pre urmă bine să se unească şi 
să se închie. 

4. Drept aceaea, cel ce voiaşte să dobândească înţelepţie la toate ce face foarte bine 
trebuie să ia aminte şi să vază ca să nu să facă ceva, care să poată strica fericirei sau creşterii 
fericirei. 

5. Fiindcă cel înţelept trebuie să aibă avut a uni şi a împreuna şi a lega mijlocirile cu 
sfârşiturile (§ 193), iară din ceale ce să văd că pot ajuta a dobândi sfârşitul, unele mai mult pot 
găti fericirea, pentru aceaea cel înţelept trebuie să se ostenească şi să priveghează ca, din mai 
multe, ceale mai bune şi mai întocmite sfărşiturilor sale să aleagă. Dintru aceasta s-au 
întâmplat de unii zic cum că înţelepţiia iaste avut a aleage ce e mai bun. 

6. Din carea urmează cum că cel înţelept aşea să ia aminte, ca să aleagă mijlocirile care 
mai lezne pot să fie şi sânt mai scurte şi să nu să lasă, după părerile şi după socotealele altora, 
umblând şi încungiurând pe ici, pe colo. 

7. Deci, dară, ca să nu rătăcească neştine de la cale, ci aşea să se gătească şi să se înveaţă 
a aleage mijlocirile, cât foarte lezne să poată dobândi fericirea, să cade să caute la pildele 
altora, şi dintru acealea să se îndrepteză şi ca într-o oglindă să se uite la acealea. Că dintru 
aceastea va vedea cu ce sfat au făcut fieştecine orice lucru, cu ce ajutorinţe şi cu ce 
meşteşuguri s-au săvârşit lucrul acela şi va avea ce să urmează. 

8. Fiindcă foarte multe împedicări să pot aorea întâmpla şi celor ce sânt cu minte bună, 
cel înţălept trebuie să gândească şi să caute cum să râdice împedecările care să pot întâmpla. 

9. Aceaste împedicări, fiindcă nu totdeauna omul cu bună samă mai înainte le poate 
vedea, nici stă în putearea noastră ca să nu să întâmple, să înţeleage cum că poate fi ca nu 
totdeauna, cu mijlocirile ceale înţelepteaşte gândite, să dobândim sfârşitul care l-am dorit şi 
l-am aşteptat. Ci, pentru alte pricini din afară, care să întâmplă, de multe ori să împedecă şi să 
schimbă amintrilea. Pentru aceaea, rău rătăcesc aceia, carii din ieşitul şi din sfârşitul şi din 
întâmplarea lucrului judecă înţelepciunea. Adecă, de are lucrul de care s-au apucat bun ieşit şi 
sfârşit, zic că cel ce au făcut acest lucru au fost om înţelept; iară de să întâmplă nu precum au 
voit, ci împrotivă, atunci zic cum că omul carele s-au apucat de acel lucru nu au fost înţelept. 
Aceştea foarte rău judecă. 

10. Fiindcă înţelepţiia iaste ştiinţa fericirei (§ 194), urmează cum că cel ce vrea să capete 
înţelepciune trebuie să vază şi să ţie şi îndreptările ceale ce învaţă cum să dobândeaşte 
fericirea. Iară fiindcă îndreptările care sânt pentru dobândirea fericirei sânt tot unele cu ceale 
ce arată şi învaţă cum să capătă fapta cea bună (§ 69), aiavea iaste cum că orice ne face cale 
cătră fapta bună, aceaea ne face cale şi cătră înţelepciune, ca să ne facem înţelepţi şi cu minte. 

11. Drept aceaea, bine judecă aceia carii zic cum că nime nu poate dobândi înţelepciune 
de nu-şi va îndrepta voia. 
 

§ 197 
Înţelepciunea de înţelepţie unii mai supţire gândind o osibesc şi zic cum că înţelepţiia 

înţelepţeaşte gândeaşte mijlocirile cu care să poate dobândi sfârşitul. Iară înţelepciunea învaţă 
cum trebuie a lucra cu acealea şi cât de cu nevoinţă a le plini. Pentru aceaea, unii ca aceştea 
înţelepciunea o hotărăsc că iaste avut cu care mijlocirile ceale cu înţelepţie gândite cu 
sârguinţă le plinim, ca să dobândim sfârşitul care-l cercăm. 
 

§ 198 
A ajunge la înţelepciune nu iaste numai o cale, din mai multe căi, noi acestea le arătăm. 
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1. Cel ce vrea să fie înţelept trebuie să ia bine aminte la toate ceale ce sânt împregiurul 
lucrării la vreame, la loc, la faţă, la lucru şi la cealealalte şi să se ajute şi cu mintea, şi cu 
obiceaiurile altora, şi prilegiul cel bun, când poate face lucrul, să nu-l lasă să treacă. Că poate 
să fie ca au din loc, au din vreame, au din faţă multe împedecări să se nască, care să 
împeadece sfârşitul cel bine şi cu minte pricepută gândit. 

2. Şi pentru aceaea la înţălepciunea care stă în aplecarea mijlocirilor, ca să poată dobândi 
sfârşitul care-l pofteaşte, nu e destul ca să fie învăţat şi ştiut (că şi cei învăţaţi încă nu 
totdeauna cunosc pricinile ceale ce vor să fie), ci trebuie ca acel lucru mai de multe ori să-l fie 
făcut şi să aibă speriinţă, carea bine o poţi zice că iaste dascalul înţelepciunei. Că cu cât 
neştine mai de multe ori şi mai în lungă vreame petreace şi să osteneaşte întru cunoştinţa şi 
apărarea împedecărilor, cu atâta mai bine învaţă şi mai bine cunoaşte cu ce meşteşuguri şi cu 
ce ajutorinţe, şi în ce loc, şi în ce vreame acel lucru s-au mai făcut după pofta lui. Aşeadar, 
când va să facă vreun lucru, de să strâng asemenea pricini şi stări împregiur, care au mai fost şi 
altă dată, judecă cum că şi acum acel sfârşit să va întâmpla. Atâta cât aşteptarea a aseamenea 
întâmplări foarte mult ajută la înţeleciune, măcar că şi aşteptarea a aseamenea întâmplări aorea 
ne înşeală. 

3. Fiindcă istoriia ne învaţă lucrurile ceale ce s-au făcut şi ne arată întâmplările şi ceale 
bune, şi ceale reale ale lucrurilor ce au fost, şi spune şi pricinile, şi împiedecările cu care 
lucrurile au s-au început, au ceale începute s-au săvârşit, au s-au împedecat, să poate înţăleage 
cum că din cetirea sau auzirea istoriei multă înţelepciune să dobândeaşte. 
 

§ 199 
Măiestriia sau meşteşugul iaste obicinuinţă sau avut a face cu putearea minţii sau a 

trupului aceale lucruri, care firea fără de nevoinţa noastră nu le face. Adecă, meşteşug iaste a 
grăi frumos, a juca, a zice cu ceatera, a zugrăvi şi altele. 
 

§ 200 
A dobândi meşteşug nimica altă nu ajută atâta, cât nevoinţa cea adeasă pănă ce să capătă 

avut, acest lucru cum că aşea iaste însaşi speriinţa ne învaţă atâta, cât foarte bine au zis cei 
vechi cum că nevoinţa cea adeasă face pre om meaşter. 

 
Cap III 

 
De stăpânirea şi stâmpărarea patimilor 

 
§ 201 

Ceale ce acum le vom zice despre potolirea patimilor nu cu acela gând le vom zice, ca 
cum toate patimile şi stârnirile minţii am vrea de tot a le dezrădăcina şi a le smulge. Că, până 
ce sântem întru acest trup închişi, aceasta nu poate să fie, şi tocmai de ar şi putea fi, n-ar fi de 
folos aceasta omului. Că pre om, din om, l-ar face neom cel ce ar socoti să facă una ca aceasta. 
Lemn, piiatră mie numeşti, nu pre om, când zici că au fost cineva sau să cade să fie cineva fără 
de simţire, fără de gust, fără de bucurie sau fără de întristare. 
 

§ 202 
Pentru aceaea, aici oarece îndreptări mai preste tot şi mai de obşte vom pune înainte, 

care învaţă cum trebuie a înfrâna patimile. Ci mai întâiu aducem aminte cum că prin patimă 
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aici nu înţeleagem de acel fealiu de patimi, care să zic fisiceşti, cum iaste când s-ar tăia cuiva o 
mână sau i s-ar sparge capul sau ar avea vreo boală, şi altele de aceastea, dintru care ar pătimi 
dureare, că aceasta mai vârtos dureare, decât patimă să poate zice, ci prin patimă aici 
înţeleagem acel fealiu de stârniri sau porniri ale omului, care în om fac plăceare şi plecare spre 
ceva lucru, şi în mintea lui bagă turburare, şi aşea o turbură, cât nu poate limpede să vază 
adevărul. Aşea sânt: bucuriia, iubirea, mâniia, ura, pisma, şi când să trage omul cu plăceare şi 
cu poftă spre ceva ce place trupului, cărturarii noştri aceasta o numesc patima dulceţii. 

Îndreptările cum trebuie a înfrâna patimile aceastea sânt: 
1. Ajutorinţa cea mai aleasă a aşeza şi a stâmpăra patimile sau, carea tot atâta face, a le 

supune minţii, întru aceasta stă, ca să câştigi cunoştinţă aleasă a binelui şi a răului. Că toate 
patimile răsar din închipuirea simţirilor, carea închipuie de o vei opri, putearea patimilor o vei 
frânge şi o vei aşeza. 

2. Cu toată nevoinţa te sileaşte ca toate lucrurile nu precum ţi să par, ci precum în sine 
sânt să le cunoşti. Şi aşea va fi, cât şi turburările sufletului să se aşează şi păraiele să seace 
după ce sacă izvorul din care ies păraiele. 

3. Drept aceaea, foarte mult ajută a frânge putearea patimilor, când pre rând cu cuvinte 
spunem altora ceale ce ne turbură sufletul. Că aşea, ceale ce mai înainte era amestecate, acum 
să fac idei alease şi mai luminat să cunosc. Care lucru face ca fierbinţala patimilor să se 
răcească şi toate ceale ce turburasă mintea să par că s-au aşezat. Adecă, când foarte cu mare 
dureare mintea ta să turbură, atunci simţi că-ţi scade durerea, când cu cuvinte, pre rând, spui 
altora ceale ce te năcăjesc pre tine şi pricinile durerii ales le descoperi. 

4. Simţirile ceale din afară sânt ca neşte uşi ale patimilor, pentru aceaea, cât e cu putinţă, 
trebuie a le închide, ca să nu vază, nici să auză ceale ce pot întărâta patimile. 

5. Iară mai întâiu te fereaşte de tot prilejul cel din afară, care, ca focul paiele, aşea poate 
aprinde patimile. Că ceale ce ne sânt înainte, şi ori cu mintea le privim, ori cu simţirile le 
simţim, acealea mişcă pre simţiri, apoi prin simţiri să stârnesc şi să întărâtă patimile. 

6. Când să porneaşte patima asupra omului, omul de multe ori aşea de ameţit iaste, cât 
nu poate gândi chiar şi ales ce trebuie să facă; pentru aceaea trebuie să ne nevoim, ca pre 
patimile ceale ce turbură mintea, prin ceale ce sânt împrotivă să le oprim şi să le strângem, 
adecă frica prin nădeajde, întristarea şi supărarea prin bucurie şi prin veselie, mânia prin 
blândeaţe, pisma prin milostivirea spre altul. Că patimile ceale împrotivitoare şie într-un scaon 
nu pot să şează. 

7. Trebuie a luoa aminte ce reale răsar dintru aceasta, că patimile stăpânesc, şi cu ce 
necazuri şi pre minte şi pre trup necăjeaşte năvălirea cea turburată a patimilor. 

8. Mai înainte de toate foarte mult ajută, de nu de tot a strica, încai a împuţina şi a opri 
pornirea şi năvălirea patimilor, şi la început să stăm împrotiva lor şi să ne păzim ca nu 
scânteile ceale aţiţate în minte să prinză flacără, carea apoi, lăţindu-să, să nu să poată stânge. 

9. Ca, după ce vei bate pre vrăjmaşi, să te duci biruitoriu, trebuie ca mai cu mare 
îndrăzneală să mergi asupră, şi cât poate fi să stai împrotiva puterii patimilor. Că, după ce o 
dată sau de două ori vei birui, mai usoară-ţi va fi osteneala, pentru că cu mare linişte şi 
desfătare dinlăuntru ţi să va răsplăti. 

10. Fiindcă patimile nu să pot cu rădăcini cu tot smulge, pentru aceaea, de ne turbură 
patimile mintea, aşea să ne silim, cât acealeaşi patimi să le prefacem, ca să fie unealte ale 
faptei bune şi îndreptări voiei. Adecă, să scoală întru tine patima iubirei fămeieşti, prefă-ţi 
iubirea să poftească pre Dumnezeu şi bunătăţile Lui, care le-au făgăduit celor ce-L iubesc pre 
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El. Te mânii, prefă-ţi mâniia şi te mânie pre draci, pre năravurile tale ceale reale şi altele ca 
aceastea. 
 

Cap IV 
 

De înfrânare sau de cumpăt 
 

§ 203 
Măcar că numai una iaste fapta cea bună sau mai bine să zic avutul şi obicinuinţa a-şi 

întocmi lucrările sale după leagea firei, însă după osibirea deregătoriilor şi chipurile faptei 
bune sânt osibite şi cu osibite numiri numite. Aceaste chipuri nu sânt noao fapte bune, ci 
mlădiţe să pot zice, care ca dintr-o trupină odrăslesc din vârtute, carea iaste fapta cea bună. 
Adecă, fiindcă dreptul firei ne porunceaşte osibite deregătorii cătră suflet şi cătră trup, pentru 
aceasta şi chipuri osibite să cade să arătăm, cum să putem face aceale deregătorii, dintru carea 
să scoală învăţătura cea despre fapte bune. 
 

§ 204 
Sântem detori să ne ţinem viiaţa şi să ne grijim sănătatea, şi să apărăm mădulările, să nu 

să vatăme şi să nu agonisim mâncare şi beutură cu care să ţine trupul, şi cu hrana să ne folosim 
bine (§ 77). Drept aceaea, mâncarea şi beutura, când nici mai mult nici mai puţin nu să mâncă, 
nici să bea decât ajunge ca să se ţie sănătatea, să zice înfrânare sau cumpăt. Iară cel ce în 
mâncare şi în beutură întreace această măsură, acela să zice neînfrânat şi necumpătat. 
 

§ 205 
Cel ce mâncarea şi beutura o întocmeaşte după leage, adecă cel înfrânat şi cumpătat, 

aceaste doao trebuie să păzască: 
1. Ca să nu mânce sau să bea mai mult sau mai puţin decât au sănătatea trupului, au lipsa 

firei pofteşte. Iară măsura, cât să mânce şi să bea, cel înfrânat dintru aceasta o judecă, deaca 
atâta mâncă şi bea, cât ajunge să-şi ţie, nu să-şi strice putearea trupului. 

Alţii zic că această măsură iaste dreaptă, adecă: atâta mâncă şi bea, cât să fii gata şi 
sprinten a putea plini slujba carea trebuie să o faci lui Dumnezeu şi detoriia ta. Ce împeadică 
aceastea, aceaea iaste peste măsură şi fără de cumpăt. 

2. Să nu mânce de acealea bucate sau să bea beuturi care stârnesc lăcomiia, şi pre trup, 
ca cu neşte venin, lin îl omoară şi îi strică putearea. 
 

§ 206 
Foarte multe sânt care pre noi pot să ne facă ca să ne nevoim cu înfrânarea, iară acum 

ajungă aceaste mai jos puse. 
1. Nimica nu iaste mai cuvios şi mai întocmit a întări putearea trupului, şi sănătatea 

întocma şi nevătămată a o păzi decât cumpătarea şi înfrânarea; şi iarăşi, nimica nu aşea 
slăbeaşte şi dezmaţă trupul ca neînfrânarea şi necumpătarea. Să socotim, dară, cât de becisnic 
lucru şi împrotiva cuvântării iaste a urma dezmerdările ceale scurte care stârnesc lăcomiia şi 
strică sănătatea, carea deaca să strică cine poate bine şi cum să cade să-şi facă slujbele şi 
detoriile sale? 

2. Rodul cel adevărat al înfrânării iaste mintea cea veaselă şi lină, carea în cei desfrânaţi 
carii îşi îmbuibă pântecele foarte mult să turbură. 
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3. Şi aceasta încă nu trebuie a o treace, cum că toţi aceia, carii cu înfrânare şi cu 
cumpătare trăiesc şi nu să umplu cu multă mâncare şi beutură, mai multă desfătare au din 
mâncarea şi din beutura cea carea cu păstrare şi cu cumpăt o mâncă şi o beau, decât aceia carii 
cu necontenire şi cu neînfrânare trăiesc, că aceia de multe ori cu urâciune şi cu scârbă şed la 
masă, că mulţimea face urâciune şi scârbă. 

4. Apoi socoteaşte câtă scădeare a avuţiilor, câtă stricare a vestii şi a numelui celui bun, 
cât de groaznice rane ale cunoştiinţii sufleteşti, cât de urâtă grămadă de păcate să naşte din 
nestâmpărare şi din neînfrânare. 

Nici trebuie a asculta de cei ce zic că, iată, unii mâncă şi beau cât pot, şi tot sânt tari şi 
sănătoşi şi trăiesc pănă la bătrâneaţe. Ci ia sama că cei mai mulţi carii trăiesc desfrânat sânt 
slabi, nu bine sănătoşi, iară puţini dintr-aceia sânt carii să fie tari la sănătate şi să ajungă la 
bătrăneaţe. Şi, pentru că să întâmplă de unul au doi trăiesc, nu trebuie să gândeşti că şi tu vei 
trăi, pentru aceaea cu cumpătare şi cu înfrânare te nevoiaşte a trăi. 
 

§ 207 
Supt neînfrânare să cuprinde şi beţiia, carea să zice că iaste neînfrânare de la acel fealiu 

de beutură, carea turbură mintea şi prin carea omul să face nebun de nimica spre plinirea 
slujbei şi a detoriei sale. 
 

§ 208 
Ceale ce am zis mai sus despre neînfrânare şi de necumpătare acealea şi de beţie să pot 

ţinea, însă la acealea şi aceastea să pot mai adauge: 
1. Beţiia pre om îl lapădă jos din minte şi-l pradă de darul cel mai de frunte, care l-au dat 

Dumnezeu oamenilor, adecă de minte, şi-l face dobitoc, ba de multe ori omul beat şi decât 
dobitocul iaste mai mişel, că şi de simţiri să lipseaşte. 

2. Deaca cel beat îşi pearde odată mintea, nimica nu iaste aşea urât, aşea rău, aşea de 
păcătos, la carea să nu năvălească orbeaşte şi să nu facă. Nimica nu poate ţinea, carea fără de 
socoteală să nu spuie cătră alţii, cu care lucru şi şie şi altora strică. În toate laturile lunecă, şi de 
multe ori pre sine se strică. 

3. Apoi, după ce treace beţiia, atâta de ruşine iaste lui şi-i pare rău, cât abia din 
dejnădăjduire la nădejde, din turburare la linişte să poate aduce. 
 

§ 209 
Cât rău, şi sufletului, şi trupului, şi numelui, şi norocului, şi averilor, aduce beţiia, atâta 

bine şi folos putem nădăjdui din trezire. Iară trezirea iaste vârtute, carea când bem îndreptează 
lucrările noastre, cum şi cât să bea fieştecarele după cum porunceaşte leagea. Şi folosurile, 
care am zis că le aduce noao înfrânarea şi stâmpărarea, acealeaşi şi trezirea le aduce. 
 

Cap V 
 

De curăţenie 
 

§ 210 
Precum cu înfrânarea aşea ne îndreptăm lucrurile, când mâncăm şi când bem, cât să 

facem destul legii fireşti, aşea curăţeniia îndreptează patima trupească, adică pofta, carea are 
bărbatul a să împreuna trupeşte cu muiare, şi ne învaţă ca să păzim ceale ce ne porunceaşte 
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leagea firei. Curăţeniia în două chipuri să înţeleage: întâiu, când eu ţiu ceva neîntinat, 
nespurcat, spălat frumos, de care noi nu vorbim. A doa, prin curăţenie să înţeleage toată 
înfrânarea şi contenirea de la curvie, de carea noi aici grăim. Curăţenie să zice că ţine cel ce-şi 
păzaşte fecioriia neîntinată, ci aceasta să zice curăţeniia fecioriei. Curăţenie să zice că ţine şi 
cel însurat, carele să îndestulează cu muiarea sa şi de toată curvia să înfrânează, ci aceasta să 
zice curăţeniia căsătoriei. 

Curăţeniia sau curăţiia iaste vârtute, carea întocmeaşte şi astâmpără pofta cea trupească 
după cum porunceaşte leagea firei. 
 

§ 211 
Drept aceaea, curăţeniia vrea ca nu cu curviile să ne slăbim putearea trupului, şi, 

storcând mustul sângelui, neputincios să ne dăm trupul bătrâneaţelor. Că aceasta iaste leagea 
cea mai dintâiu în deregătoriile ceale către trup, ca să ne păzim trupul sănătos şi putincios. 
 

§ 212 
Multe sânt care ne pot pre noi aduce să ţinem curăţeniia, dintru care unele aici le punem. 
1. Poftele ceale urâte şi spurcate ale desfrânatei dezmirdări stâng toată lumina minţii, şi, 

pănă stăpânesc eale, nimica nu poţi face cum să cade, nici cu mintea, nici cu cuvântarea, nici 
cu gândul. 

2. Trupul, deaca să aprinde cu focul patimii aceştiia, foarte mult slăbeaşte, şi ca cu neşte 
foc orb şi întunecat, care tot mai mult să aprinde, să amistuiaşte şi să topeaşte, şi pre cei ce nu 
ţin curăţeniia vedem că mai totdeauna înainte de bătrâneaţe şi cu grozavă moarte mor. 

3. Cât de urât îşi strică numele şi veastea sa cei ce să duc încătro-i răpeaşte şi-i poartă 
pofta trupească, fieştecine, tocmai de aş tăcea eu, poate priceape. 

4. Paguba casii şi a averilor de viiaţa cea desfrânată nu să poate despărţi. Care toate 
într-un loc culease, de le vei socoti bine, nici o îndoială nu iaste cum că nu vei judeca că 
curăţeniia iaste un lucru foarte mare şi de lipsă, pentru că ea ţine putearea minţii şi a trupului, 
şi averile şi numele cel bun. Şi aşea, lăpădând de la tine poftele ceale urâte şi potolind 
năvălirea patimii trupeşti, cu de-adinsul vei ţinea curăţeniia. 

 
§ 213 

Pentru aceaea, tu fă aceasta: 
1. De toate laţurile, stârnirile şi întăririle spre pofta trupească te fereaşte. 
2. Poftei cei de curvie opreaşte-i hrana, bucatele ceale prea bine gătite şi beutura, care 

pot să aprinză focul curviei. Că fără de pâne şi fără de vin să stânge patima carea trage pre om 
să poftească a să împreuna trupeaşte cu femeile. 

3. De împreunarea şi însoţirea şi prieteşugul şi năravul celor ce cu cuvinte spurcate 
scârnăvesc urechile ceale curate, fugi. 

4. Păzeaşte ca să nu aibi, nici să ceteşti cărţi şi scrisori, şi verşuri, şi stihuri spurcate şi de 
iubire şi care învaţă a iubi. 

5. Trupul cu lucru şi cu umblare ţi-l osteneaşte, că aceastea mult îţi vor ajuta împrotiva 
poftei curviei. 

Pofta de curvie, carea să împrotiveaşte curăţeniei, iaste năvălirea minţii, cu carea să 
porneaşte spre faptele ceale ce sânt împrotiva curăţeniei. Iară deacă creaşte atâta această 
pornire, cât omul nu să opreaşte pre sine de la curvie, să zice necontenire. 
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Cap VI 
 

De nevoinţă sau de strădanie,  
de dărnicie sau de dăruire şi de păstrare şi cruţare 

 
§ 214 

Pănă acum am grăit de faptele a cărora păzire foloseaşte la ţinearea trupului şi la 
apărarea sănătăţii. Acum acealea le vom tâlcui, care mai cu samă ajută au a strânge şi a ţinea 
avuţiile, au a le cheltui. 
 

§ 215 
Nevoinţa, strădaniia, sârguinţa, că tot una sânt aceastea, o zicem că iaste vârtute, carea 

ocârmuiaşte şi îndreptează lucrările noastre, ca să facem şi să lucrăm după cum porunceaşte 
leagea firei. Iară leanea o zicem că iaste fuga de lucru şi de osteneală, carea din leagea firei 
sântem detori a o face sau carea tot atâta iaste, leanea iaste părăsirea a să osteni şi a lucra ceale 
ce din leagea firei sântem detori a le face. Însă să cade a osibi răgazul de leane, că răgazul iaste 
încetarea câteodată de la lucru, pentru ca să se mai dezmeţască şi oarecumva să se mai 
înnoiască şi să nu slăbească putearea tot în osteneală fiind; însă această înnoire sau desfătare, 
că întru aceasta stă înnoirea, să fie de cinste şi cuvioasă. 
 

§ 216 
Autarcheia iaste poftă dreaptă a avea avuţii, care sânt de lipsă pentru ţinearea şi lipsele şi 

cuviinţa vieţii. Această poftă, de întreace măsura cea din leagea firei poruncită, să zice 
scumpeate şi lăcomie sau iubire de avuţii, carea iaste poftă neînfrânată şi necumpătată a 
strânge avuţii mai multe decât sânt de ajuns la lipsele şi la cuviinţa vieţii. Iară de neştine tocma 
nu are grije să-şi adune avuţii, unul ca acesta să zicem om fără de grije. 
 

§ 217 
Faptele bune şi păcatele, care pănă acum le-am numărat, mai cu samă să ţin de adunarea 

şi agonisirea avuţiilor. Acum, cât putem mai pre scurt, vom arăta ce fapte bune sau păcate 
trebuie a însemna în cheltuirea avuţiilor şi a banilor. 
 

§ 218 
Sânt foarte mulţi carii întrec măsura în cheltuirea banilor, pre carii îi zicem râsipitori, 

iară păcatul acela, că neştine, în cheltuire, întreace măsura să cheamă râsipă sau râsipire şi 
vărsarea avuţiilor. Iară când neştine cheltuiaşte după cum porunceaşte leagea firei să chiamă 
cruţalnic şi păstralnic, şi acea înţeleaptă cheltuială să zice cruţare, păstrare. 

Fără de aceştea sânt încă alţii, carii mai puţin decât trebuie şi decât cuviinţa pofteaşte 
cheltuiesc, pre carii îi zicem strânşi sau ţiitori sau zgârciţi şi scumpi. Iară ţinearea aceasta şi 
scumpeatea aceasta iaste păcat, prin care cheltuim mai puţin decât lipsa vieţii sau cuviinţa 
pofteaşte, carea de va fi ceva mai mare să zice latineaşte sordiţie, noi o am putea zice mişelie, 
blăstămăţie, becesnicie. 
 

§ 219 
Din ceale mai sus-zise aceastea vin a să însemna: 
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1. Acelui ce să nevoiaşte şi să osteneaşte mai cu samă aceaste seamne sânt. El cu 
adevărat de lucruri şi de osteneale nu să sparie, însă, când lucră şi să osteneaşte are grije ca nu 
prea mult şi cât nu poate să se ostenească şi să-şi frângă putearea trupului, ci osteneala şi lucrul 
aşea le întocmeaşte, cât să fie după cum porunceaşte leagea firei (§ 214). Iară leagea firei 
porunceaşte ca trupul şi sănătatea să le ţinem şi să le păzim, şi, de am pierdut sănătatea, să ne 
nevoim iarăşi a o căpăta. 

2. Şi aşea, omul cel lucrătoriu şi ostenitoriu numai atâta cât ajunge să-şi întrămează şi 
să-şi înnoiască şi întregească puterea înceată de la lucru şi-şi face ceva desfătare: însă bine ia 
sama ca această încetare şi desfătare să nu să prefacă în leane (§ 214). 

3. Omul cel lucrătoriu şi oatenitoriu nu să apucă de lucruri becisnice şi de nimica şi 
necuvioase, ci de aceale lucruri să apucă, care vredniciei sale şi statului său să cuvin. Că 
aceasta pofteaşte leagea firei (§ 77, 16). 

4. Cel ce adevărat iaste nevoitoriu şi strădalnic, şi lucrătoriu, şi ostenitoriu nu iaste 
scump. Că măcar că atunci când lucră şi să osteneaşte şi să năcăjeaşte gândul lui iaste ca să-şi 
agoniosească hrană şi să-şi plinească lipsele sale (§ 77, 14), însă nu pofteaşte mai multe avuţii 
decât leagea firii şi mintea cea dreaptă şi sănătoasă porunceaşte. Că-şi întocmeaşte lucrările 
după legile firei (§ 215) şi aşea nu iaste scump (§ 216). Iară seamnele omului leaneşiu lezne să 
pot arăta. 
 

§ 220 
Ca să se îndeamne neştine să fie nevoitoriu şi strădalnic şi să calce leanea, aceastea le 

aduc lui aminte: 
1. A trăi şi tot să nu vrei a-ţi agonisi şi a-ţi găti să ai de unde să trăieşti foarte mare 

nebunie iaste. 
2. Trupul nostru aşea iaste făcut, cât, de nu se va mişca totdeauna şi cu lucru nu să va 

osteni, să putrezeaşte şi să strică sângele, ca şi apa carea stă şi să cloceaşte, şi cade în boale 
care, după aceaea, să închid în vine şi în maţe şi cu anevoie să pot scoate. 

3. Cu cât mai mult te osteneşti cu mintea în cărţi a învăţa, măcar de învăţătura mai vârtos 
osteneală decât desfătare să poate zice, cu atâta mintea mai mult să direage şi să săvârşeaşte. 
Iară dacă înceţi a te osteni şi a lucra, slăbeaşte şi să leneveaşte mintea şi putearea ascuţirei şi 
isteţiia să moaie şi să trândăveaşte. 

4. Şi aceasta bine trebuie a socoti, cum că prin leane să deschide uşea spre păcatul 
curviei şi spre multe alte lucruri reale. Că fiindcă cel ce iaste leaneşiu şi petreace fără de lucru 
nu are ce să facă şi vreamea-l face pre el să se urască, şi, ca să nu-i fie urât, caută prietenii au 
se duce la ospeaţe şi la beuturi, au, de iaste singur, mintea şi gândurile la acealeaşi întoarce, cu 
care socoteaşte că va putea face să-i treacă vreamea şi să-şi plinească poftele. Dintru aceasta 
aorea să nasc râsipirea avuţiilor, curviile, preacurviile, furările, răpirile, sfăzile, uciderile, şi 
nici un păcat, nici un rău nu iaste, la care să nu aducă pre om leanea şi petreacerea cea fără de 
lucru. 
 

§ 221 
De nevoinţă şi de leane aceastea ajungă. Acum vom spune neşte axioame care le ţin 

oamenii în agonisirea avuţiilor: 
1. Cel ce iaste îndestulit cu soartea sa, adecă cu statul său, şi ţine autarchia, nici lapădă 

avuţiile, nici judecă cum judeca un filosof, că să cade a arunca în mare avuţiile care le aduce 
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norocul. Nici iarăşi cu atâta nevoinţă le pofteaşte, au, de pofteaşte, atâta pofteaşte, cât iaste 
destul să plinească lipsele firii şi câte cu cinste şi cu cuviinţă să poată căpăta. 

2. Autarcheia are aceasta, ca omul să fie cu mintea lină şi nici o frică să nu aibă că va 
piiarde avuţiile. 

3. Au, de le piiarde, nu va face ca cel lacom şi scump, carele să ponosluiaşte şi să plânge 
că şi-au perdut toată mângăirea şi nădeajdea, ci judecă cum că trebuie să se odihnească în 
purtarea cea de grije a lui Dumnezeu, carea iaste ocârmuitoarea şi stăpâna lucrurilor omeneşti. 

4. Autarcheiei nu-i pare rău de lucrurile ceale bune ale altora, nici, cum zice poeticul, să 
topeaşte pentru că altul are, ci avuţiile care norocul şi statul fieştecui le-au dat, cu acealea nici 
mai bun sau mai fericit, nici de le scapă acealea, mai mişel şi mai ticălos să ţine şi să judecă 
pre sine. 

5. Iară cu cel scump mult amintrilea iaste, carele, precum iaste înflăcărat cu pofta 
adunării avuţiei, aşea: 1) tot, orice face şi gândeaşte, acolo să întinde ca să strângă avuţii, şi 
acealea nu pentru al său sau al altora folos, ci numai pentru ca să aibă; 2) mintea niciodată nu 
o are odihnită şi în linişte, ci cu pofta averii, au cu frica că va pearde şi ce are să necăjeaşte şi 
să turbură; 3) iaste ponosluitoriu, cârtitoriu, pismătareţ, îngrijeat de ceale viitoare, fricos, 
nebăgătoriu de samă de frumnuseaţa şi cuviinţa cea din afară etc. 

6. Omul cel cruţătoriu sau păstralnic şi cumpătat nu varsă şi nu râsipeaşte avuţiile, nici 
atâta să leagă şi să îngrijeaşte cu paza şi cu ţinearea lor, cât mai bine să voiască să i să vatăme 
numele şi veastea decât un ban să cheltuiască. 

7. Scumpeatea o fac de ură şi de batjocoră, precum multe altele, iară mai ales pentru că 
scumpul la toţi cei buni iaste în ură, adecă pre cel scump toţi cei buni îl urăsc şi-l râd şi-l 
defaimă, şi pănă trăiaşte nici şie, nici altora iaste de folos, iară după ce moare altora iaste de 
folos. 

8. Fiindcă cel răsipitoriu mai mult cheltuiaşte decât ori lipsa vieţii, ori cuviinţa pofteaşte, 
adevărat iaste cum că nimica altă nu aşea de cu bună samă aduce sărăcie ca râsipirea şi 
vărsarea sau cheltuiala cea fără de socoteală a avuţiilor. Această una, măcar că multe sânt şi 
altele, poate ajunge ca să se vază urâciunea şi paguba carea o aduce râsipirea avuţiilor sau 
cheltuiala cea fără de socoteală. 
 

§ 222 
Dărniciia iaste vârtute carea îndreptează faptele noastre când dăm daruri şi facem 

milostenie, carea de va fi câtva mai mare să zice mare cuviinţă, latinii o zic magnificenţiia, 
grecii, megalopretis. 
 

§ 223 
1. Cel darnic şi făcătoriu de bine judecă că pentru aceaea s-au dat lui avuţii, ca să 

împărţască oamenilor celor lipsiţi. Şi aşea, cel ce iaste darnic nu poate fi şi scump. 
2. Măcar că cel darnic nu iaste om strâns şi scump, însă nu fără de socoteală cheltuiaşte 

şi râsipeaşte ceale ce are ca nu, odată, sfârşind ce are, mai pre urmă el să nu aibă ceale ce-i 
sânt de lipsă la viiaţă. De unde vezi că întră dărnicie şi întră râsipirea şi cheltuiala cea fără de 
socoteală a avuţiilor foarte mare osibire iaste. 

3. Nime nu iaste desăvârşit detoriu să fie darnic. Pentru că a da daruri şi milostenie nime 
nu iaste desăvârşit detoriu (§ 176), adecă nimărui nu să face silă să dea daruri şi milostenie. 
Drept aceaea, aici vezi ce sfat dă iubirea cuviinţei şi a omeniei, de voieşti să fii om de omenie: 
1) oare poţi altora folosi şi ţie să nu-ţi strici; 2) oare aceia, cărora vreai să le ajuţi şi să le faci 
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bine, sânt vreadnici a le face bine, adecă carii ei şie şi lipselor sale să nu-şi poată face destul. 
Canon şi îndreptare cum să fie omul darnic poate să fie această învăţătură a lui Chicheron, 
carea aşea iaste: „Nici aşea nu să cade a închide averile sale, cât acealea să nu le poată 
deschide iubirea de oameni, nici iarăşi aşea a le deschide, ca tuturor să fie deschise; măsură să 
fie în ceale ce ai”. (Cartea II, de deregătorii, cap XV). 

 
Cap VII 

 
De cuviinţă sau cumpătare 

 
§ 224 

Leagea firei porunceaşte să purtăm grije de numele cel bun şi de omenie şi de cuviinţă, 
adecă ca să fim oameni de omenie şi de cinste şi cu nume bun, şi să nu lăsăm ca fieştecine 
măcar ce să judece de noi. Iară fiindcă stâlpul pre carele se razămă omeniia şi cinstea iaste 
vârtutea, adecă fapta bună (§ 85, 1), pre ce cale ajungem la fapta cea bună, pre aceaea vom 
ajunge şi la omenie şi la cinste. 
 

§ 225 
Vârtutea aceaea, carea, când ne nevoim a dobândi cinste şi omenie, îndreptează şi 

întocmeaşte faptele şi gândurile noastre după leagea firei, să zice latineaşte modestiia, noi o 
putem zice cuviinţă sau cumpătare, şi cel ce întru acest chip caută laudă şi cinste, adecă cel ce, 
după cum arată şi-l învaţă mintea şi cuvântarea cea dreaptă, umblă să-şi agonisască laudă şi 
cinste şi nu să abate de la leage, acela să zice om cu cumpătare sau cumpătat. Iară când neştine 
pofteaşte şi cearcă cinstea de carea el nu e vrednic, şi carea el nu o poate dobândi, acela să zice 
poftitoriu de mărire sau măreţ. Iară când neştine iaste aşea de smerit şi de plecat, cât numele 
cel bun şi cel rău tot într-un chip îl socoteaşte şi-l ţine, nici de cinste sau mai bine să zic de 
născătoarea cinstei, adecă de fapta cea bună nu gândeşte, acela să zice om de nimica. 

 
§ 226 

Seamnele cumpătării şi a celor cumpătători mai cu samă aceastea sânt: 
1. Cei cumpătaţi întru aceasta să silesc, ca să strălucească cu fapte bune, şi darurile ceale 

de la fire date lor, oriunde iaste de lipsă, să le puie înaintea altora, să le vază şi să luminează le 
pun. Daruri de acealea sânt înţelepciunea, mintea şi altele. 

2. Cei cumpătaţi, când să nevoiesc în faptele ceale bune, nu atâta poftesc, cât aşteaptă ca 
alţii să judece de faptele lor ceale bune şi să le dea vrednică laudă; iară de nu le dau cuvioasa 
laudă, pentru aceaea nimica nu să supără. 

3. Cel cumpătat nici mai mult, nici mai puţin decât să cade judecă de sine, ci numai 
atâta, cât cu adevărat veade că iaste. Carea cine face, acela să zice smerit. Iară cel ce judecă de 
sine mai mult decât să cade, adecă cel ce să socoteaşte pre sine că iaste mai mult decât cu 
adevărat iaste, să zice fălos. 

4. Dintru aceastea să pot cunoaşte care sânt şi ale măreţilor seamne, carii, măcar de sânt 
goli de fapte bune, însă tot poftesc ca alţii bine să judece despre ei. 

5. Cei măreţi cu prea marea poftă de mărire fiind înflăcăraţi să par ca cum cu sila ar vrea 
să stoarcă de la alţii cinste şi ca cum i-ar sili să judece şi să vorbească bine de sine. 
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6. Cei măreţi umblă să dobândească umbra mărirei, şi nu atâta fapta bună, cât icoana 
faptei bune, carea şi fără de fapte bune orice om rău o poate dobândi. Adecă caută să 
dobândească tituli, locul cel mai dintâiu etc. 

7. Ca să facă pre alţii să judece bine de ei, cum că au fapte bune, ei pre sine să laudă şi 
de multe ori spun neşte fapte bune de sine, care nu sânt adevărate. 

8. Cel ce voiaşte să aducă pre cel măreţ la minte sănătoasă şi bună, acela trebuie să-i 
arate lui în ce stă cuviinţa şi cinstea cea adevărată şi cât de deşartă sau mai vârtos nimica iaste 
mărirea, carea, ori în mulţimea avuţiilor, ori în neamul cel bun, ori în tituli, stă. 

9. Cel lăpădat de smerit anevoie să îndreptează, pentru nici o samă nu bagă de cuviinţă şi 
de cinste şi de omenie, şi pentru că au călcat toată ruşinea, tot atâta ţine el, ori omeneaşte şi 
bine, ori rău judece de el oamenii. 

10. Cel fălos, fiindcă de sine judecă mai mult decât să cade şi decât iaste, de vreai pre el 
să-l îndreptezi şi gândurile lui ceale înalte să le apeşi, trebuie să-i arăţi: 1) cât de puţin sau mai 
vârtos nimica nu are cu ce să să poată trufi; 2) aşea pre cel fălos să cade a-l aduce ca să se 
cunoască pre sine şi să-şi cearce ascunsurile întunerecului minţii sale, ca să vază cât de slab 
iaste; 3) iară mai întâiu, ca să-şi lapede trufiia şi să dezbrace socoteala cea deşeartă cu carea să 
creade pre sine a fi mai mult decât iaste, mult ajută de-l vei face să se alăture şi să se aseamene 
cu alţii, carii sânt buni şi vrednici, ca să vază cât lipseaşte lui; 4) fiindcă cel fălos are deosebi 
această patimă, ca pre alţii să nu-i bage în samă şi să-i judece cum că cu mult sânt mai jos 
decât el, trebuie lui a-i arăta cât de cu primejdie şi plin de pismă lucru iaste a se ţinea pre sine 
mai bun decât sânt alţii şi a să pune înaintea lor, şi cinstea carea trebuie a o da celor vreadnici 
a nu o da acelora. 

 
Cap VIII 

 
De faptele ceale bune, 

în norocul cel rău şi în cel bun 
 

§ 227 
Fiindcă întâmplarea norocului celui rău la mulţi de multe ori aşea le turbură mintea, cât 

îi frânge şi-i slăbeaşte de nu au putere să-şi plinească cealealalte deregătorii şi slujbe ale sale. 
Pentru aceaea dar trebuie, în filosofiia cea lucrătoare, să se dea învăţătură, cum să se poată 
fieştecine întări asupra năvălirilor şi a turburărilor norocului celui rău. 
 

§ 228 
Avutul sau obiceaiul a-şi întocmi lucrările sale după cum porunceaşte leagea firei, în 

norocul cel rău, să zice răbdare, latinii zic paţienţiia, carea mai vârtos atunci să veade, când în 
necazuri mintea e lină şi râdicată, adecă în necazuri nu să supără atâta, cât de tot să slăbească 
şi să cază. 
 

§ 229 
A face ca în necazuri să fie mintea lină, multe altele, iară şi ceale ce noi aici le punem 

ajută: 
1. Socoteaşte că norocul cel rău dintr-aceale întâmplări iaste, care cu înţelepciunea şi cu 

putearea nu să pot muta. Drept aceaea, înzădarnică iaste toată plângerea şi tânguirea şi 
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întristarea, că cu aceasta nu numai nu te mângăi şi nu te ajuţi, şi nu să râdică de la tine răul, ci 
mai vârtos să adaoge şi tu mai mult te necăjeşti. 

2. Mintea ţi-o învaţă, ca ales şi viu să cunoască pronia şi purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu. Că purtarea de grije a lui Dumnezeu, precum a tuturor lucrurilor omeneşti, aşea şi 
a norocului şi a celui rău şi a celui bun iaste ocârmuitoare şi stăpână, a căriia sfaturi cine 
socoteaşte că cu durerea sa şi cu întristarea sa le va putea schimba şi muta, acela îşi arată 
nebuniia sa. 

3. Afară de aceastea, ca să-ţi ţii mintea lină în necazuri, foarte mult ajută când în 
necazuri îţi întorci mintea de la necazurile ceale de acum la ceale ce vor veni şi vor urma 
dintru aceaste necazuri şi la folosurile ce vor fi, şi mai înainte te vei uita şi vei socoti că cu 
leacul cel amar al trupului iaste împreunată sănătatea şi mântuirea, aşea şi din necazuri răsar 
veasele roade în suflet şi în trup. 

4. Nici nu ştiu oare iaste altceva, carea aşea să întărească mintea în necazuri, cum iaste 
de vom gândi cât de nestătornică şi mutătoare iaste viiaţa noastră şi cum să schimbă norocul. 
Bine scrie despre acest lucru Chicheron, III Tuscul: „Toţi, când mai mult li să întâmplă 
lucrurile după plăceare, atunci foarte să cade să cugete întru sine cum vor putea suferi necazul 
cel împrotivitoriu”. 
 

§ 230 
Precum răbdarea foarte mult ajută, ca să avem în necazuri mintea cu linişte, aşea tăriia 

sau, precum zic grecii, bărbăţiia îndreptează lucrurile noastre după leagea firei, când sântem în 
primejdii. Că tăriia sau bărbăţiia iaste frică, carea, când sântem în nevoi şi în primejdii, 
îndreptează şi întocmeaşte pre frică după leagea firei. 
 

§ 231 
Ceale ce să cade a le însămna despre bărbăţie sau tărie acestea sânt: 
1. Cel ce cu adevărat iaste tare şi bărbat, acela fără de socoteală nu îndrăzneaşte, nici fără 

de socoteală să teame. Că sumeţeaşte şi fără de socoteală a îndrăzni iaste împrotiva legii 
fireşti, carea porunceaşte ca cât mai îndelung putem să ne ţinem viiaţa şi opreaşte ca fără de 
pricină destulă să nu o punem în primejdie. Iară fără de socoteală a să teame, şi aceasta iaste 
împrotiva legii fireşti. Că leagea firei porunceaşte ca pre noi şi viiaţa noastră, şi toate 
bunătăţile, care de la Dumnezeu le avem, să le apărăm de vrăjmaşii cei ce cu silă să scoală 
asupra noastră, care lucru, fiindcă de multe ori fără de primejdie nu poate să fie, aiavea iaste că 
nu trebuie să fii fricos, nici îndărăptnic a te pune la primejdie, când lipsa te sileaşte, şi pentru 
cuvioasa pricină-ţi caută să faci aceasta. 

2. Deaca neştine, nesilindu-l nici o lipsă, nici pentru pricină cuvioasă îşi aruncă viiaţa sa 
în primejdie, unul ca acela să zice sumeţ, iar fapta aceasta a lui să zice sumeţie. 

3. Măcar că celui ce din fire iaste fricos abiia-i vei face inimă şi-l vei îmbărbăta, oricât 
l-ai zidărî şi l-ai îndemna ca să se deşteapte cu mintea şi să nu bage samă de primejdie, însă tot 
aceastea mult ajută a împuţina frica: 1) de vei zice că nu iaste atâta primejdie, câtă-şi 
închipuiaşte şie cel ce să teame; 2) de vei arăta că din biruinţa carea va face el asupra 
vrăjmaşului mare folos, laudă şi mărire va avea; 3) şi de-i vei arăta, să cunoască cât de mult 
trebuie el să se ostenească şi să lucreaze pentru patrie şi pentru obşte sau republică, carea de va 
fi nevătămată, toţi nevătămaţi sânt şi în pace. 
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4. Iară a potoli sumeţiia şi îndrăznirea cea fără de socoteală şi altele multe, iară mai ales 
aceastea ajută: cum că cel ce îndrăzneaşte fără de socoteală a să băga în primejdie, acela foarte 
bine să numără întră cei ce să ucid pre sine, şi cum că mai multă hulă şi ruşine decât mărire şi 
laudă să naşte, când neştine, din vina sa şi din răutatea sa, nevoi sau moarte fără de lipsă-şi 
aduce şie. Şi altele de aceastea. 
 

§ 232 
Precum în lucrurile ceale greale şi cu necaz nu trebuie să fim frânţi şi căzuţi cu inima, 

aşea, când sântem în bine şi în fericire, trebuie să luăm aminte ca să nu ne trufim şi să ne 
îndărătnicim, ci să ne ocârmuim şi să ne cumpătăm mintea, că ocârmuirea minţii iaste vârtute, 
carea, când sântem în bine, îndreptează lucrurile noastre după cum porunceaşte leagea firei. 
 

§ 233 
Acelui ce-şi ocârmuiaşte mintea, aceaste ajutorinţe sânt: 
1. Gândeaşte că binele în care eşti, într-o cirtă şi într-o clipeală, să poate muta în rău, şi, 

pănă eşti fericit, cugetă cu mintea ta cum că, au cât mai curând, au mai târziu, cu bună samă 
binele în care eşti să va schimba în rău. 

2. Nime nu-şi adună atâta pisma şi ura altora, cât aceia carii mai înainte avea obiceaiuri 
line şi era blânzi şi nu se ţinea mari. Iară după ce li să întâmplă noroc, de capătă ceva 
deregătorie şi fericire, şi pot porunci, îşi mută obiceaiurile şi năravul. 

3. Încă şi aceasta cu de-adinsul gândeşte că, de cumva să va întoarce norocul, şi din 
treaptă mai de sus cu mai grea cădeare vei cădea, la toţi vei fi de ruşine şi de râs, şi nime nu va 
fi căruia să-i fie milă de tine, pentru trufia ta cea mai dinainte. 
 

Cap IX 
 

De faptele bune ceale cătră alţii 
 

§ 234 
Iubirea, carea, când am grăit despre deregătorii, am zis că iaste vârtute carea ne face şi 

ne îndeamnă pre noi să slujim altora, fieştecui după cum porunceaşte leagea firei, acum mai 
ales vom învăţa cum să aţâţăm şi să hrănim şi să ţinem iubirea aceasta. 
 

§ 235 
Multe sânt care pot să aţiţe şi să aprinză, şi să ţie, şi să hrănească iubirea nostră cătră 

alţii, dintră care noi aceastea aici le aducem: 
1. Cu cât mai mult vei iubi pre alţii, cu atâta mai mult şi mai tare vei trage pre alţii ca să 

te iubească şi să-ţi facă bine, şi fericirea ta să o înmulţască. 
2. Mult ajută a iubi pre alţii deaca de la pruncie aşea ne vom învăţa şi ne vom deda, ca 

ceale ce sânt întru alţii de laudă şi frumoase, acealea, cât putem mai cu luoare aminte, să le 
cugetăm şi să nu ascultăm pre cei ce caută şi să uită să vază numai ce pot să hulească şi să râză 
întru alţii. 

3. Foarte mult aţiţă şi stârneaşte iubirea noastră spre alţii canonul acesta: „Ce vreai să ţi 
se facă ţie, aceaeaşi şi tu altuia fă; iară ce nu vreai să ţi se facă ţie, aceaea tu să nu faci altora”. 

Pune acum că pre tine nime nu te iubeaşte, ci la toţi aşea eşti de urât, cât fieştecine din 
cei carii lăcuieşti vrea să te ocărască şi să te defaime, şi umblă să-ţi strice norocul, şi sănătatea 
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să ţi-o vatăme. Aceastea plăcea-ţ-ar ţie? Nu crez. Ce dară? Ce judecată şi ce simţire fac în 
mintea ta ocările şi defăimările aceastea, socoteaşte cum că şi în mintea altora aceaeaşi fac, 
când tu le strici lor. 
 

§ 236 
În deregătoriile cătră împrotivnici şi cătră vrăjmaşi mai înainte iaste vârtutea carea o 

zicem blândeaţă. 
 

§ 237 
Blândeaţa mai ales să cunoaşte în ocârmuirea şi stâmpărarea mâniei şi în răbdarea 

strâmbătăţilor. Că blândeaţa iaste vârtute, prin carea lucrările noastre să întocmesc după leagea 
firei, încât iaste despre strâmbătăţile care vrăjmaşii ni le-au făcut. 
 

§ 238 
Seamnele omului blând mai cu samă aceastea sânt: 
1. Omul cel blând nimărui nu vrea să strice şi să facă rău, nici măcar cându-l zidărea şi-l 

întărâtă altul şi-i face rău. 
2. Cel blând aşea iartă, ca cum el în toată zioa ar păcătui, şi lezne să împacă şi cu cei ce 

numai şie voiesc să li să iarte, iară altora nu ştiu ierta. 
3. Cel ce iaste blând nu umblă să întoarcă rău pentru rău şi să-şi izbândească 

strâmbătăţile ceale făcute şie. Că izbândirea iaste poftă a răsplăti rău pentru rău. 
4. Cel blând are minte vitează şi bărbată cătră vrăjmaşii săi. Iară mintea cea bărbată şi 

vitează întru aceasta stă: când, deşi poate neştine să-şi izbândească, nu-şi izbândeaşte pentru 
strâmbătăţile făcute şie. 
 

§ 239 
Sânt şi altele multe, care pot să îmblânzască, iară şi aceastea foarte mult ajută ca neştine 

să aibă şi să ţie blândeţe: 
1. Socoteaşte cum că mică şi slabă minte iaste şi pentru ceale mici şi mărunte strămbătăţi 

şi răutăţi, care altul ţ-au făcut a te mâniia. Frumos despre acest lucru scrie Seneca şi zice: 
„Mare minte iaste a fi blând şi lin, şi strâmbătăţile şi realele – care ţi le-au făcut altul – a nu le 
băga în samă. Muieresc iaste a să aprinde cu mânie, iară fiiară, şi nu de ceale vitează, a muşca 
şi a sili pre cei lepădaţi”. 

2. De sânt vreunii pre carii îi socoteşti că-ţi fac strâmbătate, socoteaşte întru tine în ce stă 
cinstea cea adevărată şi în ce stă urâciunea. Toate ocările şi strâmbătăţile, oricâte fie, acealea 
nimica nu pot împuţina şi scădea cinstea cea adevărată, pentru că cinstea cea adevărată să 
propteaşte pre fapta cea bună, carea nu să poate clăti. 

3. De nu poţi amistui întru tine strâmbătăţile şi te munceşti să le izbândeşti, nu faci alta, 
fără numai să-ţi mai turburi şi mintea ta, şi pre vrăjmaşi să-l mai întărâţi, pre carele mai bine 
era, răbdând, să-l biruieşti. 

4. Fiindcă strâmbătăţile de care nu eşti vrednic întră întâmplările ceale cu necaz ale 
norocului celui rău să numără, cunoşti cum că ceale ce am zis că ajută ca cu răbdare să suferi 
şi să porţi necazurile norocului rău, acealea ajută ca şi strămbătăţile cu cumpătată răbdare să le 
suferi. 
 

§ 240 
Mai sânt încă neşte fapte bune, care sânt împreunate şi legate cu deregătoriile ceale cătră 

alţii, când vorbim şi făgăduim, aceastea sânt adevărul şi tăcearea. 
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§ 241 

Adevărul zicem că iaste vârtute, carea îndereptează vorba, după cum porunceaşte leagea 
firei, adecă ca cu vorba gurii să se unească şi mintea, şi ce iaste în minte, aceaea să fie şi în 
gură. 

§ 242 
Omul cel bun nu trebuie să înşeale pre alţii când vorbeaşte, nici altă în minte şi altă în 

gură să nu aibă. Pricinile pentru ce aceastea sânt: 
1. Tot cel ce s-au învăţat şi s-au obicinuit a minţi şi alte cuvinte deşearte a grăi, şi cu 

acealea a înşela şi a amăgi pre alţii, acela cu aceastea atâta va face, cât, deaca i să va vedea 
minciuna, nime mai mult nu-i va creade. Iară deaca pierzi odată credinţa, ce folos poţi mai 
mult face în obştea omenească. 

Bine scrie despre acest lucru Chicheron: „De joară neştine odată strâmb (însă tot atâta 
face, joare strâmb au minţă, că cel ce minte s-au obicinuit a jura strâmb), aceluia, apoi, tocma 
pre mai mulţi dumnezei de ar jura, nu să cuvine a-i creade”. 

2. Cel ce stârneaşte şi iscodeaşte minciuni şi amăgeaşte pre alţii, acela să face pre sine de 
ură şi de batjocură, şi bine-l ţin alţii, că acela iaste om rău şi înşelător, şi toţi oamenii cei buni 
şi de omenie să feresc de acela şi de lăcuirea împreună cu el şi de prieteniia lui. 

3. Nici poate fi ca cei mincinoşi şi înşelători, carii amăgesc pre alţii şi-şi par şie că sânt 
vicleani şi glumeţi, să nu cază în toate răutăţile şi păcatele, care ei socotesc că cu minciunile le 
vor putea ascunde şi le vor putea acoperi. Şi aşea gândesc că vor scăpa de pedeapsă şi vor 
rămâne nepedepsiţi, care lucru multu-i trage pre ei spre păcătuire, gândind că nu să vor 
pedepsi. 
 

§ 243 
La adevăr adaugem tăcearea, carea iaste vârtute, carea, când tăcem, îndreptează lucrările 

noastre după leagea firei şi după cum să cuvine deregătoriilor. 
 

§ 244 
Nu să poate spune cât iaste de lipsă această vârtute în soţietate şi cât iaste vrednică de 

iubire. Despre carea aceastea le însamnă: 
1. Nu trage aşea cătră sine bunăvoinţa altora, cât tăcearea. Iară carii sânt plini de 

crepături şi de gaori, şi orice le spui lor toate le varsă şi curg de la ei şi fără de socoteală 
vorbesc ceale ce li s-au încredinţat lor, aceia inimile tuturor le înstrăinează de la sine şi cu 
vorba sa cea fără de sfat la mulţi strică. Bine zice Oratie, Satir. IV, cart. 1: „Cel ce nu poate 
tăcea ceale ce i s-au încredinţat, acesta iaste negru, de aceasta tu, romane, te fereşte”. 

2. La aceasta să adaoge că cel ce tot ce-i vine în gură vorbeaşte adeseori să face pre sine 
urât înaintea altora, fiindcă de multe ori grăiaşte acealea care sânt spre ruşine lui şi care a le 
tăcea, şi şie, şi aorea şi altora, foloseaşte. 

De tăceare se cade a osibi aceaea, care latinii o zic morositate, carea stă în tăcearea cea 
împetrită, când unii pot şi trebuie să spuie altora, iară ei aşea tac, cât în adunările ceale 
prieteneşti şi în petreacerile ceale dimpreună gândeşti că sânt muţi. 

Lefuriia sau pupăirea iaste a vorbi fără de socoteală şi a nu-şi ţinea gura, ci tot a vorbi şi 
de ceale ce strică numele altuia, şi cuvinte de ruşine şi de nimica, de care omul de omenie 
trebuie să se ferească. Unul ca acela bine să zice lefură. 
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„Naţiunea întreagă este unită într-un gând.” – 
CORESPONDENŢĂ 

 
1. [Către episcopul Ioan Bob, 8 iulie 1787](1) 

 
Ilustrisime şi Reverendisime Domnule Episcop,* 
Domnule Domn preabinevoitor Stăpân! 

ntre alte necazuri care mă seacă este şi acela că scrisorile adresate mie îmi sunt înmânate de 
către unii oameni ai Ilustrităţii Voastre fie desfăcute, fie cu mare întârziere, ba, ce e mai mult, 

şi atunci cu anevoinţă, de care însă acum nu mă plâng deloc. Ci ceea ce mă supără peste măsură 
este fapta preareverendului domn Chiril Ţopa, protopopul şi parohul din Sibiu, care încă mai 
demult a reţinut la sine o anume scrisoare adresată mie, trimisă de la Bucureşti de 
reverendisimul domn Ignatie Darabant, şi nu mi-a dat-o până acum nici închisă, nici desfăcută. 
Iar de curând a reţinut la sine o scrisoare de asemenea din Ţara Românească, adresată mie de 
nepotul meu Efraim Klein, în care erau închişi bani, şi până acum nu mi-a dat-o, zicând că 
dânsul a trimis-o printr-un student. Însă la fel a zis şi despre cea de dinainte, că dânsul ar fi 
trimis-o printr-un necunoscut la Blaj, răspuns care pe mine nu mă mulţumeşte, ci, odată ce a 
oprit la sine scrisoarea, să dea pe faţă fie scrisoarea, fie omul prin care a trimis-o. 

Drept aceea, cu preaumilinţă mă rog de Ilustritatea Voastră să binevoiţi a porunci 
amintitului domn protopop să-mi restituie nevătămate amândouă scrisorile mele pe care le-a 
oprit acolo la sine, totodată, în virtutea preamilostivului rescript regesc emanat şi promulgat sub 
numărul 390, din 12 decembrie a anului 1781, spre îngrădirea unor asemenea cutezanţe, să 
pedepsiţi după merit această faptă necugetată, care contravine şi legilor naturii, şi celor divine, şi 
umane, iar mie să-mi daţi cuvenita satisfacţie pentru oprirea scrisorilor, căci aş dori mai degrabă 
ca aceasta să se facă de către Ilustritatea Voastră decât de către instanţele mai înalte, pe care cu 
părere de rău voi fi nevoit să le incomodez dacă nu voi obţine satisfacţie. Îmi pun însă nădejdea 
în bunătatea şi dragostea de dreptate a Ilustrităţii Voastre, că, în virtutea legilor şi a dreptăţii, îmi 
veţi face părinteşte dreptate şi nu mă veţi lăsa păgubaş. 

Într-aceea, sărutându-vă cu pioasă evlavie sfinţitele mâini, recomandându-mă cu cea mai 
mare smerenie, rămân cu veneraţiune al Ilustrităţii Voastre preaumilit serv, 

Samuil Clain m.p. 
 
2. [Către Ignatie Darabant, 30 octombrie 1791](2) 

 
Ilustrisime şi Reverendisime Domnule Episcop,* 
Domnule preabinevoitor Stăpân! 
eunăzi, în 24 septembrie, după calendarul vechi, am ţinut sobor mare la Blaj, unde toţi 
protopopii au pus jurământul către Majestatea Sa. Însă de la Guberniu s-a mai trimis şi o 

altă formă de jurământ, care se află cuprins în legile Transilvaniei, pentru ca clerul să-l depună şi 
pe acela. Dar, pentru că în acea formă de jurământ stătea în mod desluşit că nu va lucra în nici 
un fel împrotiva drepturilor celor trei naţiuni etc., clerul n-a vrut să jure pe aceasta, căci prin 
astfel de jurământ ar fi fost împiedicat să-şi ceară drepturile sale. 

S-a vorbit şi despre seminar, că a fost remutat din Lemberg, şi despre aceea că măcar 
învăţăceii care au stipendii din Ungaria să fie primiţi ori la Viena, ori în arhiepiscopala Pojonului. 

Î 
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Ceilalţi să urmeze învăţăturile la Blaj. În al treilea rând, s-a vorbit despre nevoia de a trimite 
deputaţi la Viena, şi tot clerul într-un glas s-a învoit să ia parte la cheltuieli ca să se 
împuternicească deputaţii, însă mai înainte de toate să urce domnul episcop la Viena. Totuşi nu s-a 
hotărât nimic, deoarece episcopul n-a dat nici un răspuns la acestea şi nu şi-a arătat voinţa. Auzii 
vorbindu-se că ar dori să scrie la Viena, pentru slobozenie de a urca acolo. Ce-o fi vrând nu ştiu. 
Ilustritatea Ta poţi face orice pentru naţiune, pentru a nu înceta să fii al doilea Moise care scoate pe 
poporul său de la robie la libertate, şi dacă eşti de părere să urce deputaţi din statul mirean, să-i 
numeşti pe aceia pe care îi socoteşti potriviţi ori să propui Aulei că cutare sau cutare poate mai ales 
să urce. Căci atât Vitez, cât şi domnul Ladai, magistrul de poştă din Miercurea, şi Ladislau Pop 
sunt pregătiţi, doar că domnul Ladai, fiind slujbaş, cu greu ar putea să urce fără învoire. De aceea, 
dacă judecaţi să fie el, înainte de toate trebuie mijlocit să capete învoire. Acestea toate, aşa cum vei 
socoti că e mai bine. Poţi propune şi lucra în numele naţiunii, căci naţiunea întreagă este unită 
într-un gând cu voinţa Ilustrităţii Tale, privindu-te ca pe un părinte şi stăpân. 

Supplex Libellus Valachorum s-a tipărit, împreună cu comentarii înfruntătoare, la Cluj. Eu 
m-am însărcinat să răspund şi voi răsturna argumentele contrarii ale înfruntătorului, arătând 
falsitatea lor, răspuns pe care, dacă vei socoti, ţi-l voi trimite Ilustrităţii Tale, fie pentru o mai 
bună alcătuire, fie spre a fi tipărit la Viena, căci aici nimeni nu va îndrăzni să-l tipărească fără 
învoirea Guberniului. 

Biblia, aflându-se în acest moment întregul cler în sobor, am dat-o seminarului de aici cu 
şase sute de florini.  

Ieronim, din pricina scuipatului de sânge, este socotit între neputincioşi, Spiridon, între 
nebuni. Filotei nu e în stare de altceva decât să stea mereu în frunte. Iosafat se află la Alba Iulia. 
Ceilalţi suntem la Blaj. Benedict e profesor la retorică, Ştefan la poetică, Ioachim la sintaxă, 
Augustin la gramatică, iar la principii, Coltor. 

Domnul Ladai, magistrul de poştă din Miercurea, împreună cu doamna şi copiii săi, în casa 
cărora scriu rândurile de faţă, ca şi părintele Augustin (împreună cu mine) te cinstesc cu cea mai 
adâncă smerenie şi sărută sfintele mâini arhiereşti ale Ilustrităţii Tale. Iar eu, dorindu-ţi toate 
fericirile de la Dumnezeu, rămân cu cea mai adâncă admiraţie şi mă rog de iertare cu cea mai mare 
smerenie, pentru că am cutezat să te ostenesc cu acestea. Dar nu mai puteam să-mi astâmpăr dorul, 
de aceea să mă ierţi şi să nu-mi răspunzi, pentru că, pe de o parte, cine aş fi eu, mizerul de mine, pe 
de altă parte, apoi, ca să nu fii îndepărtat şi turburat de la alte lucrări serioase. 

Cel mai de jos slujitor al Ilustrităţii Tale, 
Samuil Clain m.p. 

Miercuri, 30 octombrie 1791. 
 
Neuniţii sunt gata şi, din partea lor, cu bucurie făgăduiesc să facă orice pentru naţiune. 
 
3. [Către Ioan Corneli:] 
 
a) 25 februarie 1800 
 
Preareverende Domnule,* (3) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 
m primit scrisoarea Domniei Voastre din 10 februarie a.c. cu privire la retipărirea la Buda a 
Catehismului românesc, la care vă răspund acestea: Catehismul de la Blaj nu are nevoie de A 
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nici o altă amendare decât în ceea ce priveşte stilul, căci este o ediţie naivă şi multe lucruri nu le 
exprimă prin termenii obişnuiţi în cărţile bisericeşti, ca de exemplu, la pagina 216: „să ne 
tăgăduim pe noi însuş”. Aceasta ar trebui redată prin cuvintele: „să ne lepădăm de noi înşine”, 
căci dacă am traduce în latină ceea ce e scris în Catehismul de la Blaj ar veni: „să ne negăm pe 
noi înşine”, căci însuşi este la persoana a treia numărul singular. Astfel, nu avem în Evanghelie: 
„Cine nu să va tăgădui pre sine”, ci avem: „Cine nu se va lăpăda de sine” etc. Astfel, Catehismul 
ar trebui corectat în multe locuri, şi stilul să fie foarte clar şi să se pună termeni obişnuiţi, căci 
Catehismul este pentru copii şi pentru inculţi, care nu înţeleg nici stilul înalt, nici termenii 
neobişnuiţi. De altfel, poate fi tipărită chiar aşa cum este, pentru că e mai bine să fie decât să nu 
fie. Eu, fiind ocupat cu altele, nu pot să-mi asum corectarea lui, căci atunci ar trebui să rescriu 
totul şi să-i dau nouă înfăţişare sau să-l traduc din nou şi să-i formez stilul. 

Despre plecarea mea la Buda nu ştiu nimic, aştept şi eu să aflu ceva. 
Am fost foarte mâhnit când am auzit că Excelenţa Sa episcopul este grav bolnav, dar, 

lăudat fie bunul Dumnezeu, acum, când scriu acestea, deja este mai bine. 
Mult mă mir de domnul Tertina, care, după cum am aflat deja, nu v-a dat banii pe care i-a 

primit mai demult de la Unguarinus. Vă rog pe Domnia Voastră să binevoiţi a interveni ca să 
primiţi banii de la acesta cât mai curând, totododată, să vă îngrijiţi, dacă e posibil, pentru nepotul 
meu Samuil Clain, de o pereche de încălţări, de o haină şi de o mantie, pe răspunderea mea, iar 
cheltuiala o voi plăti eu Domniei Voastre. 

Salutări umile cinstitului domn Szilágyi şi celorlalţi cunoscuţi. Acum se tipăreşte la Sibiu 
în limba română dreptul natural. Vreau să tipăresc şi o carte de rugăciuni cu litere latine. În 
încheiere, recomandându-mă prieteniei sincere şi afecţiunii frăţeşti, rămân cu neabătută 
veneraţie al preareverendei Domniei Voastre cel mai mic serv, 

Samuil Clain. 
Blaj, 25 februarie 1800. 
 
b) 20 februarie 1805 
 
Reverendisime Domnule Canonic,* (4) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 
m primit scrisoarea Domniei Voastre din 4 februarie şi sunt obligat să vă scriu în loc de 
răspuns că, ivindu-se o împrejurare favorabilă, vă voi trimite în original scrisoarea de 

înnobilare a orfanilor răposatului Ştefan Klein sau Muntyul, deoarece domnului Efrem Klein, 
neavând urmaşi, nu-i mai este de folos. Înţeleg că tânărul Meletius studiază pictura, dar în 
preajma domnului Efrem prea puţin se poate, deoarece el nu mai practică această artă, ca atare, 
lângă el, nu va învăţa; să studieze el literele şi poate, cu timpul, va îmbrăţişa cariera preoţească. 
Le readuc aminte să nu se mai numească Klein, ci Muntyul, dacă vor să se bucure de nobleţea 
strămoşească, căci Efrem a cheltuit 700 de florini ca să arate că este Muntyul, fiind nevoit să 
facă cercetări pretutindeni: la Blaj, la Sad, apoi la Tabla Regească, la Guberniu, la Viena. Prin 
urmare, în dovezile sale, ca şi în matricola botezaţilor, peste tot este pus Muntyul. 

Alta am a scrie Domniei Tale şi, prin Domnia Ta, şi altor domni canonici şi preoţi. Eu aş 
vrea să tipăresc aici neşte conţii, conciones. Dar la acealea trebuie cheltuială, şi eu atâta n-am. 
Ştiu eu bine că, după ce vor ieşi aceaste conţii, curând se vor vinde, că foarte mare lipsă iaste 
de eale, şi nu să află nici de ceale vechi. Nu voiesc eu ca să îngreoiez pe cineva în zădar cu 
cearerea mea, eu numa aceasta pre fieştecarele rog ca, pentru folosul sufletesc, cine ar putea să 

A 
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facă bine, în prealabil, acum cu ceva, cu vreo coală, doao de a tipări, aşa ca apoi, ori din 
exemplare ieftine, ori din preţul exemplarelor distribuite, să-şi recupereze ajutorul bănesc. Nu stă 
în puterea mea să distribui exemplarele, ci în puterea unui terţ, care a recuperat mai întâi 
cheltuielile din preţul de vânzare şi le-a restituit cui se cuvine. De aceea, vă rog pe reverendisima 
Domnia Voastră să binevoiţi a vă înţelege cu alţi reverendisimi domni canonici şi preoţi, dar mai 
ales cu Excelenţa Sa domnul episcop, rugându-l pe Excelenţa Sa să binevoiască a dărui ceva 
pentru o atât de mântuitoare operă, iar eu în prefaţă voi pune că această lucrare a văzut lumina 
tiparului prin generozitatea şi dărnicia venerabilului capitul şi a clerului din Oradea. Mă rog să 
binevoiţi a mă înştiinţa în legătură cu aceasta. Dacă doresc, voi trimite predicile la Oradea spre 
revizuire şi cenzură. 

În încheiere, recomandându-mă bunăvoinţei reverendisimei Domniei Voastre, rămân cu 
aleasă preţuire cel mai mic serv, 

Samuil Clain. 
Buda, 20 februarie 1805. 

 
Lucrarea ar putea fi dedicată capitulului din Oradea; voi face aşa cum voi considera că este 

mai bine, astfel încât posteritatea să-şi cunoască binefăcătorii. 
 
c) 4 aprilie 1805 
 
Reverendisime Domnule Canonic, * (5) 
Domnule mie preabinevoitor sprijin, 
m primit scrisoarea Domniei Voastre din 22 martie şi am fost copleşit de bucurie aflând 
stăruinţa şi zelul Domniei Voastre reverendisime pentru cultura neamului nostru, deşi îmi 

erau cunoscute dinainte. Dumnezeu cel preabun să vă ţină teafăr pe reverendisima Domnia 
Voastră, cât mai multă vreme, pentru întărirea şi propăşirea poporului. Cât priveşte Predicile, 
când le voi termina, vor fi 70 sau 80 de file de hârtie, iar preţul, dacă cineva ar vrea să plătească 
dinainte, este de trei florini, iar cine nu vrea să plătească dinainte, ci doar să se înscrie că va 
cumpăra, va ajunge la un preţ mai mare cu un florin. De aceea, dacă există unii care vor să 
plătească dinainte, să binevoiţi să-mi scrieţi şi să aveţi bunătatea de a primi şi a păstra banii, la 
fel să faceţi şi cu subscripţiile, dacă vor fi unii care vor doar să se înscrie, iar apoi să mă 
informaţi despre toate ca să ştiu ce, cum şi când să le dau la tipar. Căci eu nu vreau să primesc 
banii în mână mai înainte de a da la tipar lucrarea; atunci voi da la tipar când voi avea suficineţi 
plătitori sau înscrişi pentru cheltuielile de tipărire. Pe lângă acestea, fac cunoscut Domniei 
Voastre reverendisime că eu lucrez cu mare şi istovitor efort la dicţionarul 
latin-român-maghiar-german, în care fiecare cuvânt, fiecare frază apare cu numele autorului din 
care au fost luate. În limba germană a adăugat ilustrul domn Halitski, profesor de limba germană 
de la universitatea din Pesta. A contribuit de asemenea şi la limba maghiară, dar aici a corectat şi 
a emendat, iar când nu a putut colabora, a lucrat ilustrul şi preareverendul domn Virag, celebrul 
ungur care a editat şi opera lui Cicero tradusă în ungureşte. La alcătuirea acestui dicţionar m-a 
impulsionat marea dragoste pentru cultura şi luminarea neamului. Acum vreau să dau lucrarea la 
tipar, dar tipografia nu şi-o poate asuma altminteri, decât dacă există subscripţiuni autentice de 
cumpărare a lucrării atunci când va fi gata, în unul sau mai multe exemplare, iar cei care 
subscriu vor primi un exemplar la preţul de 3 florini renani. 
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N. B. Acest dicţionar va fi unul latin-român-maghiar-german. Va urma după aceea, ca 
operă şi volum distinct, unul care va fi român-latin-maghiar- german şi 
maghiar-latin-german-român, care nu va avea un preţ mai mare de doi florini.  

Limba română a fost redată cu caractere latine pentru o ortografie mai uşoară. Despre 
aceasta s-a spus şi în anunţul de tipărire. Ştiu că şi în seminar, şi în afară vor fi mulţi care vor 
dori să aibă această lucrare, de aceea ar fi bine să fie anunţaţi librarii, căci ei cumpără cu uşurinţă 
multe exemplare pentru a le distribui mai târziu, şi să vă înţelegeţi cu ilustrul domn Tertina, pe 
care îl salut cu respect, dacă ar putea fi găsiţi acolo mai mulţi care să se înscrie. Căci el are 
cunoştinţe şi la Carei şi la Baia Mare, unde este nevoie de acest dicţionar, să binevoiască să scrie 
unor cunoscuţi ai lui din aceste locuri şi să comunice dacă există asemenea subscrieri. Dacă nu 
voi tipări eu acest dicţionar, nu ştiu dacă altcineva va voi să-şi asume o asemenea povară de a 
scrie dicţionarul. Acum trebuie să se înscrie doar pentru prima lucrare, dicţionarul 
latin-român-maghiar-german, pentru că aceste volume nu vor fi legate între ele, ca cine cumpără 
unul să trebuiască să le cumpere şi pe celelalte, ci, dacă vrea, oricine poate cumpăra dicţionarul 
român-latin- maghiar-german fără cel latin-român-maghiar-german, şi invers, pe cel 
latin-român-maghiar-german, fără să-l cumpere pe celălalt. De aceea, vă implor şi vă rog să 
aveţi bunătatea de a mă înştiinţa cât mai repede cu putinţă despre aceasta şi de a trece cu vederea 
că scriu atât de neîngrijit, căci ştiu că scriu unui bărbat care nu îşi condiţionează bunătatea inimii 
de frumuseţea vorbelor. 

În încheiere, sărutând mâna binecuvântată a Excelenţei Sale episcopul şi închinându-mă 
cu mare umilinţă reverendisimilor domnilor domni canonici, recomandându-mă bunăvoinţei 
reverendisimei Domniei Voastre, rămân cu statornică admiraţie al reverendisimei Domniei 
Voastre preaumil serv, 

Samuil Clain. 
Buda 4 aprilie 1805 
Într-adevăr, mi-a fost adus de la consiliu Catehismul românesc, prin domnul Tokodi, ca să 

fie tipărit fără comentarii sau citate. Consiliul a solicitat, desigur, şi părerea oficiului pentru 
cenzura cărţilor, de aceea a cerut domnului Tokodi să rezolve imprimarea fără citate, aceasta 
fiind şi părerea mea, cel care trebuie să dea socoteală de ce s-a tipărit fără citate. 

 
d) 30 iunie 1805 
 
Reverendisime Domnule Canonic,* (6) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 
u ştiu şi nici nu vreau sa aflu de ce nu aţi binevoit încă să răspundeţi la ultima mea 
scrisoare, atât în privinţa dicţionarului, cât şi în ceea ce priveşte predicile, vă rog doar să 
binevoiţi să-mi daţi un răspuns ca să ştiu dacă să-mi dau silinţa să duc la bun sfârşit această 

lucrare sau să o las la o parte cu totul. Am forţat eu multă oboseală şi nopţi nedormite ca să scriu 
acest dicţionar pentru a-i ajuta pe aceia dintre ai noştri care vor să înveţe alte limbi şi pe alţii care 
vor să înveţe limba noastră, şi astfel să fac onoare întregii naţiuni ca să aibă şi ea un dicţionar, 
fiindcă nici o naţiune, în afara de a noastră şi cea a ţiganilor, nu duce lipsă; ce mi-a stat în putinţă 
să fac am făcut, mai mult nu pot. Dacă aş avea sau dacă Excelenţa Sa, pentru dragostea sa faţă 
de binele public, ar binevoi să acorde 1500 de florini renani pentru editarea dicţionarului, cu 
menţiunea ca eu să nu primesc în mână nici un florin, ci să fie daţi tipografiei sau librăriei care îl 
va distribui, această sumă ar fi recuperată cu dobândă de Excelenţa Sa din primele exemplare 
vândute, iar mai apoi, din restul, mi se va plăti mie ceea ce va părea drept pentru ostenelile mele. 
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Eu trebuie să dau din partea mea şi contribuenţilor în germană şi maghiară, ceea ce depăşeşte 
cheltuielile care s-ar putea face din această sumă pentru tipărirea unei alte cărţi. Prin această 
lucrare, Excelenţa Sa şi-ar imortaliza numele printre toţi oamenii de litere, fiindcă această lucrare 
va di dedicată Excelenţei Sale. Aşadar, înştiinţaţi-l îndată pe Excelenţa Sa şi răspundeţi-mi cât 
mai repede. Directorul şcolilor din Timişoara scrie că, dacă în dicţionar limba română ar fi scrisă 
şi cu litere latine şi cu litere româneşti sau slavone, el ar găsi suficienţi cumpărători în cele 600 
de şcoli ale sale; eu am făcut deja astfel, am scris cuvintele româneşti cu ambele tipuri de litere, 
deci nu este nici o îndoială că se vor vinde o mie de exemplare într-un an sau doi. Se aşteaptă şi 
mai mult din Transilvania, Bucovina şi Maramureş, dar şi din comitatul Domniei Voastre, 
precum şi din Sătmar şi Arad. Aş vrea să încep această lucrare cât mai repede, ca nu cumva, 
murind eu, să rămână zadarnică şi fără de folos făcută, pentru că nu ştiu când ar face-o altcineva, 
căci, deşi în ceea ce priveşte sănătatea nu stau rău, totuşi puterile trupului scad cu fiecare zi, 
pentru că împlinesc deja 60 de ani în septembrie. Socotesc că predicile (dacă nu mă laudă altul, 
mă laud eu) au fost alcătuite pentru ai noştri care nu citesc cu uşurinţă latineşte, aşa cum se vede. 

Consiliul a trimis tipografiei Catehismul vostru, pentru ca, aşa cum aţi cerut, să fie 
imprimat fără note. Eu, întrebat fiind despre aceasta, am exprimat o părere favorabilă; nu ştiu 
dacă am făcut bine, dar am corectat stilul în mai multe locuri, uneori în fiecare pagină. Scrie-mi 
ce părere ai, căci trebuie depus cât mai repede. În încheiere, recomandându-mă cu umilinţă 
preţioasei bunăvoinţe, rămân cu neabătută veneraţie al preareverendei Domniei Voastre cel mai 
mic serv, 

Samuil Clain. 
Buda, 30 iunie 1805. 
 
Sărut dreapta Excelenţei Voastre. Reverendisimilor domni canonici le transmit umila mea 

devoţiune. 
Din Transilvania mi se scrie despre viitorii canonici: Căian, Para, Maior, Ţopa, Filipan şi 

încă doi, ale căror nume cel care îmi scrie până acum nu le cunoaşte. Însă dintre călugări nu va fi 
nici unul. 

 
e) 14 iulie 1805 

 
Reverendisime Domnule Canonic,* (7) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 
m primit scrisoarea Domniei Voastre reverendisime prin intermediul căreia anunţaţi 
sosirea Excelenţei Sale, domnul episcop. Vă mulţumesc că v-aţi obosit în problema 
predicilor, despre a căror situaţie v-a povestit reverendisimul domn Bran. Catehismul 

românesc va ieşi în curând fără adnotări. Eu am îndreptat în mai multe locuri, după cât mi-a fost 
posibil să văd, dar în întregime n-am putut, pentru că atunci ar trebui făcut din nou. Se tipăreşte 
şi un calendar în limba română şi vor fi trimise câteva exemplare la Oradea. De asemenea, 
Acatiste frumos se vor tipări şi o cărticică de medicină foarte bună în limba română, şi alta de 
agricultură, de asemenea în limba română. Despre starea dicţionarului meu vă va spune de 
asemenea reverendisimul domn Bran.  

În încheiere, recomandându-mă statornicei bunăvoinţe, rămân al reverendisimei Domniei 
Voastre cel mai umil dintre servi, 

Samuil Clain. 
Blaj, 14 iulie 1805. 
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f) 30 august 1805 
 
Reverendisime Domnule Canonic,* (8) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 

rimit reverendisimei Domniei Voastre, prin domnul inspector al Excelenţei Sale episcopul, 
100 de calendare româneşti pe anul viitor, nelegate, al căror cel mai mic preţ este de 20 de 

cruceri sunători, dar, dacă ar putea fi vândute cu un preţ mai mare, aş fi recunoscător, ca să pot 
avea un câştig, iar dacă ar fi nevoie, să binevoiţi să-mi cereţi mai multe. Dacă mi-ar surâde o 
ocazie potrivită, aş trimite de încercare 10 exemplare, însă legate, la Carei, de asemenea, la Baia 
Mare, poate şi în alte părţi. Cele vechi trebuie păstrate şi adunate, pentru că în fiecare an conţin 
istoria românilor, iar după câţiva ani, dacă cineva s-ar îngriji să fie tipărite, ar ieşi un tom sau un 
volum. Anul viitor ajungem la aşezarea romanilor în Dacia, ce legiuni, ce colonii, ce municipii, 
unde erau situate, ce oraşe au fost întemeiate de romani în Dacia, care a fost mai apoi soarta lor. 

Cât priveşte predicile, socotesc că ar trebui tipărite în quarto, pot fi două pentru fiecare 
duminică, dar este o lucrare mare şi de aceea pretinde multe cheltuieli. Într-aceea, voi da 
îndrumări în prefaţă ca predicatorii să alcătuiască două predici, una dintr-o parte, una din altă 
parte. 

Dicţionarul ar trebui făcut de pe acum cunoscut în jurnale, de aceea voi îndruma pe cei din 
părţile Oradei, care vor să-l cumpere sau să prenumere, spre reverendisima Domnia Voastră şi 
vă rog să binevoiţi a lua asupra Domniei Voastre această oboseală pentru binele public, fiindcă 
mai târziu această lucrare va recompensa toate cheltuielile şi ostenelile reverendisimei Domniei 
Voastre. 

În încheiere, recomandându-mă preţioaselor favoruri, rămân cu adâncă veneraţie 
preaumilul serv, 

Samuil Clain. 
Buda, 30 august 1805. 
 
g) 1 ianuarie 1806 
 
Reverendisime Domnule Canonic,* (9) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 
m primit nu demult scrisoarea Domniei Voastre, prin care îmi vestiţi moartea preabunului 
episcop şi sunt îndurerat că un asemenea om ne-a părăsit, dar ce putem noi face când lui 

Dumnezeu aşa I-a plăcut! Dumnezeu, Care însuşi l-a luat de la noi, S-a îngrijit însă de biserica 
Sa, deoarece ne-a lăsat spre consolare destui bărbaţi şi persoane potrivite pentru acest rang în 
biserica Oradiei. În rest, fie voia Domnului! Banii pentru calendare binevoiţi a-i trimite cât mai 
repede fie printr-o ocazie sigură, fie prin scrisoare poştală, dar, dacă se trimit prin poştă, nu toţi 
odată într-o scrisoare, ca nu cumva, în cazul întregii sume, să păţim vreo pagubă. În scurt timp, 
luna aceasta, voi trimite o probă de cum va arăta în viitor dicţionarul, căci am tipărit drept mostră 
o coală cu anunţul, numai de ar da Dumnezeu pace în vremurile noastre. Reverendisimului 
domn Bran, pe care îl salut cu umilinţă, binevoiţi a-i spune că predicile nu pot fi date la tipar 
până când Mineiele lui Molnar nu vor fi încheiate, care, până la Paşti vor fi încheiate. Mulţi sunt 
care doresc aceste predici, atât din Transilvania, cât şi din dieceza Muncaciului, pentru că mi-au 
scris şi cu vorba lor m-au asigurat de vânzare. Dea Dumnezeu bisericii din Oradea ca episcop un 
bărbat iubitor de erudiţie şi de învăţătură, care să răspândească cultura şi ştiinţa în neamul 
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nostru! Neamul nostru nu se va întoarce la unire mai înainte să cunoască istoria bisericească şi 
istoria neamului şi celelalte învăţături şi ştiinţe necesare pentru cultura sa, nu numai cei care 
învaţă latină, ci şi alţii care îşi văd nenorocirea şi îşi dau seama de folosul acesteia. Niciodată nu 
va fi ca cea mai mare parte a românilor să înveţe limba latină, ca atare cea mai mare parte va 
rămâne pururea incultă, iar puţinii români culţi şi învăţaţi nu îi vor putea educa pe cei neciopliţi 
şi simpli altfel decât prin lumina învăţăturii, pentru ca astfel să înţeleagă ce este bine şi folositor. 
Dar nu sunt de ajuns aceşti puţini literaţi pentru a învăţa prin viu grai o atare mulţime, însă pot 
face acest lucru mai uşor prin cărţi, căci orice individ care a început să citească, citind, începe cu 
încetul să înţeleagă şi să cunoască. 

Vă rog să binevoiţi a-mi scrie cum este testamentul răposatului episcopul, ce a rămas din 
moşia sa şi altele.  

Reverendisimilor canonici mă închin cu umilinţă. Scrieţi-mi unde este Vitez, pe care îl 
salut, şi altele pe care consideraţi că ar fi bine să le cunosc. Noile evenimente care se întâmplă 
aici ştiu că vă sunt cunoscute. Se zice – ce bine ar fi! – că în 27 din luna trecută s-a încheiat 
pacea de la Pojon. În încheiere, recomandându-mă bunăvoinţei constante faţă de mine, rămân cu 
aceeaşi veneraţie al reverendisimei Domniei Voastre cel mai umil serv, 

Samuil Clain. 
Buda, 1 ianuarie 1806. 
 
h) 14 martie 1806 
 
Reverendisime Domnule Canonic,* (10) 
Domnule în mod aparte preabinevoitor! 
m prezentat Înaltului Consiliu predicile mele, rugându-l să binevoiască a plăti din fondul 
religios cheltuielile pentru tipărirea lor, la care Înaltul Consiliu Locumtenenţial le-a trimis 
spre revizie la Oradea, pentru că eu nu pot fi cenzorul operei mele, ca să cerceteze dacă o 

asemenea lucrare va avea o vânzare bună sau cel puţin câte exemplare pot fi tipărite pe 
cheltuială publică. De aceea, această lucrare va ajunge la reverendisimul domn prepozit şi vicar. 
Faceţi deci să poată avea rezultatul dorit, iar eu îmi voi da silinţa, la momentul potrivit, ca să vă 
dovedesc în fapt recunoştinţa mea pentru strădaniile reverendisimei Domniei Voastre. Vă trimit 
de asemenea anunţul şi mostra dicţionarului de tipărit şi vă rog să le distribuiţi şi să le 
popularizaţi, poate vom avea cumpărători, ca să-l putem da cât mai repede la tipar, şi să binevoiţi 
a mă înştiinţa şi pe mine la vremea sa. Cât priveşte Catehismul românesc, chiar dacă l-am 
corectat în unele locuri, totuşi stilul a rămas în continuare rău şi obscur şi poate ar fi mai bine 
dacă ar fi rescris în totalitate sau transpus într-un stil limpede şi obişnuit, resciere pe care 
tipografia ar trebui să o facă din oficiu, dacă ar vrea. 

În încheiere, recomandându-mă cu umilinţă cunoscutei bunătăţi a Domniei Voastre, rămân 
cu veneraţie al reverendisimei Domniei Voastre preaumil serv, 

Samuil Clain. 
Buda, 14 martie 1806. 

 
Vă voi trimite mai multe anunţuri despre dicţionar prin reverendisimul şi, prin voia sorţii, 

ilustrisimul domn Vulcan, la întoarcerea din Viena, dacă nu voi avea o altă ocazie până atunci. 
Viena pretinde să fie şi mai multe voturi pentru episcopatul reverendisimului domn Vulcan. 

Anunţul dicţionarului este deja publicat în jurnalul de la Buda. 
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„Această a noastră osteneală” – BIBLIA 
 
(1) Meritele lui Samuil Micu în modernizarea culturii române sunt îndeobşte recunoscute, însă teologul 

Samuil Micu a fost mereu pus în umbră de filolog ori de istoric. Cele mai multe dintre lucrările lui teologice au 
rămas în manuscris, dar dacă dintre toate s-ar fi tipărit ori s-ar fi păstrat numai Biblia tradusă de el, aceasta 
singură ar fi fost în măsură să vorbească despre una dintre componentele personalităţii culturale complexe care 
a fost cărturarul de la Blaj. Considerente de ordin confesional au determinat trecerea sub tăcere a activităţii de 
traducere a Bibliei, şi numai în vremea din urmă s-a susţinut cu convingere şi argumentat faptul că el este 
autorul celei de-a doua traduceri integrale a Septuagintei în limba română, iar textul cărturarului iluminist a 
reprezentat sursa Bibliilor româneşti moderne, culminând cu Biblia sinodală din 1914 (vezi Ioan Chindriş, 
Secolele Bibliei de la Blaj, în Biblia de la Blaj 1795, Roma, 2000, p. 2339-2406 şi în Cultură şi societate în 
contextul Şcolii Ardelene, Cluj-Napoca, 2001, p. 225-351; Niculina Iacob, Limbajul biblic românesc (1640–
1800). Vol. I. Aspecte ale evoluţiei limbii române literare până la 1840, vol. II. Biblia de la Blaj – text de 
referinţă în tradiţia biblică românească, Suceava, 2001, passim; Idem, Biblia de la Blaj (1795) – moment de 
referinţă în cultura românească, Bucureşti, 2004, passim; Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească, 
Bucureşti, 2008, p. 514-515). 

Argumentele aduse de Micu în cuvântul Cătră cetitoriu în sprijinul necesităţii de a realiza o nouă traducere 
a Bibliei în limba română fac din cărturarul ardelean şi cel dintâi critic al textului de la Bucureşti. Limba vechii 
traduceri de la 1688 atestă, în mod firesc, un stadiu arhaic de evoluţie a limbii române literare, în comparaţie cu 
nivelul la care ajunsese aceasta în cei aproape 100 de ani care trecuseră până în momentul în care cărturarul 
iluminist începea să tălmăcească din nou Biblia în limba română (1783). De aceea, graiul vechiului text este 
considerat de el „mult osibit de vorba cea de acum obicinuită şi mai ales de graiul şi de stilul cel din cărţile 
besericeşti, care în toate besearicile româneşti să cetesc şi pentru aceaea, pretutindenea, tuturor şi de toţi iaste 
cunoscut şi înţeles” (Cătră cetitoriu, în Biblia de la Blaj 1795, ediţie jubiliară, Roma, 2000, p.16). Deosebirile 
evidente dintre cele două etape din evoluţia limbii române literare reprezentau unul dintre argumentele 
convingătoare care au motivat realizarea unei noi traduceri a textului biblic. Evoluţia înregistrată la nivelul 
limbii literare trebuia valorificată în traducerea pe care Micu urma să o facă, numai în acest fel textul fiind 
accesibil cititorilor şi constituindu-se, asemenea celui din secolul precedent, într-o nouă carte pentru „toată 
seminţia românească”. 

Grija lui Micu de a favoriza accesul unui număr cât mai mare de români la textul biblic este încă unul din 
motivele care l-au îndemnat să se apuce de „atâta lucru” şi să realizeze noua traducere. Dar accesul creştinilor 
la textul sacru nu însemna numai posibilitatea de a achiziţiona cartea, ci mai ales înţelegerea textului. Acest din 
urmă aspect este foarte important pentru că, după Micu, un text accesibil trebuia realizat în limba timpului, o 
limbă care să fie bine înţeleasă, dar, în acelaşi timp, să placă şi să-i atragă pe cititori. În acest scop, autorul 
traducerii din veacul al XVIII-lea a acordat atenţie eliminării cuvintelor neînţelese, mai ales a acelora care, în a 
doua jumătate a acestui secol, din diferite considerente, ieşiseră din uz şi care, în noua traducere, ar fi pus 
probleme cititorilor. În legătură cu acelaşi aspect este concepţia filologului Micu – exprimată în aceeaşi prefaţă 
– despre necesitatea unei traduceri realizate într-un stil unitar şi într-o limbă unitară. Prin urmare, deşi, pe lângă 
textul de la 1688, exista şi traducerea „nesăvârşită şi nedată la lumină” a lui Petru Pavel Aron, Micu nu 
realizează o nouă ediţie prin colaţionarea celor două traduceri preexistente, ci preferă să ia asupra sa munca 
anevoioasă de „facere” în româneşte a Bibliei, argumentul fiind, pentru un filolog de talia lui, unitatea stilului: 
„Deci ca stilul [s.n.] şi aşezarea graiului întru aceaeaşi Biblie să nu fie osibit, punându-se unele dintru acea 
tălmăcire, altele dintru a altuia, s-au socotit ca toată Biblia de unul cu aseamenea stil [s.n.] şi aşezare a graiului 
să se tălmăcească” (ibidem). Acestea fiind premisele de la care porneşte Samuil Micu în traducerea Bibliei, 
coroborate cu experienţa sa de traducător şi cu inegalabilul simţ al limbii, rezultatul întreprinderii sale nu este 
cu nimic surprinzător. 

Dacă prima generaţie de cărturari iluminişti români şi-a dat măsura valorii în traducerea Bibliei după 
Vulgata, printr-o simetrie providenţială, opera de vârf a celei de a doua vârste a Şcolii Ardelene o constituie tot 
traducerea Bibliei, acum după Septuaginta Bisericii Orientale. Această din urmă facere a Bibliei în româneşte, 
graţie şansei de fi fost tipărită la 1795 şi datorită excepţionalului modelator al limbii române care a fost 
traducătorul ei, a deschis drumul spre limba română literară în sensul modern al cuvântului Pentru o 
întreprindere de asemenea anvergură era necesară o infrastructură lingvistică impresionantă. Biblia de la Blaj, 
tradusă de Samuil Micu şi tipărită la 1795 cu cheltuiala episcopului Ioan Bob, demonstrează că până la acea 
dată limba română literară recuperase în bună măsură funcţiile pe care orice limbă de cultură trebuia să le 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 366 

îndeplinească, iar în mod aparte în mediul intelectual al Blajului fuseseră puse temeiurile unei limbi culte mult 
evoluate. Analiza evidenţiază faptul că Biblia blăjeană a fixat baza sociologică a limbii literare viitoare, după 
cum Mihai Eminescu a stabilit fundamentul ei estetic. Aşa se explică faptul că Biblia de la Blaj a cucerit 
limbajul biblic românesc, rămas acelaşi de atunci şi până astăzi, transmis de la ediţie la ediţie, până la 1914, şi 
oficializat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în al doilea deceniu al secolului al XX-lea, prin 
varianta majoră a Bibliei româneşti, tipărită după textul din 1795, cu minime modificări ce ţineau de adaptarea 
la normele limbii literare de la începutul secolului al XX-lea. În felul acesta, Biblia lui Samuil Micu a devenit 
Biblia naţională a românilor. 

Text prefeţei este preluat din Biblia de la Blaj 1795, ediţie jubiliară coordonată de Ioan Chindriş, Roma, 
2000, p. 16-17. 

(2) Ibidem, p. 510-516. 
(3) Ibidem, p. 1072-1117. 
(4) Ibidem, p. 1132-1141. 
(5) Ibidem, p. 1534-1561. 
 
 

„Trupul se războiaşte asupra sufletului.” – PROZĂ ASCETICĂ 
 
(1) Textul de faţă este varianta românească a unei cărţi remarcabile tipărite de Samuil Micu în tinereţe: 

Disertatio de jejuniis Graecae Orientalis Ecclesiae. Conscripta ab Samuele Klein de Szád, Dioecesis 
Fagarasiensis in Transilvania. Viennae, typis Josephi nob. de Kurzbek. MDCCLXXXII. Aceasta s-a bucurat de 
apreciere în rândul contemporanilor şi posterităţii, fiind prima exegeză scrisă de un român pe subiectul teologic 
al posturilor din Biserica Orientală. Există indicii că autorul blăjean a vrut să-şi traducă şi să-şi tipărească 
lucrarea şi în limba română, după cum a dorit şi tipărirea variantei româneşti a disertaţiei sale despre căsătorie, 
apărută în latină, în 1781 (vezi infra, secţiunea istorie literară, notele 119 şi 121). Nu se ştie dacă a reuşit să-şi 
traducă disertaţia despre posturi. Abia la aproape un sfert de secol după moartea lui, a apărut totuşi o variantă 
românească a disertaţiei latineşti: Cuvăntare despre posturile besearicii greceşti a Răsăritului. Mai întăi pre 
limba grecească scrisă, iară acuma scoasă pre limba românească. Cu blagosloveniia purtătoriului 
pravoslaviei, preasfinţitului mitropolit al Uggrovlahiei Anastasie, tipărită. Betrachtungen über die Fasten. La 
Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii din Peşta, în anul de la Hristos 1828 (exemplar aflat la Biblioteca 
Academiei Române din Cluj-Napoca, cota C.R.V. 501). Iată, aşadar, un indiciu clar al notorietăţii disertaţiei 
cărturarului greco-catolic de la Blaj: ortodocşii din Ţara Românească, prin această tipărire, o adoptă şi-i conferă 
statut de sursă autorizată în materia pe care cartea o tratează. Inexactitatea din titlu în legătură cu faptul că a fost 
„mai întăi pre limba grecească scrisă” nu diminuează cu nimic observaţia despre succesul lucrării. Ne aflăm 
oricum în faţa unui caz insolit: scrisă în forma ei primară, în latină, de un ardelean, tradusă în limba română de 
un cleric ardelean, neidentificat, dar mai ataşat chiar decât Micu de tradiţiile ortodoxe, ea este tipărită apoi de 
cel mai înalt ierarh al Ţării Româneşti. Traducătorul face uz şi de unele surse greceşti, pe care le valorifică în 
câteva intervenţii personale. Rezultă astfel o variantă nu tocmai fidelă a disertaţiei lui Samuil Micu, dar, în axa 
ei fundamentală, ca şi în citările şi trimiterile documentare esenţiale, identică cu cea din 1782. Textul latinesc, 
pe care îl reproducem în continuare, doveşte acest lucru. Impostura nesemnificativă a traducătorului nu 
impietează asupra arhitecturii şi înţelesului cărţii, inclusiv asupra stilului acesteia, unde cel mai interesant 
element este forma epistolară în care este redactată lucrarea, ca o scrisoare adresată unui prieten. Ca fapt 
neesenţial, dar care dovedeşte impactul variantei româneşti din 1828, semnalăm existenţa unei copii fidele după 
cartea tipărită, intitulată Carte pentru posturile besearicii greceşti a Răsăritului, care se ală în manuscris la 
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom.480. 

Textul în limba latină, tipărit în 1782, este precedat de trei citate biblice:  
Super montem excelsum ascende tu, qui evangelizas: exalta in fortitudine vocem tuam, qui evangelizas 

Jerufalem: exalta, noili timere. (Isaiae, cap 40, v. 9) 
In voce exultationis adnuntiate: auditum facite hoc, & efferte illud usque ad extrema terrae. (Apud 

eundem c. 48., v. 20) 
Qui manducat, non manducantem non spernat, & qui non manducat, manducantem non judicet. (Rom., c. 

14., v.3) 
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DISSERTATIO DE JEJUNIIS GRAECAE ECCLESIAE 
 

Quaesivisti a me amicorum optime, & pro zelo, quo fereris in res ecclesiasticas injunxisti mihi, ut de 
Jejuniis Graeco-Orientalis nostrae Ecclesiae aliquid tibi perscriberem, unde genuinam caperes informationem, 
quando, & qua occasione introducta sint, & qua lege saeculares homines, quave monasticae vitae addictos in 
Ecclesia Graeca jejunia obligent; Ego vero, qui tibi multis insignibusque modis, devinctus sum, non possum 
hoc officii tantillum vel aequissimae postulationi tuae, vel amicitiae, quae mihi tecum arctissima semper, fuit, 
non concedere, & tam laudabili consilio, propositoque tuo pro posse tenuitatis meae satisfacere, igitur ea tibi 
scribam, quae apud antecessores. Scriptores reperi, & quae pietatis recta ratio & Ecclesiae emolumentum 
suadent: Tu autem sepositis vulgaribus praejudiciis, cuncta aequi bonique accipias, credasque omnia non ex 
aliqua mentis obvia meditatione, sed ex optima conscientia, & zelo erga ecclesiasticas res procedere. 

Et quidem de jejunio Quadragesimae Paschae, quamvis de dierum numero differentia apud nonnullos 
antiquos Scriptores reperiatur, atque dierum Mercurii, & Veneris, qui adhuc in veteri lege observabantur; quod 
non obscure, ex Evangelio S. Lucae colligitur, ubi refertur Pharisaeus ille, qui gloriabatur, quod bis in 
septimana jejunet, de his inquam jejuniis sermonem non instituam, cum haec ab initio Ecclesiae Christianae in 
usu apud fideles fuerint, ut antiquorum Patrum scripta testantur, abundeque liber noster Ecclesiasticus, Triodion 
nuncupatus, quo continetur ecclesiasticum officium, & preces tempore sanctae magnaeque Quadragesimae 
Paschae, hac de re canit. Adducam hic Canonem duntaxat Apostolorum LXIX, qui sic habet: Si quis Episcopus, 
vel Presbyter, vel Diaconus, vel Lector, vel Cantor sanctam Paschae Quadragesimam non jejunat, vel feriam 
quartam, vel Parascevem, praeterquam si propter imbecillitatem corporalem impediatur, deponatur; Solum de 
aliis tribus Ecclesiae Graecae jejuniis disseram. 

Haec tria jejunia sequentia sunt: primum ante festum Nativitatis Christi Domini Dei, & Salvatoris nostri, 
quod constat quadraginta dies, initium enim ducit a XV Novembris, & definit XXIV Decembris, in Pervigilio 
Nativitatis Christi Domini, in hoc jejunio juxta Tipicorum praescriptum, non prohibetur vinum, neque oleum, 
nec pisces, praeterquam Mercurii, & Veneris diebus, quibus Alleluja cantatur, & Moetaneae seu corporis 
inclinationes praescribuntur, quibus vero diebus Mercurii, & Veneris piscium, vini, & olei usus conceditur, 
horologium majus indicat. Secundum jejunium dicitur SS. Apostolorum Petri, & Pauli, eo quod eorum festum 
diem praecedat; hoc jam longius jam brevius est, pro ratione Paschatis, ut citius, aut serius incidit; incipit enim 
a feria secunda post Dominicam, omnium Sanctorum, id est die Lunae post Dominicam primam post 
Pentecosten, & extenditur usque ad XXVIII Junii inclusive: modus vescendi, & refectionis hujus jejunii 
tempore idem est, qui in jejunio Nativitatis Christi Domini. III est jejunium mensis Augusti, seu 
Transfigurationis Domini, & Dormitionis Deiparae semper Virginis, quod initium ducit a die prima Augusti, & 
desinit XIV inclusive ejusdem mensis: hoc jejunium quoad modum vescendi simile est duobus aliis, scilicet 
Natalis Domini, & SS. Apostolorum; verum quidam pietate ducti, quorum si discretum habeant zelum, 
pietatem laudo; volunt etiam a piscibus sese continere, & adaequare ipsum mango Quadragesimae Paschae 
jejunio, cum tamen typica hujusmodi abstinentiae non meminerint. Sunt praeterea tres alii dies: Vigilia 
Theophaniae, dies Decollationis S. Joannis Baptistae, & Exaltationis venerandae, ac vivificae Crucis. 

Haec sunt praeter Quadragesimam Paschae, alia in nostra orientali Ecclesia magis usitata jejunia, de 
quibus tibi singillatim respondebo: prout postulasti, dicamque, quando, & quomodo inceperint, quos, & 
quomodo obligent. 

Et quidem inprimis nosse oportet ab initio Ecclesiae Christianae non alia in usu fuisse jejunia, praeterquam 
Quadragesimae Paschae, diei Mercurii, & Veneris, ut patet ex superius laudato LXIX Apostolorum Canone; Si 
enim fuissent alia etiam jejunia, ea quoque complexus fuisset Canon, ita scribit Matthaeus Blasthares in 
Syntagmate Litera N. Capite de Jejunio, idipsum adnotavit etiam Balsamon ad hunc Canonem. Canones isti 
Apostolorum, nihil aliud sunt, quam Collectio disciplinae Ecclesiasticae Saeculi II, & III. Scimus Montanum 
Haereticum reprehensum fuisse ab Ecclesia, quod plures per annum Quadragesimas observandas docuerit; si 
fuissent in usu plura jejunia, quamvis diversa longe opinione, & intentione, ac Montanus dicebat; in Ecclesia 
peracta, facile potuisset aliquid Montanus respondere, ipsam Ecclesiam Catholicam plura observare jejunia. 

Nec poterat esse certum, & uniforme tempus jejunii Natalis Domini in Ecclesia, quae non ubique eadem 
mensis die hanc festivitatem celebrabat; etenim Ecclesiae Aegypti teste Cassiano Collatione X. Capite II, Cypri 
item, ut scribit S. Epiphanius in expositione fidei XXII, & Antiochenae caeteraeque orientales, ut indicat S. 
Joannes Chrysostomus, Homilia II, de Natali Christi, & Palestinae, ut ostendit Cotelerius in notis ad 
constitutiones Apostolorum Libro V, Capite XII, sexta die Jannarii, Europeae vero cum Occiduis XXV 
Decembris Natalem Domini celebrabant, donec sub fine saeculi IV inductum est ubique terraruum, ut eodem 
die XXV Decembris solemnitas Nativitatis Domini peragatur, id manifestum est ex Homilia XXI. S. Joannis 
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Chrystostomi de Natali Christi, ubi haec leguntur: Nondum decimus annus est, ex quo bic ipse dies manifeste 
nobis innotuit… hic dies cum ab exordio iis, qui in Occidente habitabant, cognitus fuerit, nunc ad nos demum 
non ante multos annos ita increvit. Asserit hic sanctus Pater Antiochiae existens Occidentalibus notum fuisse 
diem Natalis Domini ex tabulis conscriptionis factae sub Augusto Caesare tempore Nativitatis Jesu Christi, 
quae tabulae Romae custodiebantur. Ex hac narratione S. Joannis Chrysostomi, aliqui, imperitos dicam, solent 
dicere: Jejunium Natalis Domini a S. Joanne Chrystostomo inductum fuisse, quamvis M. Doctor nihil de 
jejunio loquatur, solummodo refert, quando solemnitas Nativitatis Domini in Oriente etiam ubique celebrari 
XXV Decembris coeperit. Cum igitur varius fuerit Natalis dies in Oriente variam oportuit esse & disciplinam, 
qua fideles ad eandem celebrandam sese praeparabant. 

Cum dies Natalis Domini in Oriente XXV Decembris celebrari coeperit, VI Januarii die solum Baptismi 
Domini celebritas mansit, & quia pro priori solemnitas Nativitatis, quae VI Januarii magna erat, celebrabatur, 
& populus specialiter ad eam se praeparabat, ne aliqua in populo novitas appareret, factum est, ut in Vigilia 
Theophaniae, quemadmodum prius, jejunium servaretur, aliaeque preces juxta consuetudinem prius 
observatam peragerentur, haec est origo jejunii Vigiliae Theophaniae. 

Et quia Nativitatis Christi solemnis dies in XXV Decembris translata est, modus quoque & disciplina, qua 
se praeparabant ad eundem diem, translatus est. En origo jejunii Vigiliae Nativitatis Domini, en etiam jejunia, 
quibus se praeparabant fideles ad haec solemnia festa peragenda! Id patet etiam ex ordine officii ecclesiastici 
horum dierum, cum similis sit. 

Apostolorum Festum adhuc tardius incoepit, siquidem ante tempora Constantini Magni Imperatoris apud 
Graecos veneratio magna erat SS. Apostolorum; verum solemnitas uti hodie, in usu nondum erat, & maxime 
incepit, postaquam idem Imperator Constantinopoli ingens templum erectum Apostolorum memoriae 
dedicavit, de quo Eusebius in vita Constantini Libro IV, Capite LVIII, haec scribit: Post haec in memoriam 
Apostolorum Martyrium aedificare coepit in urbe sibi cognomine. Cumque templum omne in immensam 
altitudinem extulisset, vario lapidum genere splendidum reddidit, a solo ad cameram usque marmoreis crustis 
illud operiens. Ad hujus templi dedicationem multos Episcopos convocavit Imperator, magnaque solemnitate 
& apparatu celebrata est dedicatio, deinceps dies hic omni anno festus, solemnisque in eadem Ecclesia 
celebratus est, piique fideles ut cum majori devotione, partim ad sacram synaxim accedant, partim in honorem 
Apostolorum diem jejunii unum praemittebant, hoc autem ex privata devotione, donec sensim aliae quoque 
Ecclesiae huic Constantinopolitanae se conformantes, hanc solemnitatem servare coeperunt, patet id ex 
Synaxario SS. Apostolorum XXIX Junii, quod Anthologio inseritur, ubi haec leguntur: Et celebratur 
solemnitas eorum Petri, & Pauli Apostolorum in SS. Apostolis, id est in templo SS. Apostolorum, et in Altricis 
pauperum, atque in veneranda aede S. Apostoli Petri, que est prope S. Magnam Ecclesiam, et in omnibus per 
loca sanctis Ecclesiis, ex his clarum est I) in Ecclesia SS. Apostolorum, dein in Nutricis pauperum, & in aede 
S. Petri, & tandem sensim in omnibus per loca Ecclesiis celebratam fuisse hanc solemnitatem. Ergo ante hoc 
tempus jejunium festi hujus non poterat esse, cum ipsum festum in usu nondum fuerit, sed necpost inductum 
festum, statim in usu fuit, ut es dicendis clarum fiet. Videant illi rudes, qui absque fundamento contra omnem 
rationem contendunt, ab Apostolis institutum fuisse hocce jejunium; quasi vero Apstoli sibi in suum honorem 
festa, & jejunia constituissent, longe post mortem eorum haec incoeperunt. 

Festum Dormitionis Deiparae semper Virginis Mariae seu Assumptae Beatae Virginis tardius incoepit 
celebrari, etenim ut Nicephorus Libro XVII, capite 28, suae historiae ecclesiasticae testatur: Mauritii 
Imperatoris statuto factum est, ut hoc festum XV Augusti celebraretur, quod sive intelligatur tunc primo 
institum fuisse, sive quod tunc a die duo de vicesimo Januarii, quo die antea colebatur, ad diem quintum 
decimum Augusti translatum fuisse, quemadmodum observat Florentinius, & Mabilonius de Liturgia Gallicana 
Libro II ostendit. Ex quibus colligitur jejunium Assumptionis seu Dormitionis Deiparae ante Mauritii tempora, 
ideoque ante exitum saeculi VI in usu non fuisse; tardius ergo hoc jejunium incoepisse certum est. 

His praemissis, & notatis, clarum est, haec jejunia recentiora esse, etenim Canon Apostolorum, ut vidimus, 
nullam eorum mentionem facit, ad quem Canonem Matthaeus Blastares in Syntagmate litera N, capite 4, sic 
ait: Stricte autem loquendo sanciebatur quadraginta dierum jejunium ante Pascha, idque solum, quippe si tunc 
alia obtinuissent, ne utiquam tacuisset Canon; verum tamen eos, qui in aliis jejunandi temporibus puta, Vigiliis 
SS. Apostolorum, Dormitionis Deiparae, et Nativitatis Christi obtinent, prudens nemo, quod reor, redarguet. 
Non meminerunt horum jejuniorum saeculo IV Laodicaenae synodi Canones, solummodo Quagragesimae 
Paschae jejunii; ita enim Canone 49 habetur: Quod non oporteat in Qnadregesima panem benedictionis offerri, 
nisi in Sabbatho, et Dominico, & Canone 51 habetur: quod non oporteat in Quadragesima natalia celebrari, 
sed eorum sancta commemoratio in diebus Sabbathorum, etDominicorum fieri conveniat, & Canone 52: quod 
non oporteat in Quadragesima aut nuptias, aut natalia celebrare. Hinc est quod Balsamon ad Laodicaenos 
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Canones hanc faciat notam: Nota autem ex praesenti Canone, quod proprium sit jejunium Quadragesimae 
Paschatis, si enim essent et alia meminisset et horum Canon. Concilium Trulanum saeculo VIII celebratum 
totam pene Ecclesiae nostrae disciplinam complexum est; ubi autem de jejunio agit, non alterius quam 
Quadragesimae meminit, sic enim Canone 52 ajit: Ut in omnibus S. Quadragesimae jejunii diebus, 
praeterquam Sabbatho, et Dominico, et sancto Annunciationis die fiat sacrum praesanctificatorum 
ministerium. Ad hunc Canonem Theodorus Balsamon Patriarcha Antiochenus ita notat: Nota autem ex hoc 
Canone, quod proprie una est quadragesima, si enim etiam alia esset, cautum fuisset, ne in illa fieret sacrum 
Ministerium per perfectum Sacrificium, sed per praesanctificata, sicut etiam cautum est, ne fiat in magni 
Paschae quadragesima, his verbis indicat Balsamon, tempore hujus synodi saeculo VIII nondum in usu fuisse 
alia jejunia preater Quadragesimam in Ecclesia Orientali. 

Sancti Patres secundi, tertii, quarti, quinti, sexti, septimi, octavi, atque noni saeculi, etsi quidam eorum data 
opera de jejuniis scripserint, nullam alterius jejunii, quam, quadragesimae, & diei Mercurii, & Veneris, 
mentionem faciunt. Tertulianus, qui saeculo II Ecclesiae scripsit, clare dicit, tempore suo nullam aliorum 
jejuniorum obligationem exstitiffe, nisi quadragesimae Paschae; ita enim in Libro de Jejuniis capite II scribit: 
Illos dies determinatis jejuniis putabant, in quibus ablatus est sponsus, et hos jam solos legitimos jejuniorum 
Christianorum… sic Apostolos observasse, nullum aliud imponentes jugum certorum, et in communi omnibus 
obeundorum jejuniorum. Dies, in quibus ablatus est sponsus, sunt dies jejunii, quo tempore Christus mortuus in 
sepulchro jacebat. Sanctus vero Ambrosius Sermone 34 scribit: Sicut reliquo anno jejunare praemium est, ita 
in Quadragesima non jejunare peccatum est. Illa enim voluntaria sunt jejunia, ista necessaria; illa de arbitrio 
veniunt, ista de lege; ad illa invitamur, ad ista compellimur. Haec saeculo IV scribebat S. Ambrosius, ex 
quibus clarum est, eo tempore nullam fuisse obligationem alia observandi jejunia praeter quadragesimam 
Paschae, nisi quis sua sponte quando, & quantum volebat. SS. Basilius Magnus, & Joannes Chrisostomus 
tantas exhortationes ad jejunandum faciunt, ipsumque jejunium summis efferunt laudibus; & tamen nullius 
alterius jejunii stabilis mentionem faciunt praeter quadragesimam Paschae, qui leget Homilias duas de jejunio 
S. Basilii fatis clare id inteliget. Adducam hic verba Abbatis Theonae apud Cassianum Collatione 21, hic sub 
initio saeculi V sic loquitur: Omnium dierum numerus, quibus revolutus in orbem annus includitur 36 senis 
dierum numero decimatur, in 7 vero hebdomadibus, si dies Dominici Sabbatha subtrahantur, quinque et 
triginta supersunt dies jejuniis deputati, sed adjecta illa vigiliarum die, qua usque in Gallorum cantum 
illucescente Dominica jejunium Sabbathi praeterlabitur, non solum 6, et 30 numerus adimpletur, sed etiam pro 
decimis quinque dierum, qui residui videbantur, si illud, quod superest, adjectum noctis, spatium computetur, 
plenitudinis totius summae omnino nihil deerit. Nullam mentionem aliorum jejuniorum nisi quadragesimae 
Paschae hic pater facit, quia alia nondum in communi usu errant. 

Audiatur etiam S. Cyrillus Patriarcha Alexandrinus, qui in Leviticum Libro X sic scribit: Vis tibi 
ostendam, quale te oporteat jejunare jejunium, jejuna ab omni peccato, nullum cibum sumas malitiae, nullas 
epulas voluptatis capias, nullo vino luxuriae concalescas, jejuna a malis artibus, abstine a malis sermonibus, 
contine te a cogitationibus pessimis. Tale jejunium Deo placet, abstinere vero… a cibis, quos Deus creavit ad 
percipiendum cum gratiarum actione, et hoc facere cum his, qui Dominum crucifixerunt, acceptum esse non 
potest Deo… illi jejunent, qui perdiderunt sponsum, nos habentes nobiscum sponsum jejunare non possumus. 
Nec hoc tamen ideo dicimus, ut abstinentiae Christianae fraena laxemus. Habemus enim quadragesimae dies 
jejuniis consecratos, habemus quartam, et sextam hebdomadae dies, quibus solemniter jejunamus. Ex his 
apparet saeculo V, quo S. Cyrillus scripsit, nullos alios dies abstinentiae fuisse, qui omnes obligassent certis 
diebus, nullum aliud jejunium nisi quadragesima Paschae, & dies Mercurii, atque Veneris, quod clarum est ex 
illis verbis: habemus enim quadragesimae dies jejuniis consecratos, habemus quartam et sextam hebdomadae 
dies. Ergo tunc abstinentiae dies, quas pro lege Christiani tenebant, errant dies jejunii quadragesimae Paschae, 
& feriae quartae & sextae. 

Adducam adhuc verba S. Dorothaei, qui saeculo VII vixit, hic S. Pater Doctrina XV de SS. Jejuniis ita 
scribit: In lege scriptum est imperasse Deum filiis Israel, ut singulis annis decimam darent, omnium, quae 
possiderent, et id facientes in cunctis operibus suis benedicebantur. Hoc agnoscentes Apostoli sancti 
consuluere commodis, et utilitatibus animarum nostrarum, quo decimationem hanc excellentius, magnificentius 
redderemus; dum scilicet dierum vitae nostrae decimas daremus, et sic Deo nostro sacrificaremus, sic a Deo 
benediceremur in operibus nostris, sic quoque anno peccata fugeremus, quae per integrum annum essent a 
nobis perpetrata, atque hoc inter se tractantes consecrarunt nobis ex 360 diebus 7 has hebdomadas 
jejuniorum, quibus Patres nostri aliam addere cogitarunt, quoad labores venturi jejunii praeparemur, et ipsum 
jejunium numero sanctae quadragesimae, quam Dominus noster integram jejunavit, honoratius redderent. 
Octo enim hebdomades subtractis Sabbathis et Dominicis quadraginta dies pirficiunt; praehonorato quoque in 
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se ipso jejunio Sabbathi sancti, quod inter caetera jejunia totius anni sacratissimum, et verissimum est. Septem 
hebdomadae absque Sabbathis & Dominicis 35 dies complent; quibus adjecto Sabbatho sancto, & media parte 
illustris illius, splendidissimae noctis 36 cum dimidio computantur dies, quae decima pars est, si recte 
numeras, trecentorum sexaginta quinque dierum anni: Trecentorum enim dierum decima pars est triginta; 
sexagenarii vero numeri 6, quinarii autem horae duodecim, haec est decimatio quam nobis in poenitentiam, et 
purgationem peccatorum nostrorum Apostoli sancti consecrarunt. 

En sanctus hic Pater totius anni jejunia recensens, nullam alterius jejunii mentionem facit, non certe aliam 
ob rationem, nisi quia tempore suo, alia in communi usu jejunia, quae omnes obligarent, nondum errant, secus 
certe meminisset & aliorum, sicut meminit illius septimanae, quae est ante quadragesimam, quam Tyrophagii, 
seu Lacticiniorum vocamus, quam dicit tardius a Patribus fuisse adjectam, superius ex Abbate Theona, & S. 
Cyrillo vidimus, saeculo V octavam Lacticiniorum nempe septimanam nondum in usu fuisse secus illius etiam 
meminissent, post autem adjecta est, uti notat sanctus Dorothaeus. Hinc videmus, quomodo sensim aucta 
fuerint jejunia, & antequam aucta fuissent, nulla eorum mentio esse poterat, postaquam vero aucta fuissent 
scriptores eorum meminisse non intermiserunt, nec vero dicat aliquis, Patres tantum strictorum jejuniorum 
meminisse, uti est quadragesimae Paschae, videmus enim S. Dorothaeum meminesse jejunii septimanae 
Lacticiniorum, qua utique non tam strictum jejunium praescribitur, uti est jejunium ante Nativitatem Christi, 
SS. Apostolorum, & Dormitionis B. V. Mariae. 

De septimana Lacticiniorum quidam ab Heraclio Imperatore institutam esse tradunt, voti reo bello cum 
Chosroe Persarum Rege feliciter peracto. Callixtus in Synaxario feriae sextae Tyrophagii haec tradit: De 
Tyrophago nonnulli tradunt Imperatorem Heraclium eam instituisse, cum antea carnium esus in ea 
permitteretur. Namque contra Chosroe et Persas per sex annos exercitu conducto vovit Deo, si de eis Victoria 
potiretur eam immutare, mediamque inter luxum, et jejunium constituere, quod et demum perfecit. Ego vero 
existimo, licet id etiam quod diximus evenire potuit, eam a SS. Patribus excogitatam fuisse, praevie 
expurgationis causa, ne ex carnibus et ingluvie statim in summum jejunium abacti, moleste feremus, et corporis 
constitutione laederemur, sed paulatim, et sensim a pinquescentibus, gustuique, suavibus longe facti, ut 
effraenes equi, per diminutum cibum, jejunii fructum excipiamus. Quemadmodum enim circa animam per 
parabolas praestiterunt, ita et circa corpus machinati sunt, jejunii impedimenta paulatim semoventes. 

Authores librorum nostrorum ecclesiasticorum, quibus officium divinum totius anni continetur, qui hos 
libros saeculis IX, X, & reliquis scripserunt, quadragesimae tantam praeparationem, tantas ad eam 
exhortationes, tanquam unius per anii decursum jejunii faciunt, plenum est his liber Triodion nuncupatus, qui 
die Lunae Tyrophagii ita canit: Apertae sunt portae sanctae poenitentiae, sedulo accedamus purgando 
corpora, a cibis, et ab affectibus, procedendo tanquam obedientes Christi, qui nos in caeleste regnum vocavit, 
decimas totius anni adferentes regi omnium, ut et resurrectionem cum desiderio videamus. Item eodem die: 
Venite mundemus nosmetipsos, quoniam hodie est septimana, quae praemundat, post quam initium jejuniorum, 
quae ab Apostolis ab antiquo se extendunt, decima totius anni existentia. En totius anni jejunium, decimatio 
nempe dierum anni, quae sola est quadragesima Paschae, ut superius observavimus, si tempore isto, quo 
ecclesiastica officia composita fuere, alia tria, de quibus sermonem institui, obligassent jejunia, aut in communi 
usu fuissent profecto in aliquo tropario aut hymno, aliquando alicubi meminissent, sicut meminerunt veris, & 
partium anni aliarumque rerum momenti minoris, quibus Deum precantur, ut vires praestet, & gratiam, quo 
possint quadragesimam Paschae, ver, annum, transigere; jam vero credibilene est, quod pro his jejuniis non 
implorassent gratiam divinam? Signum est ergo tunc temporis nondum haec tria jejunia in communi usu fuisse. 

Photius Patriarcha Constantinopolitanus suo Nomocanone complectitur leges ecclesiasticas sui temporis 
saeculi IX, ubi autem titulo 7, capite I, de jejunio agit, nec ipse alterius jejunii mentionem facit, nec alios ante 
se Scriptores adducit, qui alterius jejunii praeter quadragesimam Paschae, & feriam quartam, & sextam 
hebdomadae; si hoc tempore lex, & obligatio aliorum jejuniorum fuisset, utique non praetermisisset eam 
doctissimus hic Scriptor, ac Ecclesiae legum optime gnarus; igitur praeter quadragesimam Paschae alia jejunia 
non erant, ad quae lege ecclesiastica omnes obligarentur. 

Accedit & illud, quod in more Ecclesiae nostrae sit, ut dum frunctum novum, aut aliud aliquid, quod 
primum incipit comedi, certas preces praemitteret, gratias actorias Deo, sic, quia in quadragesima a carnibus, 
caseo, & ovis abstinentes jejunamus, preces instituit ad benedicendum in Paschate carnes, ova, & caseum quia 
hos cibos primo gustare volumus; in aliis vero festivitatibus, ut in Natali Domini, festo SS. Apostolorum, & 
Dormitionis Deiparae semper Virginis, nullum vestigium harum benedictionum, & precum reperitur; non igitur 
tempore illo, quo ritus, & benedictiones istae institutae sunt, jejunium aliquod longius praecedebat haec festa. 

Habemus praeterea orationem in solemni festo S. Paschae, qua Ecclesia gratias agit Deo, quod dignos 
fecerit nos praecedens jejunium constitutum ad poenitentiam, & expiationem peccatorum transigere, & adorare 
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sacram Resurectionem Domini nostri. Est oratio etiam in festo nativitatis Domini, & Salvatoris nostri, sed nulla 
in ea alicujus determinati jejunii mentio sit, tantum gratias agit, quod dignos nos fecerit, cum Magis Christum 
in hoc Nativitatis solemni die adorare. Quare in priori, nempe S. Paschae oratione mentio determinati jejunii sit, 
in altera vero nempe Natalis Domini non? Nisi quia prius certum, ac determinatum jejunium praecedebat, non 
item in secunda. Pro festo SS. Apostolorum, aut Dormitionis Deiparae frustra quaeret quis similem orationem, 
qua gratias ageret, quod transegerit praecedens jejunium, & quare id? Quia nullum fuit praecedens jejunium. 

Reperitur alia oratio, cui titulus est: Oratio, quae legitur in quolibet jejunio. Textus orationis talis est: Spes 
omnium finium terrarum, et in mari longe existentium Deus noster, qui prius per antiquam, et novam legem 
tuam constituisti hos quadraginta dies, ad quos dignatus es nos adducere, te deprecamur et oramus, conforta 
nos virtute tua, ut nosmetipsos bono certamine hoc tempore exercitemus ad gloriam S. Nominis tui, et 
expiationem peccatorum nostrorum, ad mortificationem vitiorum, et ad victoriam omnis peccati, ut in 
poenitentia simul tecum nosmetipsos crucifigentes, et sepelientes resurgamus, de mortuis operibus, et 
conversemur, ut beneplacitum est coram te, quoniam tibi competit misereri, et salvare Christe &c Quaeso 
quomodo oratio haec intelligi potest de jejuniis Apostolorum, aut Dormitionis Deiparae semper Virginis, quae 
quadraginta dies non complectuntur, videtur haec oratio sonare solum de Paschae jejunio quadragesimae, cum 
dicat, ut simul tecum crucifigentes, et sepelientes nosmetipsos, resurgamus. Alludit ad passionem, & 
resurrectionem Christi. Patet id etiam ex hoc, quod de quadragesima Paschae sermo sit, quia dicit: per 
antiquam et novam legem, datos nobis hos dies rescipiens ad 40 dies, quos Moyses, Elias, & Christus Dominus 
jejunavit. Ergo quod libet jejunium per annum sola Quadragesima Paschae est, quia oratio est pro quolibet 
jejunio, & solummodo de quadragesima sonat, jam vero si alia jejunia in communi usu fuissent saeculo IX aut 
X, quando hae orationes plerumque componebantur, & alia divina officia, etiam pro iis ad Deum aliquam 
orationem fecissent, cum pro aliis minutiis habeantur, pro jejunio vero tam salutari opere, cur Ecclesia 
neglexisset, nisi quia obligatio nulla erat, nec aliorum jejuniorum usus praeterquam quadragesimae Paschae. 

Saeculo medio XI Constantinopolitanus Patriarcha Michael Cerularius dictus in epistola sua ad Petrum 
Antiochenum Patriarcham, objiciebat Latinis, his verbis: Sabbatha polluta comedere, Monachos carne vesci, 
adipe suilo, omnique corio usque ad carnem pertingente, in prima jejuniorum hebdomada, in carnis privii, et 
lacticinii hebdomadis, eodem modo circa cibum agere, feria IV carnem edere, totum Sabbathi diem jejunare. 
Hoc loco Michael objicit Latinis ea, in quibus a Graecis discrepabant, objicit adeo ipsam Tyrophagii seu 
Lacticiniorum septimanam, quae praecedit quadragesimam Paschae, tardiusque in Ecclesia inducta est, ut 
superius dictum est, objicit feriam 4, & Sabbathum. Si eo tempore medio nempe XI saeculo, in Ecclesia Graeca 
usus, & consuetudo vim legis obstinens trium aliorum jejuniorum viguisset, profecto objecisset Michael 
Latinis, haec non observantibus, cur non similiter nobiscum observent. Nondum igitur haec jejunia ut hodie in 
usu fuere, nec ad ea observanda obligatio dabatur, secus, ut alia plura minoris momenti, hoc quoque objecisset 
Michael. 

Saeculis tamen IX, X, & posterioribus in monasteriis ante festa Natalis Domini, SS. Apostolorum, & 
Dormitionis Deiparae semper Virginis Mariae, in usu fuisse jejunia, Monachorum Typicum testarur; cum enim 
Monachi coepissent disciplinam suam, ita fors ferentibus circumstantiis, relaxare, & perpetui jejunii 
abstinentiam in lacticiniorum usum mutare, ne autem penitus antiquus usus cessaret, statuerunt sibi Regulam, 
ut ante festa Natalis Domini, SS. Apostolorum, & Dormitionis S. Dei Genitricis, per longius jejunium sese 
praepararent, & expiarent, ac ita demum ad sacram Communionem Corporis, & Sanguinis Christi Dei nostri 
accederent, sicque antiquum usum, quem Monasteria, communitatesque Monachorum pleraeque sancte 
conservabant, ex parte saltem retinerent, his diebus ab ovis, & lacticiniis abstinentes; imo vero diebus Mercurii, 
& Veneris, etiam ab oleo, vino, & pisce, nisi solemnitas aliqua incideret. Antiqui enim Monachi oleribus, & 
leguminibus victitabant, potus eis aqua sua sponte scaturiens erat, pariter cibus eorum, ea erant, quae terra ex 
seipsa germinabat. Haec in scriptis SS. Patrum antiquorum legimus, praesertim in asceticis S. Basilii Magni, 
quae omnia succinte, & breviter satisque clare idem Magnus Doctor complectitur in Epistola ad S. Gregorium 
Theologum, qua illum ad simile vitae institutum invitat; alios autem cibos non nisi ad infirmorum, vel per 
aetatem viribus fractorum solatium concedebant. 

In Monasteriis etiam, ubi non tam stricta vivendi ratio fuerat, sicut & multi devoti Saeculares ante haec 
festa propter majorem praeparationem ad participanda Sacramenta Corporis & Sanguinis Christi, absque ulla 
ab Ecclesia posita lege jejunabant, hodiedum enim ea est apud plerosque orientales persuasio, quod nisi prius 
per aliquot saltem dies, jejunium praemissum fuerit, minus reverenter agat is, qui ad Communionem accedit; 
Hinc ergo consueverunt plerique festis majoribus jejunium praemittere, Nativitatis Domini, Paschatis, SS. 
Apostolorum, Dormitionis Deiparae, aliqui etiam ante Ascensionem Domini, a prima Maji, alii ante festum 
Exaltationis S. Crucis VII dies, alii ante festum S. Parascevae VII dies, alii ante SS. Angelorum VII dies, alii 
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ante S. Demetrii VII septimanas [!] jejunare solent, alii ante festum S. Nicolai, alii ut in Nomocanone apud 
Cotelerium in monumentis Ecclesiae Graecae est, ante festum Nativitatis S. Joannis Baptistae septimanam 
jejunabant, alii ante Transfigurationis Domini festum, ut Balsamon & Nicon tradunt, per VII dies jejunant, alii 
ante alia festa, prout cujusque devotio fert, jejunant; sed non quia aliqua lege hoc statutum esset, verum ex 
privata duntaxat devotione id fiebat, unde pia ista consuetudo cum ad nostra tempora pervenisset, quidam 
legem putarunt, cum tamen lex non sit. 

Caeterum quando haec jejunia ante dicta festa observari a Monachis coeperunt, non rigor major vitae 
introductus est in Monasteris, sed potius mitior vivendi modus, cui sensim etiam ex Laicis devotiores 
conformare se cupientes, ad instar Monachorum jejunabant, jejunantque, maxime vero cum cernerent, undique 
circumdari, & vinci a barbaris Turcis, ut sic placarent justam Dei indignationem. Monachi vero studiosi erant 
propagatores hujus jejunii, ut si fieri possit, ad omnes illud extendant. Et quia Episcopi jam communiter ex 
Monachis creabantur, aliique viri in ecclesiasticis officiis, plerique Monachi erant, haec jejunia observabant, ad 
quae de Canone professionis fuae obligabantur, Laicos hortabantur, ut pro posse hoc bonum opus imitarentur. 
Hinc est, quod typicum, Monasticum in omnes Ecclesias introductum sit, Clerici Laicique ad imitationem 
monachorum haec jejunia observare coeperint, quae quidem res bona est & sancta, laudandaque consuetudo, 
dummodo pro lege non ponatur, & omnes obligentur, sed devotioni cujusque relinquatur. 

Typica plura fuere, & varia in qualibet majori Ecclesia, sed cum per Barbarorum incursum res Ecclesiae 
minui coepta est, reliquis aliarum Ecclesiarum ritibus obmutescentibus illud, quod S. Sabae dicitur maxime 
invaluit, cujus varii ex recentioribus Authores sunt, quod constat ex Officiis Sanctorum, & consuetudinibus, 
longe post tempora S. Sabae inductis. Typicum nihil aliud est, quam norma, quae per singulos anni dies, quid 
inter Missarum solemnia, quid ad Vesperas, quid ad Matutinum, quid ad horas, quid denique ad reliqua divina 
officia, sive dies illi feriales sint, sive festi, recitandum, quid psallendum, aut legendum sit, quibus diebus 
jejunandum, quibus & quomodo solvendum jejunium, & quandoque quid ad mensam comedendum, verbis 
clarissimis ac facillima methodo praescribitur. 

Hoc Typico non tantum Monachi, quorum regula est, sed etiam Sacerdotes in saeculo vitam agentes, & 
quod maximum est, universa fere Graecia ad recitanda divina officia diriguntur. Idque ut magis mireris 
saeculo addicti homines, et mulieres abstinentias, et jejunia Monachis, et similis sortis hominibus a Patribus 
praescripta, ita amplectuntur, atque iis obligantur, ut ab iis vel minimum quidem unguem recedere piaculum 
sit. Quare in tota Graecia fere saecularium hominum, ac Monachorum vitae institutum, si uxores tantum 
subtrahas, a quibus Monachi ex praecepto abstinent, quod omnia unum idemque est. Ita Leo Alatius 
dissertatione prima de Libris ecclesiasticis Graecis. 

Quod autem typicum hoc Monachorum Canon sit, & non aliorum hominum, si vel superficialiter 
inspiciatur, clare apparebit: quia praescribit qualitatem, & aliquando pro uno quoque quantitatem cibi & potus, 
ad menfam apponendorum. Quis vero dicet hoc pro cunctis Christianis praescriptum? Videtur igitur typicum 
scriptum esse pro solis orientalibus Monachis, apud quos procreantur olea, sicus uvae passae, dactyli, aliaque 
similia, quae nominatim in typico quandoque praescribuntur. 

Sed ulterius examinemus ipsum Typicum, quod sparsim in Libris Ecclesiasticis reperitur, in iis enim 
legitur in festis majoribus: Ad mensam fit solatium fratribus vino, et oleo, vel pisce, dantur unicuique fratri, tres 
unicae, vel tantum, aut tantum propter labores praeteritae, vel imminentis vigiliae. Sic habetur Magno, ac 
Sancto Sabbatho die ante Pascha: Post dimissorium non egredimur e templo, sed manemus in nostris stallis, et 
Celarius intrans, dat fratribus frustillum panis, et sex ficus, vel dactylos, et per unum poculum vini. Sic etiam in 
horologio saepius reperitur: Solutio ad vinum, et oleum, vel piscem. Quare haec solutio? Quia Monachi diebus 
Mercurii & Veneris abstinere a vino, oleo, & pisce solebant; ergo adveniente aliqua solemnitate majore, vel 
minore pro ratione solemnitatis, & laboris vigiliae jam ad piscem, jam ad vinum, & oleum solvere his diebus 
solent. Dicet fors aliquis quod similes solutiones etiam pro saecularibus non tantum pro Monachis reperiantur, 
uti XXV Decembris, & successive per duodecim dies, & VI die Januarii, & septimana post Pasca, & post 
Pentecosten: Solutio ad omnia. Dico hoc intelligi debere ad omnia, quae cuique statui ordinarie, alias licita 
sunt, hoc est: quia Religiosis alias carnes commedere non licet, per hanc solutionem ad omnia, non obtinent 
licentiam carnibus vesci; sic etiam his diebus saecularibus carnibus vesci licitum est, etiamsi in diem Mercurii 
vel Veneris incidat, & hoc quidem ab antiquo in usu fuit, ut testatur S. Epiphanius, qui dicit: In quoscunque 
sive Mercurii sive Veneris dies incidant haec festa, non opoetere jejunare. Ergo Monachi vi typici solvuntur ad 
lacticinia, Saeculares vero vi antiqui usus ad carnes. Quamvis non negaverim alicubi in typicis recentiore manu 
adjectum fuisse, in quibusdam locis: Monachi caseo, & ovis, Saeculares vero carnibus vescuntur. 

Adevertendum & hoc est, quod ubicunque in typicis nominentur Fratres, Monachi intelligantur, ita ut sub 
nomine Fratrum in typicis semper Monachi intelligantur; reliqui enim Saeculares sub nomine Populi veniant & 
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idcirco in typicis aliquando distinctio fit, ut in M. Paschae die, ubi sic legitur: Fratres secundum ordinem suum 
osculantur prius sanctum Evangelium &c. et osculantur Saeculares quoque secundum ordinem suum. Haec ut 
dixi Monachorum propria sunt; quis enim de Saecularibus dicere posset haec intelligi, cum inter Pascha, & 
Pentecosten inveniamus similes solutiones ad vinum, & oleum, vel piscem, uti est XXV & XXX Aprilis, II, 
VIII, XXI & XXIV Maji, his omnibus diebus in horologio maori ponitur solutio ad vinum, & oleum, quis 
inquam asseret, Saecularibus hoc quinquagesimae tempore non licere qualibet die oleo vesci, aut vinum bibere, 
quando ipsis praecipitur, hoc tempore non jejunare, nec genua flectere. Non certe Saeculares diebus Mercurii, 
& Veneris ab oleo, vino, & pisce abstinere tenentur, sed Monachi, qui aliis diebus piscibus vescuntur, qui ipsis 
sunt loco carnium; ut igitur aliqua distinctio fieret, dierum Mercurii, & Veneris ab aliis diebus, a piscibus 
Monachi abstinent, quemadmodum Saeculares a carnibus, nisi aliqua festivitas sit, quando in horologio ponitur 
solutio ad piscem; tunc Monachis conceditur esus piscium, partim propter solemnitatem diei, partim quia 
supponitur ipsos praescriptas per noctem vigilias, & preces peragere; in sublevamen igitur laboris, piscis 
conceditur; si enim die Mercurii, & Veneris Saeculares tenerentur a piscibus abstinere, quando illi comederent 
pisces, die Dominico, Lunae, Martis, Jovis, aut Sabbathi? Tunc certe pisces non comedent, quia carnes 
meliores, & pretio leviori comedere possunt, essetque quodammodo, ab ordinario victu ducta comparatione, 
deterior in victu conditio Saecularium, quam Monachorum, quia Monachi quinque diebus in Septimana 
piscibus vesci possunt, Saeculares vero nullo; ergo Monachi diebus Mercurii, & Veneris abstinere debent a 
piscibus, aliis vero diebus iisdem vesci possunt, juxta praescriptum ordinem a Patribus suis. Saeculares vero 
diebus Mecurii & Veneris pisces, aliis vero diebus carnes comedunt. 

In magno quadragesimae Paschae jejunio Sabbatho, & Dominico die Saecularibus esus piscium non 
interdicitur, aliqui autem etiam aliis diebus comedunt piscem, de quo usu Georgius Protosyncellus in Epistola 
responsoria ad Epistolam Marci Ephesii, ita scribit: Nam et in ipso magnae quadragesimae tempore, diebus 
Sabbathi ac Dominicis multi vescuntur piscibus, alii quoque aliis diebus, sunt etiam qui iis omnio abstinent. In 
Nomocanone Graeco a Cothelerio edito primo Tomo monumentorum Ecclesiae Graecae Capite 255 sic 
habetur: Monachi pisces non manducent in sancta quadragesima, praeterquam festo Annunciationis, et festo 
Palmarum. Et Capite 256: Saeculares autem sine culpa piscibus vescuntur per Sabbathum, et Dominicum, nec 
non vinum bibant. 

Ex hoc Nomocanone, qui non videtur antiquior Saeculo XIII aut XIV, eo quod reprehendat Latinos quasi 
discessisssent a veritate, in azimo celebrando, &c. Hinc apparet etiam Typica in rebus ecclesiasticis intelligenda 
esse de Monachis, cum in Typicis solum in festo Annunciationis, & Dominica Palmarum per quadragesimam 
concedatur piscium esus, qui Saecularibus secumdum Nomocanonem diebus Sabbathis, & Dominicis 
permittitur; secundum vero usum saeculi XV ut ex Protosyncello vidimus, etiam aliis diebus quidam piscem in 
quadragesima concedebant, hodie vero multis in locis magna hominum pars iisdem vescitur. 

Sic etiam in Horologiis, & Meneis pro directione sua Monachi posuerunt XV Novembris initium jejunii 
Natalis Domini, & prima. Augusti Dormitionis Deiparae, & finito Pentecostario, id est a Dominica omnium 
Sanctorum, quae est prima post Pentecosten, SS. Apostolorum Petri & Pauli, hos libros a Monachis acceperunt, 
& aliae Ecclesiae, maxime cum Praesules Ecclesiarum, ex Monasteriis assumi solerent, sic deinceps in suas 
Ecclesias, quibus praeerant, ad majorem in populo devotionem inducendam, sensim in omnes Ecclesias 
introduxerunt divinum officium, prout in monasteriis vigebat ejus usus, nullum discrimen facientes, inter 
Saeculares & Monachos. Quodsi etiam reperiatur, in quibusdam Anthologiis, aut Horologiis, ubi XV 
Novembris, & prima Augusti, expresse ponatur: ad hoc die incipimus abstinere a carnibus, id manu recentiori 
additum est, postquam nimirum haec jejunia apud plerosque Saeculares invaluerunt; in magno vero, & 
ordinario Typico carnium mentio non sit, unde apparet Monachorum has abstinentias esse. 

Quod vero haec officia ab initio solum Monachorum fuerint, praeterquam quod a Monachis composita 
sint, & nimis prolixa pro hospitibus, & oeconomis curam rei domesticae habentibus, quales sunt saeculares 
Presbyteri: ex ipso officio clare demonstrator, siquidem in officio Lucernarum ita habetur: Et post introitum 
Monachus ad haec ordinatus, facta corporis inclinatione cantat propositum diei, & in Matutinis: statimque 
Monachus, cui id onus iucumbit recitat Exapsalmum, Item in Triodio primo die Lunae quadragesimae scribitur: 
Monachus ad haec ordinatus cantat Alleluja. Item ibidem preascribitur Lectio ex Libro Scala S. Joannis 
Climaci, quae lectio nonnisi pro Monachis esse potest, ex ipso libro apparet, definitur enim ibi, quid sit 
Monachus, & aliae obligationes Monachorum fuse describuntur. Item in Ecteniis: Pro hoc sancto monasterio, 
pro Hieromonachis, Monachis, et tota in Christo Fraternitate. Et Dominica Palmarum: Hegumenus distribuit 
Fratribus Palmas. Item secunda die Paschatis, & in festo Annunciationis, & Dominica Palmarum, & alias 
etiam scribitur: et fit processio extra monasterium. Item ad Completorium describitur, quomodo Supdrior a 
Fratribus, & Fratres a Superiore veniam petant, die autem Mercurii & Jovis in septimana, quae est ante Pasca 
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legitur: Quod Completorium, id est Apodimnon, et Mesonicticon, usque ad Dominicam Thomae, non legantur 
in Templo, sed quilibet privatim in sua celula legat. Celuae sunt Monachorum, Parochorum autem faecularium 
domus, non celulae vocantur. Et iterum in Triodio prima septimana quadragesimae ad initium Apodimni, seu 
Completorii scribitur: Oportet scire, quod in Laura S. Patris nostri Sabae Completorium non in templo 
cantemus, sed in celulis cantamus quilibet, quia sic accepimus. In Monasteriis autem Palestinae sic cantatur 
Completorium, & sequitur ordo, uti est in nostris Triodiis. Et inferius modice: Surgens presbyter de stallo suo 
facit Hegumeno solitam Maetaneam, et incipit: Benedictus Deus noster &c. Item eodem die: Non enim 
accepimus celebrare Praesanctificatorum sacrum usque ad diem Mercurii, ut Fratres omnes secundum 
disciplinam jejunent &c. Multaque similia est invenire in Libris Ecclesiasticis. Est praeterea Hymnus in Officio 
SS. Monachorum, qui incipit: Multitudo Monachorum laudamus te Pater. Quomodo quaeso Presbyter 
saecularis poterit canere: Multitudo Monachorum laudamus te: Cum ipse non sit Monachus, sed ipse canere 
deberet: Multitudo Monachorum laudat te Pater. 

Haec & multe similia, quis non videt Monachorum esse, & ab eis desumpta sine ulla distinctione, applicata 
Ecclesiis Parochialibus, unde confusio & commixtio oriri necesse fuit, fusius de his agam, ubi ostensurus sum, 
quae sit obligatio Monachi, & quae saecularis Sacerdotis per diem & noctem orandi, & quae sunt cujuslibet 
status, Monachorum nempe & Sacerdotum saecularium consuetae preces. 

Dicet fors aliquis, incredibile esse, quod saeculares Presbyteri, ita Monachorum has consuetudines amplexi 
sint, ut pro lege jam haberent. Verum respondeo nemini id mirum videri debere, siquidem Presbyteri 
saeculares, postquam Monachi Cathedrales Ecclesias dirigere coeperunt, plerique non adeo literati erant, qui 
videntes Praelatos has leges observare, & non valentes distinguere, inter suam & illorum obligationem, utque 
fors suis Praesulibus magis se commendarent, vel vero, ut eorum devotionem immitarentur, facile hanc 
consuetudinem pro lege venerati sunt. Scimus etiam illud, quod Episcopus ex Clericis fieri solebat, uti patet ex 
Canone XIII Concilii Trulani, quo praecipitur, ne Episcopi cum suis uxoribus in simul habitarent. Ergo ex ipso 
Canone clarum est, quod saeculo VIII. Clerici saeculares ad Episcopatum assumebantur; Monachis enim 
supervacaneum fuisset praecipere, ut cum suis uxoribus non convivant. Et tamen ita modo invaluit consuetudo, 
ut Episcopus ex Monachis assumeretur, & in habitu monachali (de quo vide Canonem II Constantinopolitanae 
Sinodi, in Ecclesia S. Sophiae celebratae, sub Basilio Macedone Imperatore) incederet, ut jam censeant 
permulti Episcopum debere esse ex statu Monachorum. Quamvis in Concilio Patriarchali Constantinopoli anno 
1171 sub Michaelis Ancheliani Patriarchatu tale statutum factum sit; hanc longam consuetudinem pro nihilo 
reputavit, ac decrevit, ut a Laicis Sacerdotibus solum Ministeria constituerentur, Monachi autem in recessibus 
suis assidui essent. Non tamen excluduntur Monachi, ne possint gerere Episcopalem dignitatem, quod clarum 
est ex usu utriusque Ecclesiae, & Canone XVII Concilii Constantinopolitani in templo SS. Apostolorum, & 
dicti prima & secunda Synodus sub Basilio Macedone Imperatore celebrati. Vides, quomodo hic Clerici 
saeculares ob ignorantiam sui juris, contrariam juri suo consuetudinem pro Canone habuerint, sed jamjam jura 
sua agnoscunt. Sic etiam cum jejuniis, & officio divino eis accidit. 

Caeterum etiam post introductam hanc consuetudinem jejunandi, non constanter, & ubique pro lege 
servata est, sed semper aut de ea quaestionem movebant, aut non observabant multi, & quidem docti Viri. 
Siquidem exeunte saeculo XII Tempore Nicolai Constantinopolitani Patriarchae quaesitum fuit a Monachis: an 
oporteat jejunium in Augusto peragere, & in Concilio suo Patriarcha his verbis respondet: erat prius in hoc 
tempore jejunium, sed translatum est, ne cum Gentilium, quae hoc tempore fiebant jejuniis incideret, sed tamen 
adhuc multi homines hoc jejunium jejunant. Ecce hic clarum est, quod ineunte saeculo XIII. nulla obligatio erat 
jejunandi, jejunium Dormitionis Deiparae, seu Assumptae B Virginis, quamvis non deessent, qui devotionis 
causa pro suo arbitrio jejunarent. 

Etiam illud advertendum est, quod Monachi ipsi dubitabant, & quaestiones ponebant de jejunio, non autem 
Saeculares; unde clarum est tunc temporis apud Saeculares, nondum invaluisse consuetudinem communiter tot 
determinatis diebus hoc jejunium observandi. 

Caeterum non video, qua ratione Nicolaus dixerit hoc jejunium prius fuisse, & ne cum Gentilium hujus 
temporis jejuniis incideret, translatum fuisse; quia tunc probaretur hoc jejunium Saeculo II, III, aut IV jam in 
usu fuisse, tunc enim Gentilismus vigebat, ut jam Saeculo V, pauci & infimi essent Gentiles in Imperio 
Romano, si propter Gentiles fuisset translatum, hujus translationis aliquis Scriptor meminisset, quando, quo, 
ubi, translatum sit, cum aliorum minorum jejuniorum mutationum meminerint, sicut est septimanae 
Lacticiniorum, & dierum Mercurii, & Veneris, quando factum sit, ut carnes concederentur. Quod vero primis 
Ecclesiae saeculis hoc jejunium non fuerit, superius ubi de festo Dormitionis diximus, ostensum est. 

Cum de hoc jejunio Monachi iterum dubium movissent tempore Lucae Patriarchae Constantinopolitani, 
hic Patriarcha, vir valde addictus asceticae vitae, tale dedit responsum: inexcusabile esse jejunium Augusti. 
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Quibusdam vero non acquiescentibus, quod nusquam numerus dierum inveniretur praescriptus, ipse Patriarcha 
dixit: Quod cum dies hujus, et illius, quod ante Christi natalem sit jejunii non declarentur ab ulla scriptura, 
cogimur sequi ecclesiasticam traditionem non scriptam. Hanc traditionem ex Typico dein Monachorum sumit, 
vultque, ut ante Nativitatem Christi quadraginta dies, ante festum SS. Apostolorum, a die Lunae post primam 
Dominicam post Pentecosten, & a prima Augusti, usque ad festum Dormitionis Deiparae jejunetur. Notandum 
vero est, quod huic Patriarchae fermo & negotium sit cum Monachis, qui ut inferius dicetur, ad haec obligantur. 

Audiatur hac super re Patriarcha Antiochenus Balsamon, qui postquam a Latinis, qui urbem Antiochenam 
occupaverant, expulsus fuisset, Constantinopoli manebat, hic vir Canonum peritissimus ad LIII 
Interrogationem Patriarchae Alexandrini Domini Marci, quae sic habet: Jejunia diei festi SS. Apostolorum, et 
Natalis Christi, et Dormitionis S. Deiparae, et Servatoris. Inexcusabilia sunt, an permittenda, et indifferentia? 
Ita respondet: Constantinopolitana quidem S. Synodus diebus SS. illius Patriarchae… Interrogata an oporteat 
Augusti mensis jejunium perficere: respondit, id jejunium mutatum esse, ne cum Paganis jejuniis, quae eodem 
tempore fiunt, concurrant, multi temen homines id jejunium adhuc observant. Nos autem, cum ea, quae ad hoc 
pertinent, consideraverimus, defendimus jejunia necessario praecedere, haec quatuor festa: nimirum festum 
SS. Apostolorum, Natalis Christi, Transfigurationis Christi, et Dei nostri, et Obdormitionis S. Deiparae, sed 
tantum septem dierum, unum enim est quadraginta dierum jejunium, Sancti & Magni Paschatis, quod si quis 
plusquam septem diebus circa festum SS. Apostolorum, et festum Natalis Christi jejunet, seu sponte, seu a 
fundatoria Regula compulsus non vituperabitur. Quomodo autem, et propter quid ante unum quodque horum 
quatuor festorum jejunare debeamus, declaratur in synodali decisione, de eo a nobis facta. Qui igitur non 
jejunant ante unum quodque horum quatuor festorum, sine ulla omnino excusatione magnis emendabitur 
paenis. Ad interrogationem vero Monachorum, qui extra urbem exercebantur, tertio loco proposita Nicolao 
Patriarchae Constantinopolitano de jejunio in Augusto, ad Patriarchae responsionem Balsamon sic scribit: Ego 
autem cum postea considerassem, undenam, et quomodo haec jejunia tradita sunt, scilicet Dormitionis S. 
Deiparae, et Nativitatis Jesu Christi, et Dei nostri atque etiam jejunium, quod fit ante festum SS. Apostolorum, 
et jejunium ante Transfigurationem, et an necessario debemus haec jejunare, et quot diebus. Dico hoc quidem 
festorum jejunium esse inexcusabile, ejus autem quantitatem non esse numero in omnibus aequalem, ut est in 
Magna Quadragesima, sed ante septem quidemi dies, uniuscujusque horum festorum, omnes Fideles, Laici 
scilicet et Monachi coguntur jejunare inexcusabiliter, et qui non ita faciunt ab Orthodoxorum Christianorum 
communione alienabuntur; Monachi autem, qu suarum fundationum constitutionibus amplius jejunare 
coguntur, scilicet a festo omnium SS. et a die XIV Novembris, vel inviti coguntur sequi statuta suarum 
fundationum, quoniam hoc canonicum est, et salutare: quemadmodum et Laici, qui sua sponte ita jejunant, 
gratiarum actione digni habebuntur. Similia habet Constantinus Harmenopolus Sebastus, & Nomophilax, seu 
legum custos, atque Judex Thessalonicensis in Epitome divinorum sacrorumque Canonum, hic ad Canonem LI 
Laodicenae Synodi Sectione II, Titulo 6, sic scribit: Ante festum SS. Apostolorum, Natalis Christi, et 
Obdormitionis SS. Deiparae necessario septem dierum jejunia praecedunt. Quod si quis etiam ultra dies illos 
septem in festis horum, vel sponte sua, vel ex fundationis statuto compulsus jejunat, non confundetur. Ex supra 
adductis patet saeculo XIII & XIV nondum invaluisse legem communem horum jejuniorum. Matthaeus 
Blastares in Syntagmate Litera N, Capite IV, scribit: Stricte autem loquendo sanciebatur quadraginta dierum 
jejunium ante Pascham idque solum quippe si tunc alia obtinuissent, neutiquam tacuisset Canon, verum tamen 
eos, qui in aliis jejunandi temporibus puta Vigiliis SS. Apostolorum, Dormitionis Deiparae, et Nativitatis 
Christi abstinent, prudens nemo, quod reor redarguet. Ergo arbitraria, & ex peculiari cujusque devotione haec 
jejunia sunt. 

Tomus Unionis inter Constantinum Porphirogenitam, & ejus socerum Romanum Imperatores, ita habet: 
Ter in anno divinorum Mysteriorum fruitione donabitur, semel in Salutari Dei, et Salvatoris nostri 
resurrectione. Secundo in Illibatae Dominae nostrae Deiparae Dormitione, et tertio in Christi Natalitiis diebus, 
eo quod jejunium, et consequens ex eo effectus praecesserit. Hic nulla sit mentio jejunii SS. Apostolorum. 

Consuetudo erat, quae hodiedum multis in locis adhuc viget, ut ad communionem sacrorum Mysteriorum 
corporis, & sanguinis Domini nemo accederet, qui prius per aliquot tempus in jejunio se non praeparasset, 
atque purgasset, hinc & Balsamon, & Harmenopulus asserit septem diebus ante haec festa jejunandum, & 
Trigamis conceditur ter in anno participatio sacrorum Mysteriorum corporis & sanguinis Christi, ita tamen, ut 
jejunium aliquot dierum praemittant, atque hinc est, quod ante Festa magna Vigiliae, & jejunia, a quibusdam 
praemitti solent, sed quia quarter in anno communiter solebant omnes communicare, ante quatuor haec festa 
etiam jejunium ex Devotione praemittere; quia vero in SS. Apostolorum non adeo stricte observabant 
communicandi consuetudinem, sic ante illud remissius jejunabant, prout hodiedum jejunatur. Omnia haec 
etiam Jacobus Goar in notis ad Codini de Officiis Curiae Constantinopolitanae Caput septimum observavit. 
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Joannes Cytrius de consuetudinibus, & dogmatibus Latinorum sic scribit: Tria jejunia veneramur et 
amplectimur, simulque feriis quartis, et sextis jejunamus, audientes magnorum nostrorum Praeceptorum, et 
Apostolorum Christi decreta. Ergo tempore Joannis Cytrii, qui saeculo XIV videtur vixisse non quatuor, ut 
modo jejunia, in usu erant. 

Jejunii in die decollationis S. Joannis Baptistae, & Exaltationis Crucis non meminerunt Scriptores, sufficit 
de his legere Typicum illarum dierum, sic enim habet in die Exaltationis S. Crucis: Sciendum est, quod 
quacunque die contingeret Augustum hoc Festum, sive Dominico, sive Sabatho, caseum, aut ava, aut piscem 
non comedamus, nisi oleum, et vinum gratias agentes Christo Deo nostro. Sic habetur in Festo Decollationis S. 
Joannis: Caseum et ova non comedimus, si hoc Typicum de Saecularibus intelligeretur debuisset etiam carnes 
specificare. 

Haec jejunia nunquam Saeculares pro lege agnoverunt, bene vero ex consilio & devotione multi 
jejunabant; verum devotio quorumdam non potest facere communem legem; quod autem nec pro lege 
agnoverint, nec observaverint saeculares, audiatur Nicon in Pandect. Sermone quinquagesimo septimo, ubi de 
jejunio Augusti ita scribit: Festum vero Transfigurationis, et festum occursus ab initio tradita non fuere per SS. 
Apostolos; verum per SS. Patres posterioribus temporibus et quod Transfigurationis festum sexto mensis 
Augusti celebretur. Caeterum hoc festum communiter in medio octo diebus agimus, ideoque in medio in 
communi jejunium illud solvimus, et sicut superius dictum fuit, de aliis jejuniis magnorum Sanctorum, hoc 
quoque qui voluerit, poterit observare, in communi tamen tradi non decet. Atque haec nostri temporis Patres 
nobis suadent. Ajunt etiam istud. Ex Typico magnorum Monasteriorum discimus festum Transfigurationis octo 
diebus celebrare, abhucque instare Deiparae festum, et generaliter in medio non tenetur jejunium ad 
commune. Hoc porro aliam rursus nobis cogitationem indit, siquidem Hyerosolimorum Typicum octo dies 
festos habet, studii quatuor, verum Magnae Ecclesiae Antiochiae seu Patriarchae Typus unicum diem celebrat; 
ad haec etiam multi hoc jejunium agunt, et grate servant, praesertim qui in ea magna urbe inter maxima 
cognitione praeditos eminent. Nam uti antea diximus, testimonium sumentes ex synodico, quod ex ambone in 
Patriarchio legitur, alii quidem ab initio Mensis Augusti jejunium colunt, et in festo Transfigurationis illud 
solvunt, unum diem honorando, iterumque jejunium usque ad ipsum purissimae et omnino Immaculatae 
Dominae nostrae Dei Genitricis festum, tenent; alii autem post celebratum Transfigurationis festum jejunium 
inchoant, uno verbo a singulis quemadmodum jam dixi, observatur. En hic scriptor qui post saeculum X 
scripsit, non ait legem esse jejunandi in Augusto, sed devotionem, & ab aliquibus a I Augusti, ab aliis vero post 
festum Transfigurationis, jejunium fuit observatum. Audiatur etiam Anastasius Sinaita, non ille S. Pater 
Anachoreta, sed Patriarcha Theopoleos seu Magnae Antiochiae, qui totus est pro jejuniis. Hic de sanctis tribus 
quadragesimis ita scribit: Non tantum Laicos, aut ignotos, et ill teratos, sed jam ipsos quoque, qui de doctrina 
gloriantur, et de magna sapientia supercilium attollunt, Episcopos inquam, Metropolitas, Sacerdotes, 
Diaconos, caeterosque Clericos, nec non ipsos forsan utique Monachos, quorum Deus venter; qui 
absquerubore et pudore docent unicum esse jejunium a SS. Apostolis, divinisque Patribus traditum illud, quod 
vocatur Magnum. Jejunium autem Natalis Christi, quod etiam nonnulli S. Philippi nominant ob causam, quam 
inferius proferemus, atque jejunium, quod praecedit festum, et commemorationem SS. Principum Apostolorum 
Petri et Pauli, non ortum babere ex apostolica vel Patrum constitutione, sed esse Monachorum quorundam 
inventa, et placita, qui duo haec dicta jejunia peragunt, quocirca, ex illis hominibus ordinationis Dei 
adversariis, nonnulli diebus octodecim abstinent, duntaxat carne, et caseo, et ovis, quidam vero carne sola, qui 
reliqua comedunt, excepto uno die; alii autem pari modo abstinent diebus duodecim tantum, alii sex, alii 
quatuor. Hic habemus testimonium fide dignum adversarii nostri, ut ita dicam, qui justo plus invehitur contra 
eos, qui non observant jejunia quemadmodum in monasteriis, ex quo adparet, tunc temporis saeculo XII aut 
XIII diversitas in his jejuniis, nec ab omnibus quantitatem dierumeandem fuisse observatam, & dicta fuisse 
Monachorum quorundam inventa, & placita, audiatur etiam superius laudatus Patriarcha Antiochenus 
Balsamon, qui in Epistola de jejunio ad Monachos Antiochenos § XXII sic habet: Ita vero credentes celebrate 
commemorate 4 festa (nam de festo Magni Paschatis, et de jejunio quadraginta dierum, quod illud praecedit, 
quid verbis opus est) cum jejunio, et oratione respondete orthodoxorum Christianorum Professioni. Et quia in 
Urbe Regia Monachi, et plerique incolarum post festum omnium Sanctorum continuum jejunium colunt, usque 
ad festum SS. laudatissimorumque Apostolorum, quamvis non semper quadragintu dierum sit, per solarem 
circulationem rectum, modoque dilatatum, modo angustatum; sed et ante Natale Christi, et Dei 
quadragenarium jejunium jejunant, memorata sequentes Typica… Ac de hisce quidem jejuniis, et ad haec 
exhortationem instituimus; non studio garrulitatis, et praeter decorum, sed quia cernimus negligentes 
nonnullos, qui solum quadraginta dierum jejunium Paschae servant inconcussum, caetera vero non tantum 
depravant, sed etiam quasi nullatenus sint propemodum ducunt. Nam si festum Nativitatis Christi, et festum SS. 
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summorum Apostolorum, per quatriduanum jejunium cohonestent, sibi videntur male potius agere, quam festa 
honore prosequi; quod nimirum quae a SS. Patribus per Canones tradita non sunt, ea ob Dei amorem faciant. 
At annua duo festa Christi Transfigurationem, et Matris Dei Dormitionem honorare per quodlibet absolute 
jejunium neque audire patiuntur. Quis enim, inquiunt, Canon haec praeclara sua scriptura decrevit? Quaenam 
scripta traditio definivit?... Porro qui ex his, sapientiores sunt, tenquam ad Praesidii latebram confugiunt, ad 
responsionem synodice exaratam tempore SS. illius Patriarchae Domini Nicolai, quae docet, sicut expositum 
jam fuit, translatum fuisse jejunium Augusti. Et inferius: Caeterum quia per SS. Apostolos in Canone LXIX lege 
sancitum est, ut divina traditaque jejunia propter corporalem infirmitatem solvantur; fuerint autem illa totius 
anni quartae, sextaeque feriae, denuncio vobis, ut ante septem dies cujusque relatorum festorum, citra 
deprecationem jejunetis, et abstinentes vivatis, nec non per magnam a Deo traditam quadragesimam, nec 
ullatenus solvatis jejunium propter quamlibet corporis necessitatem, et paucis interjectis: Si jejunium solvere 
oporteat, forsan corporalis necessitatis ergo, id quoque faciatis cum Episcopi concessione, alio quippe modo 
quamlibet cunctarum dierum violare soluto jejunio periculosum, atque exitiosum est. Haec Balsamon 
Monachis scribit, a quibus etiam interrogatus fuit. 

Vides igitur ex his consuetudinem jejunandi dicta tria jejunia, ut in Typicis praescribuntur, Saeculares non 
tantum non observasse, sed potius contradixisse. Audiamus etiam Gregorium Protosyncelum in Apologia 
adversus Marci Eugenii Archiepiscopi Ephesini Epistolam, qua objiciebat Latinis ritus & disciplinae 
diversitatem, ita respondentem: Nescit ergo ut plane videtur Eximius hic Vir, varios in hac etiam magna urbe 
Constantinopolitana servari mores, jejuniorumque, ac Rituum Ecclesiasticorum esse diversitates, namque ante 
Christi Natalem sunt, qui ordiuntur jejunium a die XV Novembris, alii ex die VI Decembris alii ex vigesima, ad 
honorem quoque Ascensionis Christi quidam jejunare incipiunt es Calendis Maji, et alia ab aliis jejunia 
observantur; quid ergo? Dicemusne illos fide etiam inter se dissidere. Haec saeculo XV quatuordecim circiter 
annis antequam expugnaretur urbs Constantinopolis, scribebat Prothosyncellus; ergo tunc non erat illa lex 
constans servandi jejunia prout Typica praescribunt, nisi apud Monachos. Capta dein per Turcas 
Constantinopoli, & everso Imperio Graeco cessarunt & scriptores; verum tamen consuetudo observandi jejunia, 
ut Typica praescribunt, haud apud omnes invaluit, sunt etiam modo populi, qui VI Decembris jejunium Natalis 
incipiunt, sunt qui SS. Apostolorum, aut penitus non observant, aut seniores tantum jejunant. Bojerones, seu 
Magnates, multique nobiles Viri Daco-Romanorum per Valachiam, & Moldaviam, praesertim vero Magnates, 
& Officiales Imperii Russici, & plerique Graeci Mercatores, qui omnes fatentur se, & sunt Graeci Ritus, & 
tamen haec jejunia aut penitus non, aut exiguum jejunant, atque observant haec jejunia Et Ecclesia omnia ista 
videt, & bene scit, nec propterea eos excommunicat, aut tanquam praevaricatores legis alteri poenae subjicit. 

Denique quis sibi persuadere poterit, homines saeculares, & delicatos, praecipue, qui in dignitatibus, & 
publicis muniis erant, divitiisque abundant, ut erant Graeci florente Imperio Constantinopolitano Graecorum, 
quod ad tantum rigorem se adstringere voluissent; ita, ut ex 365 anni diebus 200 jejunarent, subductis enim 
diebus jejuniorum remanent 165 aliquando aliquid plus, vel minus, quibus carnibus vesci licitum foret. 
Observamus & modo, quam grave sit talibus vel ipsam quadragesimam Paschae observare. 

Et quoniam in populo, qui totam vim pietatis in his jejuniis reponit, presuasio est, quod si quis haec jejunia 
observaverit, abstinendo a carnibus & lacticiniis, quamvis bis, terve ad satietatem eodem die comederet, aut 
vino se ingurgitaret, etiam si alia praecepta divinae & ecclesiasticae legis negligentius custodiret, justitiae 
diviniae satisfaciat; & hinc occasio datur negligendi divina, ecclesiasticaque praecepta propter arbitrariam, & 
jam in superstitionem versam devotionem, ut igitur haec erronea opinio evellatur, jejunia utique restringenda 
sunt, ut inferius dicetur, & non relinquendus est simplex populus sub scuto horum jejuniorum securum se 
credere incedere, posset optime nobis applicari illud Domini dictum: Transgredimini praecepta Dei propter 
traditiones Seniorum; utique melius est modicum, & bene & corde compuncto Deo offerre, quam ad rabiem 
usque eum murmure, & coacte jejunare, de his recte dici posset illud scripturae: Si recte, obtuleris, recte vero 
non diviseris, peccasti. Sic isti recte jejunant, quoad abstinentiam, sed quia coacte, & non sponte faciunt, imo 
murmurando id peragunt, forte jam peccant. Scimus & illud, quod propter erroneas similes opiniones ipsos dies 
Mercurii & Veneris Ecclesia solverit, & ab jejunio immunes declaraverit, qui usque hodie soluti sunt; quare 
ergo alii dies, qui nec ab Apostolis, nec ab antiquis Christianis, sed solum ex pietate quorumdam traditi, sunt 
suadente meliore bono non solverentur. 

Ex his itaque apparet Ecclesiam nunquam pro lege agnovisse haec tria jejunia pro Saecularibus, 
quemadmodum pro Monachis, sed Saecularibus juxta Balfamonem, & Harmenopolum septem dierum jejunium 
ante quodlibet horum festorum diem suadet; reliquendi tamen sunt in sua voluntate si qui ea, ut Monachi 
jejunare voluerint, neminem cogendum esse ad jejunandum, vel non jejunandum, neque tamen is, qui jejunat, 
efferat se supra non jejunantem, sed dictum Pauli observet: Qui manducat, non spernat non manducantes, et 
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qui non manducat, non judicet manducantem. Quisquis illud, quod facit bonum, Deo offerat, ipsique 
dijudicandum relinquat. 

Poterit aliquis dicere, haec jejunia legis divinae esse, jamque in antiqua lege praefigurate, & ab Apostolis 
instituta, ut praetendit superius citatua Anastasius Synaita quaestione 64, ubi sic habet: Hinc merito, ut videtur 
etiam apud nos, observantur tres quadragesimae, quas praescribebant illa festa nempe Hebraeorum. Et in alio 
loco de tribus SS quadragesimis, ut ostendat jejunium Natalis Domini ab Apostolis institutum ex itinerario 
sancti Philippi Apostoli ita fabulam recenset: Porro de quadragesima Nativitatis Christi, scriptum est in 
periodo, seu circuitu, et itinerario Sancti Philippi, quod dum praedicaret verbum veritatis docendo pervenit ad 
Hierapolim Asiae, una cum Bartholomaeo, et sorore sua Mariamne; urbs autem illa colebat viperam. Et cum 
Apostolos comprehendissent, post multa tormenta, quia nequaquam recipiebant nec verbum divinum vel audire 
sustinebant, excepto illo, qui primum Apostolos susceperat: Ille enim baptizatus fuit, totaque ipsius domus, et 
consanguinitas, nec non uxor Procosulis, Philippum quidem educentes, postquam talos ipsius perforavissent, 
crucifixere capite in terram verso, Bartholomaeum autem ligno proprie suspendere; Mariamnem vero 
detinuere in caecere. Porro cum S. Joannes illuc advenisset, dixit ei Philippus, uti peterent ignem de caelo 
demitti, qui cunctos illos consummeret, id quod Apostolus Joannes fieri prohibuit. Post ipsius porro discessum, 
tribus diebus interjectis, oravit S. Philippus, et terra apperuit os, cunctosque idololatras vivos in infernum 
deduxit. Postea ipsi apparuit Salvator, et in memoriam ei revocavit praeceptum suum, quod ait, malum pro 
malo non esse reddendum, et utique similia; deinde addidit: quandoquidem mandatum meum violasti, et 
afflixisti eos, qui te dolore affecerunt, tu quidem hic obdormies, et cum gloria auffereris a SS. Angelis meis 
usque ad Paradisum, non intrabis tamen, sed 40 diebus extra stabis, tristis, atque prohibitus a flamineo gladio, 
propterea, quod eos, qui te injuria affecere, vexasti; postea introivis, atque praeparatum tibi locum recipies. 
Tum eos, qui in infernum deducti fuerant, reducens, ascendit in caelos. Postea Philippus mandavit 
Bartholomaeo, ac Mariamnae dicere Jacobo, caeterisque Apostolis, ut pro eo jejunarent, ac orarent per 
quadraginta dies. Atque ita Apostoli quadraginta jejunium dierum, et preces cunctis fidelibus statuerunt. Idque 
servatum fuit a SS. Patribus, et septem Conciliis Generalibus. Atque decretum fuit jejunium, non quinque, vel 
octo, aut decem dierum, sed quadraginta. Vocatur autem Natalis Christi jejunium, quia in fine dierum 
quadraginta occurrit salutaris Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, duoque bona peraguntur. Nam 
exequimur traditionem Apostolorum, simulque praepurgamur in occursum, et adorationem Jesu Christi 
Domini nostri, qui ex S. Dei Genitrice, semperque Virgine, absque macula, et ineffabiliter natus est. Caeterum 
quod subsequitur Pentecosten jejunium, ipsum est, de quo agitur in Constitutionibus SS. Apostolorum, ajunt 
quippe in illis: „Post Pentecosten celebrate hebdomadam unam, et post illam jejunate: aequum enim est, ut de 
munere Domini laetemini, ac post remissionem sejunctis. Siquidem Moyses, et Elias jejunarunt quadraginta 
diebus, et Daniel tribus hebdomadis panem desideriorum non comedit, et caro, ac vinum non introiverunt in os 
ejus”. Jejunabant ergo hoc jejunium usque ad Dormitionem, seu Mortem Deiparae; verum a SS. Patribus per 
oeconomiam, & dispensationem, intercisum est; partim quia incurrebat in jenunia ethnica, seu Armenorum, 
Jacobitarum, Nestorianorum, adhucque saepe etiam Ismaelitarum, partim mea quidem sententia, propter 
hominum negligentiam, animique relaxationem, sancitum autem fuit, usque ad festum SS. Apostolorum 
jejunare, sicque postea solvere jejunium, etiam tunc juxta admonitionem constitutionum Apostolorum. Fabula 
est haec omnibus antiquis ignota, quae & Fidei Catholicae repugnant, cum dicat eos, qui absque baptismo, & 
fide in errore gentilitatis decesserunt, & in infernum descenderunt, per hoc jejunium eliberatos, & per ipsum 
Christum in Coelum deductos. Caeterum alias dicebat haec jejunia adhuc in antiqua lege praefigurata, & 
consequenter institutionis divinae; modo vero oblitus sui ex Apocriphis scriptis fabulam proponit. De jejunio 
vero SS. Apostolorum quid attinet dicere, ipsae enim constitutiones quas vocat Apostolicas, Apostolorum non 
sunt, & quis prudens crederet a Dominica prima post Pentecosten usque ad diem XV Augusti jejunium 
continuum fuisse, quare non per totum annum? Nec ullum testimonium ex saeculis antecedentibus Sinaita 
adfert, quo sua afferta probet, unde sequitur, quod ejus authoritas non major sit, utpote fabulis fidem habentis, 
quam alterius fabulatoris. 

Balsamon in Epistola de jejunio ad Monachos Antiochenos scribit: Haec festa, et jejunia nostra 
praefigurata in veteri testamento fuisse, ut autem hoc probet, mysticos sensus Scripturae appingit, quos neque 
Traditio, neque Viri periti ullibi docent. Nicon Sermone LVII ita scribit: Etenim de feria quarta, et Parasceve 
totius anni omni laude digni Apostoli in Constitutionibus suis aperte sanxerunt, postquam decrevissent 
jejunium Pentecosten subsequens, quod nos Apostolorum vocamus hisce verbis usi: „Post hoc autem jejunium 
omnibus quartis, et sextis feriis praecipimus vobis jejunare: quodque e jejunio vestro redundat, pauperibus 
elargiri”. Ex quibus verbis Constitutionis dictae Apostolicae, & Balsamon, & Nicon putant probari jejunium 
SS. Apostolorum, ubi tamen expresse ponuntur dies Mercurii, & Veneris: Omnibus quartis, et sextis feriis 
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praecipimus vobis jejunare. Recole hic, quae superius adduxi, dum ostendissem primis Ecclesiae saeculis usum 
horum jejuniorum non fuisse. Simeon Thessalonicensis Archiepiscopus Scriptor XV saeculi in responsis de 
jejunio, cum a Gabriele Pentapolitano Archiepiscopo interrogaretur, his vebis: Jejunium SS. Apostolorum ac S. 
Deiparae unde sint? Et qui ab initio ea tradiderint, cum nonnulli ipsis novitatem objiciant? ita respondet: Esse 
ex antiqua traditione, ut consuetudo testatur, et tomus Unionis (sub Constantino Porphirogenito Imperatore, de 
quo superius dictum est) et Hierosolimitanum S. Sabbae Typicum, a sancto Damasceno postea restitutum, quia 
perierat per infidelium incursiones S. Sabbae Typicum. Ex his dicet aliquis optime deduci antiquitatem, & 
consuetudinem horum jejuniorum; verumtamen dico: non antiquitatem adducit Simeon, superius enim 
observavimus Typica Monachorum esse, caeterum S. Sabbas, aut S. Damascenus vel S. Theodorus Studites, 
vel Josephus Custos Sancti Montis, qui magna ex parte dicuntur Authores Typici, vel quiscunque alter Privatus, 
aut Monachorum Communitatis Praepositus leges pro universa Ecclesia ferre non poterat, utpote Monachorum 
quorumdam Patres, non Episcopi, bene vero pro Monachis sibi subditis Regulas praescribere poterant. Hinc 
etiam clarum est, quod quamvis dicatur S. Sabbae Typicum, recentius tamen sit, cum illud S. Sabbae, teste ipso 
Simeone, perierit, a S. Damasceno postea illud scriptum, vel verius, a multis recentioribus consarcinatum, quod 
clarum est, ex ordine Officii Sanctorum, qui longe post Damascenum, & Theodorum Studitem floruere. Quod 
etiam laudatus Simeon in Dialogo contra Hereses recognoscit, ubi haec habet: At his, qui attentius animum 
applicant, allacrioresque sunt ordinatior, et suavior eo, quod in Monasteriis, et aliis fere omnibus Ecclesiis fit, 
qui ex Hierosolimitano Typico Monasterii S. Sabbae ordo praescribitur, accedit. Quod licet an uno eoque solo 
perfici potest. Quando et a Monachis dispositum est, et absque cantu saepissime in Caenobiis absolvatur. Et 
haec quidem constitutio, quam maxime necessaria, et Patribus convenientissima est. Etenim S. Pater noster 
Sabbas eam praescripsit, a SS. Euthimio, et Theoctisto acceptam: hi porro a majoribus, et Homologe a 
Charitone desumpserunt, sancti vero Sabbae constitutionem, ut audivimus, locis illis irruptione Barbarorum 
vastatis, deperditam, S. Pater noster Sophronius S. Civitatis Patriarchae studio, laboreque restituit, et post eum 
rursus divinus, et rebus theologicis pertractandis acerrimus Joannes Damascenus renovavit, scriptoque 
demandatam tradidit Hanc itaque sacra Monasteria &c. Igitur Typica a Monachis pro Monachis conscripta, & 
pro temporum circumstantiis variata, & aucta sunt, neque ad alios Saeculares pertinent, nisi in quantum devotio 
eorum se extenderit. Quod si etiam Patriarchae, aut Episcopi inter eorum Authores numerentur, hoc utique illi 
Praesules, Monachorum communitatibus, non vero saecularibus legem ponere volentes statuerunt, multa enim 
Praesules Ecclesiarum pro Monachis statuerunt, ad quae Saeculares non obligarunt, decet enim, ut illi, qui 
mundo renunciarunt, & se mundo, sibique mundum crucifixerunt, sanctiorem strictioremque vitam, quam 
Saeculares curis domesticis implicati, ducant, exemploque suo ostendant, qualiter Christum imitari, oporteat, 
qui non venit, ut ei ministretur, sed ut ille aliis ministret, qui nulli communitati, aut privato oneri fuit, hunc 
antiqui Monachi cum flagranti interno desiderio immitati, loca eligebant a turbis mundanis separata, & ne aliis 
oneri essent proprio se labore & sudore sustentabant; imo vero ex suo labore quam plurimis miseris 
subveniebant, sed de his satis. Similia dicenda sunt de aliis Scriptoribus, qui referunt Graecos servare haec tria 
jejunia, sed non referunt, qua lege obligentur, simplices enim relationes, non sunt communes leges censendae. 
Hoc sensu loquitur etiam orthodoxa Confessio Orientalis Ecclesiae, ubi praecipit, ut jejunia observentur; sed 
non determinat numerum dierum, qui autem septem, aut quinque, aut unum diem ante haec festa jejunat, utique 
tot dierum jejunium servat. 

Adducam adhuc testimonium cujusdam libri intitulati: Salus peccatorum, hunc ideo duntaxat adduco, quia 
Caveus in dissertatione de libris Ecclesiasticis Graecorum perperam inter Ecclesiasticos adnumerat. In hoc ergo 
libro fabulis pleno, & a recente Scriptore (quia ex Galicis Scriptoribus recentibus multas historiolas habet) 
exarato. § de peccatis majoribus ac gravioribus, ita scribitur: Quartum est transgressio Praeceptorum 
Ecclesiae, et legis, atque traditionis SS. Apostolorum, quas teneris immobiliter custodire… ut jejunes pertotum 
annum dies Veneris, et Mercurii, exceptis duodecim diebus Nativitatis, Christi, et septimana Tyrophagii, 
Paschatis, et Pentecostes quando ad omnia datur licentia, hoc est non tantum jejuniorum tempore jejunes, aliis 
autem diebus Veneris & Mercurii per annum non jejunes sed per totum annum jejunes, nisi contingat aliqua 
magna solemnitas alicujus Sancti, tunc licet comedere cum oleo, non vero vinum bibere; pisci autem 
conceditur tantum in Dominicis Festivitatibus, et 29 Junii in Festo Apostolorum, et 24 Junii in Festo Nativitatis 
S. Joannis Praecusoris; in his solum Festis licitum est vesci pisce diebus jejuniorum, Canone enim 69 
Apostolorum habetur: Quicunque non jejunat in quadragesima, et diem Veneris et Mercurii, per totum annum 
excepta corporis infirmitate Sacerdos deponatur, Laicus autem excommunicetur. Vides, quomodo conjunxere 
dies Mercurii et Veneris Quadragesimae Paschae, Patriarcha vero Constantipolitanus Nicephurus octavo suo 
Canone ait: Sacerdos, qui non jejunabit diebus Mercurii et Veneris per totum annum neminem oportet de 
manibus ejus suscipere Communionem. M. Athanasius ait: Qui solvit diem Mercurii et Veneris, crucifigit 
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Dominum una cum Judaeis quoniam die Mercurii proditus est, die vero Veneris crucifixus. Itaque neminem 
oportet solvere jejunium ullo modo, ne in excommunicationem incidat, hoc dicimus de sanis corpore, infirmi 
autem, pueri, et nimis senes, atque mulieres in puerperio existentes, aliique, qui legitimam rationem haberent, 
non peccant, si solverint od vinum et oleum, infirmos etiam ad piscem, qui autem licentiam non habent, nullo 
modo comedant, etiam si ad mortem infirmus esset. 

Hic ex adductis testibus vult probare, quod non liceat piscem comedere diebus Mercurii & Veneris; cum 
tamen allati textus nihil de ea re sonent, sed solum de observatione jejunii, non autem de qualitate cibi. Secundo 
ait: etiam si ad mortem quis sit infirmus, non audeat comedere carnes, imo nec piscem, nisi habeat licentiam, 
non excludo ego quidem infirmum ne sibi petat licentiam sive ad carnes, sive ad aliud quod diebus jejunalibus 
prohibetur, tempore jejunii, sed dico eum etiam absque licentia posse commedere carnes, ubi occasio ei non 
daretur petendi licentiam, & cum sit graviter infirmus existens, medicus judicat necessarium esse vesci 
bubulino jusculo, aut etiam carne; at Superior tamen strictus, scrupulosusque, aut tam stolidus sit, ut tali in casu 
plane non concedere vellet, ut saepius apud nostros contingit, tunc omnino liber quilibet, atque solutus, in eo 
statu est carnibus vesci, etiam denegata licentia, quam prudenter deuegare ullus poterat; ego scio mulierem una 
cum prole mortuam post puerperium, cui Sacerdos in jenunio existenti licentiam lacticiniis vesci denegavit, ast 
fortassis iste ex Balsamone, & Blastare viris alias doctis didicerit, qui nequidem graviter infirmis licitum 
voluerunt carnium vel lacticiniorum esum tempore jejunii, licet inde penderet periculum vitae, sic enim 
Balsamon in responsis ad Marcum Patriarcham Alexandrinum scribit: Carnes enim, vel caseum, aut ovum non 
fuerit concessum, licet extremam efflet animam, neque in magna quadragesima, neque in qualicunque Mercurii 
aut Veneris die. Matthaeus autem Blastares Monachus in Syntagmate alphabetico litera N, Capite IV, sic 
scribit: Carnem commedere id non licere, quamvis aliquis lethali morbo laborans illo victu semet convaliturum 
speraret. Haec non tantum secundum legem non sunt, sed plane contra Naturae & Creatoris legem sunt (nisi 
dicamus, quod aliquis id sibi a Deo particulariter revelatum habeat) etenim tam Naturae, quam Creatoris lex 
prae omnibus praecipit conservationem sanitatis, & vitae nostrae, propterea omnem visibilem creturam ad 
usum, utilitatemque hominis Deus creavit, medicina autem quocunque die summi potest; jam vero in 
infirmitate, talique morbo carnes nihil aliud sunt, quam medicina, quae sumitur ad recuperandam sanitatem. 
Consideremus etiam rationem, ob quam institutum est jejunium; est enim institutum ad corporis motus 
Venereos, & luxuriosos reprimendos, & sedandos, atque mortificandos impetus, & insultus carnis; jam vero 
infirmus satis mortificatam habet carnem, & humiliatum corpus; cessat igitur ratio jejunium observandi, 
quando carnales cibi loco medicinae sunt, nec Ecclesia tali in statu existentibus, infirmis, jejunii legem posuit, 
aut ponere potest, non enim dedit ei Deus potestatem destruendi quae a Deo bene facta sunt, sed reparandi 
destructa, & sublevandi deficientia, evellendi, eradicandique mala, secus non mater, sed crudelis tyrannus esset. 
Quamvis optime sciamus, quod Ecclesia ejusmodi homines nunquam obliget ad jejunandum, sed naturae 
relinquit, cum ex ipsa legis naturae obligatione teneamur, & debeamus illud facere, non enim Deus vitam nobis 
dedit, ut eam perdamus, & ante tempus destruamus propter consuetudines, & traditiones humanas, sed potius 
quantum in nobis est, omnibus mediis a Deo factis, & licitis conservemus eam, & curemus; neque enim nos 
fecimus nos, sed ipse fecit nos; nos opera manuum ejus sumus, proinde ille est vitae nostrae Dominus, nos 
custodes ejus sumus constituti, & reddemus rationem coram Deo vitae, nostrae Domino, qualemnam curam 
gesserimus vitae concretitae curae nostrae. 

S. Basilius Magnus Oecumenicus, & primus in Ecclesia nostra Doctor, qui optime intelligebat Naturae ac 
Dei legem, aliter ac superius dicti Scriptores docet; etenim in una ex fusioribus Regulis ait: Quidquid terra, aut 
mare profert, id ad solatium infirmorum adbibendum esse. Et in Constitutione IV sic scribit: Continentia, et 
moderatio ventris valde bona est, si quis eam viribus corporis commensuraverit, quibusdam enim et afflictio 
maxima propter fortitudinem complexionis, et validitatis corporis, et propter virtutem non est visa gravis, sed 
levaminis potius loco, non laboris eam habebant; verum quod potuere hi, aliis periculum fuit, tantum enim 
differunt corpora a corporibus, quantum aes, et ferrum a sarmentis lignorum, propterea quemlibet secundum 
corporis possibilitatem oporteat se continere… Quoniam judico etiam illud nobis considerandum, ne per 
multam abstinentiam destruamus vires corporis, et reddamus ipsum otiosum, et invalidum ad bona opera; nec 
enim Deus dum hominem creavit, voluit ipsum otiosum, et inertem, sed vegetum, et validum ad operandum ea, 
quae suae sunt obligationis, etenim Adamo praecepit, ut operaretur in Paradiso, custodiretque eum, et 
postquam eum de Paradiso expulisset, dixit ei: ut in sudore vultus sui comedat panem suum… Eapropter nihil 
oportet nos innovare supra naturam, et terminos praescriptos ab Authore naturae, sed in his permaneamus, et 
corpus habeamus paratum ad operandum, non per immoderatam abstinentiam fractum, ut enim ego judico, 
optimum est custodire, praescriptos terminos… oportet enim pietatis cultorem esse alienum ab omni superbia, 
et media incedere via, et regia nec usquam ad alteram utram partem dclinare, neque se otio tradere, nec per 
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immoderatam abstinentiam inutile suum corpus reddere, etenim si bonum esset, ut homo corpore fracto sit, et 
quousque respiraret, et viveret, instar mortui jaceret, a principio Deus ita nos creasset, quod si non ita creavit, 
profecto, quod novit esse bonum, hoc et fecit; si igitur nos ita condidit, prout novit esse bonum, peccant illi, qui 
quod benefactum est, quantum in ipsis est, non curant. Ex his verbis S. Magni hujus Doctoris apparet, quam 
erronea sit opinio superius memoratorum, aliorumque similium Scriptorum, & una cum eis sentientium, qui 
contra jus Naturae, ne quidem in laethali infirmitate, diebus jejunii concedunt usum carnium, quamvis ex eo 
vita, aut sanitas speranda esset, hi profecto ut utar verbis S. Basilii, peccant, quia quod benefactum est non 
conservant, quamvis habeant media a Deo ordinata, & concessa. 

Circumfertur etiam impostoris cujusdam figmentum, quod nempe in S. Civitate Jerusalem lapis de coelo 
ceciderit, & postquam Patriarcha cum toto Clero ac populo per multas processiones, atque orationes, & jejunia 
propitium reddidissent Numen, aperuit lapidem, & invenit in eo epistolam a deo hominibus missam, in qua alia 
inter diebus Mercurii & Veneris, aliorumque jejuniorum, piscem comedere prohibet. Hoc retuli, ut si aliquis 
simplex similibus deceptus, objiceret, (quemadmodum mihi a quodam objectum est ex hac epistola) scias ejus 
authoritatem, atque eos, qui talibus fabulis, & imposturis, quibus simplicem plebem sub pietatis praetextu, 
quaestum lucrumve, quaerentes homines isti decipiunt, & emungunt, fidem habent, dehortari, & instruere non 
praetermitteres, revocando eos semper ad S. Scripturam, Oecumenica Ecclesiae Concilia, & ecclesiastica 
Praecepta, atque probabilium SS. Patrum unanimiter traditam doctrinam, ostendendo eis omnia alia non esse 
legem, sed privata hominum figmenta, si ex lege Naturae sacra Scriptura, Ecclesiae traditione, & SS. Patrum 
doctrina desumpta, aut confirmata non sint. Sed de his satis, redeamus iterum ad jejunia. 

Consuetudinem observandi tria de quibus ab initio proposui jejunia, sanctam ac bonam esse nemo 
negaverit, & illi, qui eam introducere conati sunt, optimum sinem habuisse videntur, & si quis eam observare 
velit & possit, dummodo commedentes non judicet, neque reputet se meliorem, veluti Pharisaeus, qui 
gloriabatur, quod bis in septimana jejunet, bene, sancteque facit, consideret autem, quod idem cibus respectu 
unius sit summum jejunium, respectu vero alterius voluptas, quod S. Basilius evidenter ostendit in superius 
laudata constitutione, quam commendo legendam totam. Ita haec consuetudo jejunandi jejunantes similes 
quodammodo sacro Monachorum poenitentiae statui facit, & hinc Ecclesia aliquando proficiebat; modo vero 
recte contrarium provenit in Ecclesiis praecipue, quae sub Imperio Christianorum quidem, sed alterius ritus, aut 
Religionis sunt: Etenim nostri propter haec jejunia non tantum despectui, sed etiam superstitiosi habentur, quasi 
apud nos Graeci Ritus homines majus malum esset unico bolo vel semel jejunium violare, quam homicidium 
committere multi nostros homines propter jejunia, sicut Sacerdotes propter barbas aversantur, & irrident, hinc 
est, quod multi nostri ad Latinum Ritum, aut alias Religiones transeant, partim, quia rigorem tot jejuniorum 
tollerare non possunt, in his praesertim terris, ubi ea, quae orientis terra, & aqua pro jejuniis apta, ac licita 
proferunt non habentur, & non nisi magno pretio, & labore vix rancida acquiri possunt, & propterea apud nos 
frequentes sunt stomachi debilitates, corporisque infirmitates, imo vita humana universaliter loquendo brevior 
est, quam Orientalium quamvis luxu abundantium. SS. Patres teste Petro doctissimo saeculi medii undecimi 
Atiochiae Patriarcha in Epistola responsoria ad Patriarcham Constantinopolitanum Michaelem Cerularium ipsis 
Monachis ubi non procreatur bonum olivarum oleum indulgent praeparari, condirique cibi pinguedine lardi, 
quid quaeso dicerent illi Patres, si nostra olea tam charo pretio, & foetida corruptaque comparata gustassent, 
culparent ne nos, si uteremur lacticiniis? Profecto culparent, quod tali lurido vescamur oleo, quo Divinitus 
traditam valetudinem, & vitam ruinamus, cujus post animae salutem maximam potissimamque curam gerere, & 
Naturae, & Divinae, & Humanae Leges nos obligant, & tamen multi apud nos malunt tempore praedictorum 
jejuniorum mori, quam lac aut ovum gustare, praeclari ignorantiae legum neturalium & divinarum Martyres, 
Coronis praejudiciorum obnubilati. Prohibent quidem Patres Concilii Trulani in Armenia, ne lacticiniis feriis 
jejunio destinatis vescantur, si hoc Concilium celebratum fuisset in Dacia, aut in Russia, vel in Hungaria, non 
tantum non prohibuissent lacticinia, sed fors & lardi pinguedinem concessissent. Ipsi Latini difficultatem 
experti, nobis prudentiores his in terris lacticiniis vescuntur, nec propter hoc ab Ecclesia Romana aut 
separantur, aut damnantur, id ipsum de nobis quoque dicendum, quamvis lacticiniis vesceremur ab Ecclesia nec 
separati, nec damnati essemus; non enim apud nos sunt recentia olivarum olea, non varia piscium marinorum 
genera, non delicati fructus, & alia similia, propterea difficulter, gravissimoque cum incommodo jejunia tam 
longa, & multa observari possunt; idcirco etiam multi deserunt ritum, & religionem suam, & nostram, & sic 
quos nos multis impensis, & magna solicitudine alimus, honesteque educamus, & in literis institui curamus, 
non & ecclesiam ritus sui deserunt. Imo nonnunquam, ut apud ejus religionis, quam amplectuntur, asseclas 
amplius se probarent, odium erga nos, & erga Ecclesiam nostram aversionem praeseserunt. Et quamvis sint 
nonnulli viri etiam in aliis religionibus liberi a praejudiciis, qui nos propter haec non tantum non aversantur, sed 
plane laudant, quia tamen durum est conversari cum iis, quibuscum nec comedere simul possunt, & esuriales 
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cibi, quibus in nostra Ecclesia vesci soliti sumus, apud alterius religionis homines facile, & in promptu haberi 
haud possunt. Durum, inquam, & permolestum est nostros ad suas amicabiles conversationes adsumere, & 
nostri confunduntur; idcirco hoc etiam ex capite transeunt potius ad alium ritum, aut aliam religionem, & nos 
semper, cum rudibus & rusticis contempti manemus. En quale detrimentum hisce temporibus nobis, 
universaeque Ecclesiae nostrae jejunia haec adferunt, si haec non obligant, omnia supradicta incommoda 
sublata sunt. Etiam ex aliis religionibus essent, qui ad orthodoxam, atque catholicam nostram disciplinam 
accederent, ac catholicam Ecclesiae fidem amplecterentur, sed tot, tantorumque jejuniorum, rigorem, & alia, 
quae dixi incommoda metuunt. Nostri homines docti, & eruditi manerent in ritu Ecclesiae suae, in qua per 
spiritum sanctum regenerati sunt, juvarent nos consiliis suis, atque demum etiam caritatis subsidiis, & 
patrociniis; ast per horum jejuniorum consuetudines, & haec, & expensas insimiles, & ipsos homines perdimus. 

Oeconomia igitur & prudentia suadet, dictatque nullam horum monasticorum jejuniorum rationem debere 
haberi, quae nulla publica Ecclesiae lege statuta sunt: Monachi vero cum ea sibi adjecerint, quousque Ecclesiae 
aliter visum fuerit, omnino observent, quoniam hoc canonicum est. Neque enim Deus, neque Ecclesia cum tam 
notabili damno, & incommodo unquam vult homines ad talia obligare, nisi qui sponte sua devotionis causa 
hanc sanctam Monachorum jejunandi disciplinam velit imitari, hunc itaque laudat, atque commedat, alios vero 
non vituperat, neque culpat, neque enim omnes ea opera, quae corporis viribus siunt, aequaliter peragere 
possunt, neque ullus alios cogere potest, ut recte sic jejunent, ut ipse, forte quod ego possum alteri impossibile, 
vel valde difficile erit, dispares enim corporis vires in hominibus sunt. 

Maneant itaque pro saecularibus ante festum quidem Natalis Domini nostri Jesu Christi septem dies 
jejunii, vel quinque sufficerent; hoc enim conforme videtur ipsi Typico; ita namque die XX Decembris habet: 
Ex hoc die incipimus vigiliam secumdum carnem Nativitatis Domini nostri Jesu Christi. Ipsumque 
ecclesiasticum officium ejusdem diei idipsum indicare videtur, siquidem in canone ode prima, ita habet: 
Incipiamus hodie praevie celebrare Nativitatem Christi, qui secundum carnem natus est de Virgine Matre in 
spelunca Bethlehem propter magnam misericordiam. Et in laudibus ita canit: Venite fideles, obviam 
procedamus Creatori, qui super terram venit, ut de Virgine oriatur, munditia nosmetipsos illustremus, bonis 
operibus fulgeamus, in timore, et laetitia praeparemus nos ipsos, ut Christum infantem existentem mentis oculis 
intueamur, qui nos homines deificavit propter multam misericordiam. Et plura similia leguntur per hos quinque 
dies. Caeterum proprie jejunium ante Natale Christi unicus dies praescribitur, qui proxime praecedit ipsum 
Natalis diem, sicut etiam in Theophania est, quae duo festa aequalia sunt in nostra Ecclesia, imo fors majus 
habetur Theophaniae, siquidem Ecclesia secundo die Januarii, quando officium praeparationis ad festum 
Theophaniae incipit, ita canit: Illustris fuit festivitas, quae praeterivit; sed illustrior est, o Salvator, quae 
imminet. Quare vero id rationes ibidem enumerantur. 

Ante festum SS. Apostolorum sint jejunii dies quatuor, ita ut post solatium quod habere debemus ex 
Nativitate Praecursoris Domini, incipiamus etiam vitam ipsius imitari, & praeparare nos ad celebrandam 
solemnitatem SS. Apostolorum, hocque ex devotione erga SS. Apostolos, qui nos veritatis doctrina illustrarunt, 
qui vero neque unicum praecedentem diem jejunaret, hic profecto magis ventris, quam SS. Apostolorum 
discipulus merito dici posset, nisi fors legitima ratio adsit, cur hoc negligat. 

Ante festum Dormitionis seu Assumptae in Coelos Deiparae semper Virginis Mariae septem pariter vel 
quinque dies jejunandum omnino est, tum ut honoremus festum Dormitionis ejus, tum ut ejus protectionem 
promereamur. 

Caeterum si quis jejunare voluerit plus, bene faciet, nec mercede sua carebit, sed pro laboris ratione justus 
judex cum apparuerit, retribuet ei. 

Si haec ita fierent, sperandum est, quod etiam alieni ad nostram sanctam & intemeratam religionem 
accident, & nostri in suo ritu, & religione constantes manebunt, nosque agnoscent, & amplectentur. 

Non deerunt fors aliqui, qui praetextu zeli erga nostram Ecclesiam conabuntur impedire, ne reducantur, ut 
jam dixi, jejunia; verum tamen hac in re minime eis assentiendum est; non enim ex amore erga nostram 
orientalem Ecclesiam faciunt id, sed ud nobis imponant sarcinam, quam ipsi ne quidem digito tangere volunt, 
& conantur, eoque tendunt, ut consuetudo haec tot jejunia observandi, manens, complures propter rigorem tot 
jejuniorum, & alias adductas rationes, deserant Ecclesiae nostrae ritum. Amor hic est, sed non erga nostram 
Ecclesiam. Vir prudens facile, quid hoc sit, perspiciet. 

Erunt certe etiam ex nostris, non dubito, aliqui partim simplices, & plus devoti, quam prudentes, non 
multum valentes discernere, & intelligere propter ignorantiam, & ruditatem, vel propter praejudicia. Partim 
Pharisaei, ut sub hoc pietatis praetextu, respectum, & honorem viri pii, & sancti apud plebem obtineant, qui 
viribus omnibus insurgent, & propugnabunt longa jejunia, praesertim Monachi, ut miseriae, vel devotionis 
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socios habeant, innatum quodammodo homini est, ut velit omnes reducere ad suam consuetudinem: sed hi non 
sunt curandi, neque magni faciendi, imo potius condolendum est eis, quia revera commiseratione digni sunt. 

Quid quaeso erit de nostra Ecclesia, si tales simplices, ac praejudicatos, aut pharisaeos, aut fantasticos 
doctores hauberit? Quid inquam boni sperandum, nisi ruditatem majorem, miseriam, confusionem, atque 
maledictionem. Libera nos Domine ab his aliisque malis. Ecce enim, a quo corticem, non autem essentiam, & 
medulam Religionis curamus, quam atrocem justam Dei indignationem fere universa Orientalis Ecclesia 
incurrit, gemitque sub gravi Tyrani, barbari Tuecae jugo, sepulta in maximis ignorantiae tenebris. Qui vero sunt 
sub Potentiis Christianis Europaeis, ultimi despectique sunt, eodem fere cum Judaeis ordine habiti, & adhuc 
major maledictio est haec, quia quo majoris ignorantiae tenebris involvimur, amplius desideramus immergi. 
Solum Russicum Imperium bene stat, idque, a quo incomparabilis Vir Petrus I ob heroicos actus, Magnus jure 
dictus, ignorantiae, atque superstitionis, vanarumque observationum tenebras dispulit, virosque eruditos ad 
ditiones suas induxit. Caeterum vident & illi, quam incommoda, importunaque extra monasteria sunt haec 
jejunia hominibus saecularibus, qui curas publici habent, vel peregrinari debent, aut labore suo victum 
quaerere. 

Curemus, ut alia quae praescribit Ecclesia, observemus confessionem peccatorum, sacram Communionem, 
& alia Sacramenta more & ritu consueto Ecclesiae peragamus. Quadragesimam Paschae, dies Mercurii & 
Veneris, & ante Nativitatem Christi, SS. Apostolorum, Dormitionis sanctae Deiparae seu Assumptae Beatae 
Virginis Mariae, tot, quot superius dies diximus, cum devotione, & vero jejunio cordeque contrito, & alacri 
voluntate, non murmurando, & quasi coacte sed sponte, hilarique, ac prompto animo observemus, ac 
custodiamus: Hilarem enim datorem diligit Deus 2 Cor., Cap. 9, v.7, S. Basilius regula 130 ex brevioribus sic 
scribit: Quidquid conducit ad pietatem, si non fuerit spontaneum, et diligenter factum, periculosum est. Hoc 
respondet S. Doctor ad interrogationem: Quomodo jejunare debemus, dum est necesse jejunare propter, 
quaedam, quae sunt ad pietatem, quasi coacte, vel spontanee, & prompte. Hinc colligere licet, quem fructum 
ex suo jejunio reportent ii, qui murmurando jejunant, vel totum jejunium in abstinentia carnium aut 
lacticiniorum ponunt, quamvis de caetero repleant ventrem aliis cibis, & vino, vel aliis vitiis obnoxii sint, & 
verum jejunium negligunt. Haec sunt curanda, & bene observanda, non severiorem, atque intolerabiliorem 
legem gratiae, lege servili Moysis faciamus, neque reddamus grave onus, & insuperabile jugum Salvatoris 
Domini ac Dei nostri dicentis: Jugum meum est suave, et sarcina mea levis. Venite ad me omnes, qui laboratis, 
et onerati estis, et ego reficiam vos. Refice nos Domine Jesu Christe, ut omnes te sapiamus in concordia 
mutuae caritatis, quam praecepisti, & insignum, quod tui simus, dedisti: In hoc cognoscemini, quoniam mei 
sitis discipuli, si invicem dilexeritis. 

Haec sunt, quae pro temporis brevitate Optime Amice tibi exponenda habui. Tu vero diligenter continues, 
quod incepisti exercitium bonorum operum, neque solum ante haec aut alia festa jejuna, sed quotiescunque 
necessitas id postulat, siquidem paenitentiae tempus semper est, quotiescunque peccato aliquo nos gravatos 
sentimus, etenim, qui cura salutis animae suae tangitur, quotiescunque observat carnem suam rebellem ad 
jejunium, & orationem recurrit, hoc enim demonium non nisi jejunio & oratione expelitur. Quando vero 
jejunas, cave ventrem repleas cibis, aut vini potu, non solum, putes, in abstinentia carnium consistere jejunium, 
aliis vero cibis arte excogitatis, & studiose paratis ad satietatem te expleas. Antiqui Christiani Xerophagiam 
observabant, id est, aridis, siccisque cibis vescebantur in jejuniis, idque tantum sumebant, quantum naturae 
conservationi necessarium erat; hoc autem sumebant circa vesperum occidente sole. Oh quam disparia sunt 
nostra jejunia antiquorum jejuniis, nos si carnes quibusdam temporibus non comedimus, putamus nos per hoc 
devotos, ac similes antiquis Christianis, qui famen & sitim tolerabant, & usque ad noctem protrahebant jejunia 
sua, & tunc etiam frugalem valde sumebant coenam. Interim cuncta aequi, bonique consulas, credasque, omnia, 
quae scripsi, ex optimo corde, ac erga nostram Graeco-Orientalem Ecclesiam amore proficisci, & siquid 
utilitatis ex eis capere poteris, hoc meum erit solatium, qui omnia mea eo consuevi dirigere, ut aliis utilis esse 
possim. Vale, meque adfectu amico, quo hactenus, ultronee amplectere, & mei semper memor praecipue in 
sacris precibus, ac aliis bonis operibus sis. 

 
 

„Ar trebui, toată viiaţa noastră, să învăţăm a muri.” – ORAŢII FUNEBRE 
 
(1) Textul a fost transcris după exemplarul cu pagina de titlu: Propovedanie sau învăţături la îngropăciunea 

oamenilor morţi. Acum de preotul Samoil Clain de Sad făcute. Cu bunăvoinţa celor mai mari. Tipăritu-s-au în 
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Blaj. Cu tipariul seminariului 1784, aflat la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca sub cota C.R.V. 
538. Pe versoul paginii de titlu urmează trei citate biblice:  

„Adevărat, adevărat zic voao, că vine ceasul, şi acum iaste, când morţii vor auzi glasul Fiiului lui 
Dumnezeu, şi cei ce vor auzi vor înviia”. (Ioan 5) 

„Că de sântem împreună altuiţi după asemănarea morţii Lui, împreună şi învierii Lui vom fi părtaşi. Iară de 
am murit cu Hristos, creadem că vom şi viia cu Dânsul”. (Rom. 6) 

„Cine iaste omul carele iaste viu şi să nu vază moarte?” (Psalm 88) 
Predicile lui Samuil Micu s-au bucurat de faimă nu numai în vremea sa, ci şi în posteritate, aşa cum se va 

întâmpla şi cu cele mai târzii ale lui Petru Maior. La fel ca în cazul lui Maior, ediţiile postume ale predicilor lui 
Samuil Micu vor fi realizate de ortodocşi. În 1842, la Sibiu, apare prima reeditare: Propovedanii la 
îngropăciunea oamenilor morţi, de preotul Samoil Clain de Sad izvodite. Cu binecuvântarea episcopului 
neuniţilor din Ardeal, Vasilie Moga, acum a doao oară, cu cheltuiala lui chir Bucur Bucureanci tipărită. 
Sibiiu, 1842. În tipografia răposatului Ioan Bart, moştenitoriului său, Gheorghie de Clozius, rămasă. Este o 
ediţie tipărită încă cu slove chirilice. Faţă de ediţia princeps, cea de la 1842 cuprinde unele predici în plus, cu 
paternitate încă neclarificată. Fiind apropiate de sufletul poporului, nu e de mirare că aceste texte sentimentale 
îşi vor dovedi actualitatea şi la începutul secolului al XX-lea, când la Arad apare ediţia Propovedanii la 
îngropăciunea oamenilor morţi, de preotul Samoil Clain de Sad izvodite. Editate acum pentru întâia oară cu 
litere latine după ediţia din Sibiu, anul 1842, de Ioan Nicorescu, paroh ort<odox> român în Curtici, fost 
profesor de rituale la Seminarul din Arad. Cu binecuvântarea P.S.S. domnului Ioan I. Papp, episcopul 
ort<odox> român al Aradului. Arad, 1907. Tiparul tipografiei dicezane ort<odoxe> române a Aradului. 
Ediţia din 1907 o reproduce cu fidelitate pe cea din 1842. 

(2) I.e. Ioasaf, eroul romanului hagiografic Viaţa lui Varlaam si Ioasaf, atribuit de unii Sfântului Ioan 
Damaschin. 

(3) Rostirea populară ardelenească a formelor pronominale atone este [ţi] şi nu [ţi-i], [i] şi nu [i-i], [vi] şi nu 
[vi-i], [mi] şi nu [mi-i]. 

(4) Urmează un Cuvânt de moarte „a celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul 
Chesariei din Capadochiia”, „cules din scrisorile Sfântului Vasilie de Simeon Logothetul”, şi un Cuvânt pentru 
ieşirea sufletului „a celui dintru sfinţi părintelui nostru Chiril, arhiepiscopul Alexandriei”, care nu sunt predici 
originale ale lui Samuil Micu, ci traduceri ale acestuia din cei doi părinţi ai bisericii. 

 
 

„Credinţa cea adevărată nu să poate înşela.” – PROZĂ RELIGIOASĂ 
 
(1) Titlul complet al lucrării este: A Thomei de la Chempis de urmarea lui Hristos cărţi patru, foarte de 

mare folos sufletului cucearnic. Acum întâiu tălmăcite pre limba românească de Samuil Clain de la Sad, 
ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu. Textul este reprodus după manuscrisul original al lui 
Samuil Micu, inedit până astăzi, care se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. 
rom. 430. Traducerea după cartea călugărului burgund Tomas de Kempis (c. 1380 – 25 iulie 1471), Imitatio 
Christi, celebră în toată lumea catolică, s-a făcut în anul 1803, aşa cum rezultă dintr-o însemnare finală a 
autorului: „Sfârşit şi lui Dumnezeu laudă. Scris-am eu, cel întru monaşi smerit, Samuil Clain de la Sad, 
ieromonah din mânăstirea din Blajiu, 1803”. În fruntea manuscrisului, Micu inserează o scurtă însemnare 
despre Viiaţa Thomei de la Chempis. Cu ocazia acestei ediţii, am identificat şi exemplarul după care a tradus 
Micu celebra carte medievală de pietate. Este o ediţie de Tirnavia, cu titlu baroc şi complicat, după obiceiul 
cărţilor scoase de iezuiţi, care aveau în oraşul din Slovacia unul dintre cele mai puternice puncte de propagandă 
şi de cultură din Europa centro-răsăriteană: Viator Christianus recta ac regia in coelum via tendens. Ductu 
Thomae de Kempis, canonici Reg. S. Augustini, almae, ac venerabili excellentissimorum, illustrissimorum, 
reverendissimorum, admodum reverendorum, reverendorum dominorum, dominorum sodalitati sub titulo B. 
Mariae Virginis Purificata, in Collegio Generali Regni Hungariae Tyrnaviae erectae, ac confirmatae. In 
Xenium oblatus. Anno MDCCXLV. Sodalitatis confirmatae LXXXII. Tyrnaviae, Typis Academicis Soc. Jesu. 
Exemplarul la care facem referire, din ediţia de Tirnavia, se păstrează la Biblioteca Academiei Române din 
Cluj-Napoca, sub cota B 8810-8811. De notat faptul că ediţia slovacă nu este una de tip clasic, care să conţină 
textul nud al cărţii lui Thomas de Kempis. Editorul operează câteva elemente de aparat critic, constând de data 
aceasta din abrevieri ale paragrafelor textului, de dimensiunile unor titluri mai extinse. Nu este chiar o noutate, 
pentru că, de exemplu, ediţia apărută la Paris în 1620 face trimiteri în josul paginilor la locuri din Biblie, care 
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ajută la întregirea şi înţelegerea ideii exprimate. Titlul autentic, respectat de unele ediţii, alterat de altele, este: 
De imitatione Christi libri quatuor. 

În acest moment, este necesară clarificarea unei ambiguităţi care s-a creat în jurul traducerii lui Samuil 
Micu. În 1812, la şase ani după moartea acestuia, episcopul Ioan Bob a tipărit la Blaj o altă versiune 
românească a cărţii Imitatio Christi. Până astăzi, toţi cercetătorii i-au atribuit această versiune lui Samuil Micu, 
pe baza faptului că exista un manuscris al cărturarului blăjean, conţinând traducerea lucrării lui Kempis. 
Eroarea porneşte de la autorii Bibliografiei româneşti vechi, care, în vol. III, la p. 62, afirmă răspicat că 
tipăritura de la 1812 îi aparţine lui Samuil Micu. Paternitatea este stabilită aici tocmai pe baza existenţei 
manuscrisului din care am reprodus fragmentele din această ediţie, manuscris pe care autorii BRV nu l-au 
analizat însă îndeajuns. Eroarea a persistat şi peste decenii, când, în volumul IV al aceluiaşi mare repertoriu de 
carte veche românească, se face descrierea cărţii de la 1812, fără comentarii asupra autorului traducerii, 
păstrând astfel atribuirea anterioară. De atunci şi până astăzi, numeroşii „contribuenţi” la BRV nu au observat 
diferenţele majore de limbă şi stil dintre cele două versiuni româneşti despre care se face vorbire aici, diferenţe 
care infirmă categoric paternitatea lui Samuil Micu asupra traducerii din 1812.  

Dăm în continuare câteva pasaje din cele două traduceri şi lăsăm cititorul să aprecieze diferenţele evocate 
mai sus: 

A Thomei de la Chempis de urmarea lui Hristos 
cărţi patru, foarte de mare folos sufletului 

cucearnic. Acum întâiu tălmăcite pre limba 
românească de Samuil Clain de la Sad, 

ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din 
Blajiu (ms. rom 430) 

A Thomii de la Cămp de urmarea lui Hristos patru 
cărţi. Cu blagosloveniia şi cheltuiala preaosfinţitului şi 

prealuminatului domn, Exselenţiia Sa Ioan Bob, 
vlădicul Făgăraşului, a Preaînălţatei Chesaro-Crăieştii 

Mărimi statului sfeatnic dinlăuntru şi a Rândului al 
doilea Leopold comendator. Tipărită în Blaj la 
Mitropolie, anul de la Hristos 1812. Cu tipariul 

seminariului. 
Cartea I 

 
Cap 10 

 
De ferirea cuvintelor deşearte 

1) Fereaşte-te de gloata oamenilor cât poţi, că 
cuvintele ceale despre viiaţa oamenilor celor din 
lume, măcar de să grăiesc şi cu gând bun, mult ne 
împeadecă, de vreame ce ne întinăm cu 
deşertăciunea şi ne robim. Aş vrea ca mai de multe 
ori să fiu tăcut şi întră oameni să nu fiu fost. Dar 
pentru ce aşea bucuros vorbim şi unii de alţii 
povestim, de vreame ce arareori făr’ de vătămarea 
cunoştinţii sufletului ne întoarcem la tăceare? 
Pentru aceaea aşea bucuros vorbim, că prin vorbele 
carele facem unii cu alţii căutăm mângăiare unii de 
la alţii, şi sufletul cel cu multe fealiuri de gânduri 
ostenit poftim a-l râdica, şi bucuros vorbim şi 
gândim de ceale ce mult iubim sau le poftim, sau 
simţim că ne sânt împrotivă. 

2) Ci, o amar! De multe ori în deşert şi în zădar, 
că mângăiarea această din afară mângăierii ceii 
dinlăuntru şi dumnezăieşti mare pagubă aduce. 
Pentru aceaea trebuie să priveghem şi să ne rugăm, 
ca să nu ne treacă vreamea în zădar. De poţi şi 
foloseaşte a vorbi, grăiaşte ceale ce sânt spre zidire. 
Obiceaiul cel rău şi leanea sporiului nostru mult face 
ca să nu ne punem pază gurii noastre. Iară mult ajută 
spre smerirea sufletească cuvintele ceale cuvioase de 
lucruri duhovniceşti, mai ales unde, cu o inimă şi cu 
un duh, întru Dumnezeu, mai mulţi întocma să 

Cartea I 
 

Cap 10 
 
De depărtarea vorbelor multe şi peste măsură 
1. Fereaşte-te cât poţi de mulţimea oamenilor, că 

mult împeadecă vorba şi amestecarea faptelor lumeşti, 
tocma şi cu inimă bună de să vorbesc. 

Că curând ne întinăm cu deşertăciunea şi ne robim. 
Aş vrea mai de multe ori să fi tăcută şi între oameni 

să nu fi fost. 
Dară pentru ce aşa bucuroşi vorbim şi unu cu altul 

povestim, de vreame ce arareori ne întoarcem la tăceare 
fără a cunoştinţii vătămare. 

Pentru aceaea aşa bucuroşi vorbim, că prin vorbe, 
unu cu altul, cercăm ca unu pre altul să ne mângăiem, şi 
inima cu multe gânduri ostenită dorim să o uşurăm. 

Şi foarte bucuros de aceastea, care mult iubim sau le 
poftim, sau de ceale ce le simţim a fi noao 
împrotivitoare ne place a grăi şi a gândi. 

2. Dară (oh, dureare!) de multe ori fără folos şi în 
zădar, că mângăiarea aceasta din afară mângăierii cei 
dinlăuntru dumnezăieşti îi iaste foarte spre mare 
păgubire şi stricare. 

Pentru aceaea trebuie a prevedea şi a să ruga, ca să 
nu treacă vreamea în lenevie. 

Dacă-i slobod a grăi şi de folos iaste, ceale ce zidesc 
grăiaşte. 

Traiul rău şi lenevirea meargerii înainte a noastră 
iaste de o parte pricina de nu ne păzim gura noastră. 

Însă evlavnica a lucrurilor duhovniceşti vorbă mult 
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însoţesc. [...] 
 
 

Cartea a treia 
Cap 23 

 
Rugăciune împrotiva gândurilor celor reale 
S<ervul> 5) Doamne Dumnezeul meu, nu Te 

depărta de la mine! Dumnezeul meu, spre ajutoriul 
meu ia aminte, că s-au sculat asupra mea osibite 
gânduri şi înfricoşeri mari, care necăjesc sufletul 
meu. Cum le voiu treace nevătămat? Cum le voiu 
sfărâma? 

D<omnul> 6) „Eu (zice Domnul) înaintea ta 
voiu mearge şi pre cei măriţi ai pământului voiu 
smeri? Deschide-voiu uşile temniţii şi voiu 
descoperi ţie ascunsele tainelor”. 

S<ervul> 7) Fă, Doamne, precum grăieşti şi să 
fugă de la faţa <Ta> toate gândurile ceale 
fărdeleage. Aceasta singură iaste nădeajdea şi 
mângăiarea mea, adecă întru tot necazul a alerga la 
Tine, întru Tine a-mi pune nădeajdea, pre Tine 
dintru adâncul inimii a Te chema şi cu îngăduinţă a 
aştepta mângăiarea Ta. 

Rugăciune pentru luminarea minţii 
S<ervul> 8) Luminează-mă pre mine, Iisuse 

bune, cu strălucirea luminei ceii dinlăuntru şi 
scoate din lăcaşul inimii meale tot întunearecul. 
Opreaşte rătăcirile ceale multe şi sfarmă ispitele 
care mă asupresc. Oşteaşte-Te tare pentru mine şi 
biruiaşte ferile ceale reale, adecă poftele care mă 
trag pre mine, ca să fie pace întru putearea Ta şi 
mulţimea laudei Tale să răsune în curtea cea sfântă, 
adecă întru cunoştinţa cea curată. Porunceaşte 
vânturilor şi valurilor, zi mării: „Înceată!”, şi 
meziinoapte: „Nu sufla!”, şi va fi mare linişte. 

 
9) Trimite lumina Ta şi adevărul Tău, ca să 

lumineaze pre pământ, că eu sânt pământ făr’ de 
folos şi deşert pănă ce mă vei lumina. Toarnă de sus 
dar, udă inima mea cu roao cerească, varsă apele 
cucerniciei, ca să ude faţa pământului şi să facă rod 
bun şi prea bun. Rădică mintea cea îngreoiată cu 
povara păcatelor şi tot dorul meu trage-l spre ceale 
cereşti, ca, gustând din dulceaţa fericirei ceii de sus, 
să-mi fie leane a gusta din ceale pământeşti. 

 
10) Izbăveaşte-mă şi mă scoate de la toată cea 

trecătoare a făpturilor, că nici un lucru făcut nu 
poate să-mi îndestulează şi să-mi mângăie deplin 
pofta mea. Lipeaşte-mă de Tine cu legătura 
dragostei ceii nedespărţite, că numai Tu îndestulezi 
pre cel ce Te iubeaşte, şi fără de Tine deşearte sânt 
toate. [...] 

 

ajută la sporiul duhovnicesc, mai vârtos când asemenea 
între sine, cu un duh şi voie, în Dumnezeu, să însoţesc. 

 
Cartea a triia 

Cap 23 
 

Rugăciune împrotiva gândurilor celor reale 
1. S<ervul>: Doamne Dumnezeule mieu, nu te 

depărta de la mine, robul Tău! Dumnezeul mieu, ia 
aminte spre ajutoriul mieu, că s-au sculat asupra mea 
cugete deşearte şi frică mare sufletul mieu îl năcăjeaşte. 

Nevătămat prin eale cum voiu treace şi cum le voiu 
înfrânge? 

2. D<omnul>: Eu înaintea ta voiu mearge şi te voiu 
povăţui, şi pre măreţii pământului voiu umili, voiu 
deschide uşa temniţii, şi ceale ascunse ţie le voiu 
descoperi. 

3. S<ervul>: Fă, Doamne, precum grăieşti şi iaste 
voia Ta, ca să fugă toate gândurile reale de la faţa Ta. 

Aceasta-i nedeajdea şi sângură mângăiarea mea, la 
Tine în tot năcazul a alerga, Ţie a mă încredinţa, pre 
Tine din toată inima a Te ruga şi cu răbdare mângăiarea 
Ta a o aştepta. 

 
Rugăciune pentru luminarea minţii 
1. S<ervul>: Luminează-mă, Iisuse bunule, cu 

lumina dinlăuntru şi scoate afară din lăcaşul inimii 
meale tot întunearecu. 

Prebegirile ceale multe le conteneaşte, şi ispitele, 
care cu puternicie să scoală, le opreaşte. 

Oşteaşte-Te vârtos pentru mine şi bate afară fiiarăle 
celae reale, adecă poftele ceale amăgitoare, ca să fie 
pace în vârtutea Ta, şi prisosinţa laudei Tale să răsune 
în curtea cea sfântă a Ta, adecă în cunoştinţa curată. 

Porunceaşte vânturilor şi vifoarelor, zi mării: 
„Alinează-te!”, şi criveţului: „Nu sufla!”, şi va fi linişte 
mare. 

2. Trimite lumina Ta şi adevărul Tău, ca să 
lumineaze pre pământ, că pământ zădarnic sânt eu pănă 
nu mă va lumina pre mine darul Tău. Varsă de sus 
harul Tău, udă cu roao cerească sufletul mieu, trimite 
apele evlaviii să se ude faţa pământului, ca să aducă rod 
bun şi preste tot mai bun. 

Rădică-mi mintea cea cu greutatea păcatelor apăsată 
şi la ceale cereşti tot dorul mieu îl înalţă, ca, gustând 
dulceaţa fericirii cereşti, să-m fie urât a gândi de ceale 
pământeşti. 

3. Răpeaşte-mă şi de toată mângăiarea făpturilor 
nestatornice mă mântuiaşte, că nici o făptură dorul 
mieu deplin nu-l îndestuleaşte, nici îl veseleaşte. 

Fă-mă pre mine Ţie cu nedespărţită legătura 
dragostii a mă împreuna, că Tu sângur poţi pre cel ce 
Te iubeşte a-l îndestula, şi fără de Tine sânt toate 
netocmite şi deşarte. 
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Cartea a patra 
Cap 18 

Cum că omul nu trebuie cu curiozie 
 să ispitească taina, ci cu smerenie să urmează 
pre Hristos, supuindu-şi înţelesul său sfintei 

credinţă 
Cuvântul Iubitului: 
1) Trebuie să te fereşti de ispitirea cea curioază 

şi făr’ de folos a prea adâncii taine, de nu vreai să 
te îneci întru adâncul îndoirii. Cel <ce> ispiteaşte 
mărirea să va năpădi de mărire. Mai mult poate 
face Dumnezeu decât poate să înţeleagă omul. 
Răbdătoare, cucearnică şi smerită iaste ispitirea 
adevărului şi pururea iaste gata să primească 
învăţătura, şi să nevoiaşte să umble totdeauna întru 
învăţăturile ceale sănătoase ale sfinţilor părinţi. 

2) Fericită iaste nevinovăţiia, carea lasă căile 
ceale cu anevoie ale întrebărilor şi mearge pre 
cărare oablă şi tare a poruncilor lui Dumnezeu. 
Mulţi şi-au perdut cucerniciia când au vrut să 
ispitească ceale mai înalte. De la tine să ceare samă 
de credinţă şi de viiaţa cea curată, nu de înălţimea 
înţelesului, nici de adâncimea tainelor lui 
Dumnezeu. De nu înţelegi şi nu cuprinzi ceale ce 
sânt supt tine, supune-te lui Dumnezeu şi-ţi 
smereaşte supt credinţă înţelesul tău, şi ţi se va da 
ţie lumina ştiinţăi, după cumu-ţi va folosi şi-ţi va fi 
ţie de lipsă. 

 
3) Unii greu să ispitesc despre credinţă şi despre 

taină. Ci aceasta nu trebuie a li să împuta lor, ci 
mai vârtos vrăjmaşului. Tu nu te îndoi cu mintea, 
nu te prici cu gândurile tale, nici la îndoialele ceale 
de la deavolul trimise nu răspunde. Ci creade 
cuvintelor lui Dumnezeu, creade sfinţilor Lui şi 
prorocilor, şi va fugi de la tine vicleanul vrăjmaşiu. 
De multe ori foarte foloseaşte că rabdă unele ca 
acealea robul lui Dumnezeu. Că pre cei 
necredincioşi şi pre cei păcătoşi nu-i ispiteaşte, 
pentru că pre aceia cu adevărat îi are, iar pre cei 
credincioşi şi pre cei evlavnici în multe chipuri îi 
ispiteaşte şi-i asupreaşte. 

 
4) Drept aceaea, mergi cu credinţă făr’ de 

prihană şi neîndoită şi cu cuviinţă curată te apropie 
la sfânta taină, şi tot ce nu poţi înţeleage lasă lui 
Dumnezeu celui atotputearnic. Nu te înşeală pre 
tine Dumnezeu, să înşeală cel ce prea mult creade 
şie. Petreace Dumnezeu cu cei făr’ de prihană şi 
descopere pre Sine celor smeriţi, înţelepţeaşte pre 
prunci, deschide înţeleagerea minţilor celor curate, 
şi de cătră cei curiozi şi trufaşi ascunde darul Său. 
Mintea omenească iaste slabă şi să poate înşela, iar 
credinţa cea adevărată nu să poate înşela. 

 

Cartea 4 
Cap 18 

Cum că omul să nu fie îndrăzneţ cercătoriu 
tainii, ci umilit următoriu lui Hristos, supuind 

sâmţirea sa sfintei credinţă 
 
Graiul Iubitului: 
1. Trebuie de îndrăzneaţa şi fără de folos cercarea 

aceştii adânci taine a te depărta, de nu vreai în adâncul 
îndoielii a te cufunda. 

Cel ce cearcă ceale înalte să va asupri de mărire. 
Mai mult poate Dumnezeu lucra decât poate omul 
înţăleage şi cugeta. 

Să rabdă evlavnica şi umilita cercare a adevărului, 
care iaste gata pururea a învăţa, şi prin ceale sănătoasă a 
părinţilor zisă nevoindu-să a umbla. 

2. Fericita prostie, care lasă căile ceale greale a 
întrebărilor, şi umblă pre calea cea neatedă şi bătută a 
poruncilor. 

Mulţi evlaviia o au perdut, când ceale înalte a le 
căuta au vrut. 

Credinţa de la tine să pofteaşte şi viiaţă bună, nu a 
înţăleagerii înălţime, nici a tainelor lui Dumnezeu 
adâncime. 

Dacă nu înţălegi, nici cuprinzi ceale ce sânt supt 
tine, cumu-i cuprinde ceale ce sânt preste tine? 

Supune-te lui Dumnezeu şi umileaşte simţirea ta 
credinţii, şi, precum va fi ţie de folos şi de lipsă, să va 
da ţie lumina ştiinţii. 

3. Unii tare să ispitesc despre credinţă şi despre 
taină, dară aceasta nu trebuie lor, ci mai vârtos 
vrăjmaşului împutate. 

Nu băga samă, nu te dişputălui cu gândurile tale, 
nici răspunde la întrebările de diiavolul scornite, ci 
creade cuvintelor lui Dumnezeu, sfinţilor Lui şi 
prorocilor, şi va fugi de la tine vrăjmaşul cel rău. 

De multe ori mult foloseaşte că de aceastea sluga lui 
Dumnezeu pătimeaşte. 

Că pre cei necredincioşi şi păcătoşi nu-i ispiteaşte, 
pre carii fără frică îi are şi-i stăpâneaşte, iară pre cei 
credincioşi evlavnici în multe modruri îi ispiteşte şi îi 
batjocoreaşte. 

 
4. Mergi, dară, cu proasta şi fără îndoiala credinţă şi 

te apropie de taine cu cuviinţă. 
Şi orice nu poţi înţeleage lasă pre Dumnezeu cel 

atotputearnic să îndrepteaze. 
Nu te înşală pre tine Dumnezeu, ci să înşală cel ce 

creade înţălesului său. 
Umblă Dumnezeu cu cei proşti, să descopere pre 

Sine celor umiliţi, dă înţăles celor mici, deşchide 
simţirea minţilor celor curate şi ascunde darul Său 
despre cei îndrăzneţi şi măreţi. 

Mintea omenească e slabă şi să poate înşela şi muta, 
iară credinţa adevărată nu să poate înşela 
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5) Toată cuvântarea şi ispitirea cea firească 
trebuie să urmează după credinţă, nu să o întreacă, 
nici să o strice. Că acolo credinţa şi iubirea mai 
ales întrec şi pre nevăzut în multe chipuri lucrează 
întru această preasfântă şi preaînaltă taină. 

Dumnezeu cel veacinic şi nemăsurat şi 
atotputearnic face mari şi neurmate în ceriu şi pre 
pământ, şi nimene nu poate să ispitească lucrurile 
Lui ceale minunate. De ar fi aşea lucrurile lui 
Dumnezeu, ca lezne să le poată cuprinde mintea 
omenească, nu ar trebui să se zică minunate, nici 
negrăite. 
 

5. Toată mintea şi cercarea firească trebuie credinţii 
să urmeaze, şi să nu meargă înaintea ei, nici să o 
micşoreaze. 

Că credinţa şi dragostea acolo mai vârtos prisosesc 
şi cu osăbite modruri întru această sfântă taină lucră şi 
sporesc. 

Dumnezeul cel veacinic, nemăsurat şi nehotărât, în 
ceriu şi pre pământ, face lucruri mari şi neurmate, nici 
iaste cercare lucrurilor Lui celor minunate. 

De ar fi aşa lucrurile dumnezeieşti, ca să se poată 
cuprinde de cugetele omeneşti, nu s-ar zice minunate, 
neurmate, nici necuprinse de puterile îngereşti. 

 
În mod evident, traducerea lui Samuil Micu este superioară celei din cartea tipărită la 1812. Nu este de 

mirare, date fiind experienţa de traducător a lui Samuil Micu şi darul său scriitoricesc. 
 
 

„Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre!” – RUGĂCIUNI 
 
(1) Cartea de rugăciuni este cea dintâi contribuţie datorată reprezentanţilor Şcolii Ardelene în domeniul 

ortografiei limbii române cu litere latine. Până în 1779, anul realizării acestei lucrări, scrierea românească cu 
litere latine înregistrase alte câteva evenimente prin: Cartea de cântece (Fragmentul Todorescu), datată c. 
1573, cu ortografie maghiară, Tatăl nostru, transcris de Luca Stroici în Moldova, la 1594, cu ortografie 
polonă, Tatăl nostru, publicat de Hyeronimus Megiser, în 1603, la Frankfurt, cu ortografie parţial polonă şi 
parţial maghiară, Psalmii lui Mihail Halici (1640), copiile succesive după Cartea de cântece (Sándor 
Gergely de Agyagfalva – 1642; un anonim – c. 1660; I. Viski – 1697), Catehismul tradus de bănăţeanul 
Gheorghe Buitul şi tipărit la Bratislava în 1635, Catehismul lui István Fogarasi (1648), precum şi trei lucrări 
lexicografice, din care două realizate în secolul al XVII-lea: Dictionarium valachico-latinum (Anonymus 
Caransebesiensis) şi Dicţionarul latin-român-maghiar (Lexicon Marsilianum – numit astfel după posesorul 
său), iar una în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Lexicon compendiarium latino-valachicum (1762–
1776); vezi Ion Gheţie şi Al Mareş, De când se scrie româneşte, Bucureşti, 2001, p. 21-22; Coman Lupu, 
Lexicografia românească în procesul de occidentalizare latino-romanică a limbii române moderne (1760–
1860), Bucureşti, 1999, pass.; Eugenio Coseriu, Limba română în faţa Occidentului. De la Genebrardus la 
Hervás, Cluj-Napoca, 1994, pass. 

Problema demonstrării originii latine a limbii române şi a poporului român era capitală pentru 
intelectualitatea din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, iar în acest sens scrierea cu litere 
latine şi cu ortografie etimologică era modalitatea cea mai vizibilă prin care se putea demonstra originea latină 
a limbii noastre, pentru că în acest fel, prin scriere, era redată imaginea grafică a cuvintelor latineşti originare. 
Sunt elocvente cuvintele lui Petru Maior din Dialog pentru începutul limbei române. Întră nepot şi unchi 
(1825): literele chirilice „cu atâta funingine au acoperit boiereasca lor [a cuvintelor] faţă şi ca întru o neagră 
capsă fără speranţă (nădeşde) de scăpare, amar le ţin închise! De câte ori mi s-au întâmplat mie de îndoindu-mă 
de vrun cuvânt oare latinesc este, cât l-am scris cu slove sau litere latine, îndată cu strălucire i se văzu latina lui 
faţă şi părea că râde asupra mea de bucurie că l-am scăpat din sclavie şi de calicele ciriliceşti petece“. Era un 
motiv suficient de convingător ca să nu mai sufere amânare introducerea grafiei latine, pentru că, o spune tot 
Petreu Maior: „Până ce vor scrie românii cu slove chirilice […], care cu atâta viclenie sunt legate între români, 
ca cu tot să se stingă limba română, niciodată nu vor fi vederoase cuvintele latine în limba română.“ (după 
Sextil Puşcariu, Părerile lui Petru Maior despre limba română, în Idem, Cercetări şi studii, Bucureşti, 1974, p. 
283). Chiar dacă au iniţiat şi au militat pentru înlocuirea slovelor chirilice cu literele latine, reprezentanţii Şcolii 
Ardelene au înţeles că o astfel de reformă nu se putea face dintr-o dată, ei înşişi scriind şi tipărindu-şi cele mai 
importante lucrări tot cu alfabetul chirilic. Argumentul este clar exprimat de Ion Budai-Deleanu: „Însă 
gramatica voi tălmăci cu slove sârbeşti care le avem până acum, pentru că cei mai mulţi sânt care nu cunosc 
încă slovele lătineşti şi nu aş vrea pre unii ca acei de învăţătura gramaticii să-i depărtez” (Dascălul românesc 
pentru temeiurile gramaticii româneşti, în Scrieri lingvistice, Bucureşti, 1970, p.148). 
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Pe principiul etimologic şi-a elaborat Samuil Micu sistemul ortografic din Cartea de rogacioni pentru 
evlavia homului chrestin, pe care îl va expune un an mai târziu în Elementa linguae daco-romanae sive 
valachicae. În acest fel, după latinismul „avant la lettre“, despre care se poate vorbi în scrierile româno-latine 
anterioare anului 1779, se năştea, în ortografia limbii române, etimologismul propriu-zis, care va atinge 
apogeul, dar şi declinul, în secolul următor, prin activitatea desfăşurată de latinişti. 

Textul reprodus în ediţia de faţă a fost transcris după exemplarul Carte de rogacioni pentru evlavia 
homului chrestin. In Vienna typarita la Joseph Nob. Kurzbek, Annu’l incarnatii Domnului MDCCLXXIX, aflat 
la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, sub cota BRV I, 417, aplicând normele precizate de Samuil 
Micu la finalul cărţii, dar, întrucât explicaţiile ortografice date aici nu acoperă toate situaţiile întâlnite în text, 
acestea au fost coroborate cu regulile pe care autorul le-a dat un an mai târziu în Elementa linguae 
Daco-Romanae sive Valachicae. 

Pentru ca cititorul să aibă imaginea textului şi în varianta originală, redăm în continuare un scurt fragment 
în ortografia etimologică a autorului: 

 
Rogacioni de demanetia. 

Pentru rogaciónile ſantilor parentilor noſtri Domne Iſuſse Chriſtóſse Diéu’l noſtru mílue ne. Amen. 
Maríre tie Diéu’l noſtru Maríre tie. Imperáte Cereſc etc. Sante Diéule III. Pre ſanta Tróitia etc. Táta’l 

noſtru etc. 
Sculadune den ſomn cadém la téne bonule, ſi cantáre angereſsca adúcem tie puternice: ſant, ſant, ſant eſti 

Diéule pentru rogaciónile angerilor Tai mílue ne. 
Marire. 

Den pát ſi den somn m’ai redéicát Domne: mentea mea lumína, ſi ánimaa, ſi búzele deſchíde, qua ſe te 
laud: Sant, ſant, ſant eſti Diéule pentru rogaciónile tuturor ſantilor mílue ne. 

Si Acum. 
Far de ſcíre, judecatóriul à vení ſi ale fiéſce qarui fapte s’or descoperí, ci cu fríca ſe ſtrigam, in médiul 

noptii: Sant, ſant, ſant eſti Diéule pentru nascatórea de Diéu mílue ne. 
Domne Milueſce ne XII. 

Den Somn ſculandu me multieméſc tie ſanta Tròitia, que pentru multa bonetátea ſi delonga rebdárea nu te 
ài maniát pre méne léneſiul, ſi pecatóſul, néci m’ài perdút cu far de légile méele: ci ài facút iubíre de hómeni 
dúp’ obicéi, s’intru deſperáre zachend éu m’ai redeicát, quá ſe mánec, ſi ſe mareſc putérea tá, ſi acum lumína mi 
ochii cúgetului, deschíde mi gúraa, quá ſe me ’nvátiu cuventele tá le, ſi ſe fác vòlieia tà, ſi ſe ti cant in 
martusiſsírea animei, ſi ſe laud preſant númele táu al Tàtalui, ſi al Fiiului, ſi al ſantului Duch: acum, ſi pururea, ſi 
in vécii vécilor. Amen. 

Veniti ſe ne inchinem Imperatului noſtru Dieu, veniti ſe ne’nchinem lui Chriſtos Imperatului noſtru Dieu, 
veniti ſe ne’nchinem ſi ſe cadem là enſusi Chriſtos Imperatul ſi Dieu’l noſtru. [...]” 

Iată şi varianta originală a sistemului ortografic prezentat de Samuil Micu la finalul Cărţii de rugăciuni: 
 

Litterele Romanilor cele vechi 
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V U X Y Z J. 
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u z j v. 
 
A inainte de n, mb, mp ſe dice qua ſi : pane, camp, a far de lance ſi tote quare cu doi n ſe ſcriu: ann. 
C inainte de a, o, u, qua ſi k: car, corn, inainte de e, i, qua ç : cine, ce, face. 
D ina<i>nte de i, qua ſi zi: ſe dice. 
E inainte de n, mb, mp, qua i au qua ſi , adeque: templa, temp, dente, afar de venin, lenire. Si ceele ce ſe 

ſcriu cu doi n. 
G ina<i>nte de a, o, u qua ſi g, ina<i>nte de e, i, qua ſi þ: fuga, gura, fugit, genere. 
H nu ſe aude, dar de va fi ina<i>nte de h c, atunci de eſte dupe ch, e au i, qua ſi k: deschide. De alta data, 

qua c grecesc: Chriſtos, chora. 
I inainte de m, n, la inceput, qua ſi : intrare, imperat, in sfarſit, de n’or fi doi ii, au ei ſe sorbe quat’ numai 

jumatate ſe aude. 
Li, de va fi inainte de li au dupe li: a, e, i, o, u, l nu ſe aude: cali, eli, volie. 
O inainte de mb, mp, n, qua ſi u, adeque: monte, bon, iar de va fi ſilaba cu a au e, după o, ſe dice qua ſi oa: 

morte. 
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Qu, qua ſi k: quand, quare, quum. 
Si, qua ſi ‚i: ſiedi. 
Sce, sci, qua ſi wê, wi: creſcere, ſcientia. 
Ti, de n’a fi inainte ſ qua ſi c: tiene. 
U, intra doao vocale, nu ſe aude: boui, oui, joui. 
J, qua ſi j: judec, june. 
Ç cu coada ſe dice qua ſi c: façie, ghiaçie. 

Diphtongi 
Doao vocale una lang alta ſe dic qua ſi cum ar fi numai una, ſi fieſce quare jumetate den ſonteul ſau pierde, 

adeque: pietri, mieu. 
Ei ſi qua ſi ii ſe pote dice. 

 
De apoſtrophe 

Quand un cuvent ſe gata cu vocale, ſi quare vene, anche incepe cu vocale, atunci, in cuventul cel dennainte 
ſe pote laſſa vocalea ſi a se pone apoſtropf (’), iar de incepe cuventul ce vene cu in, atunci ſe laſſa i, ſi ſe pone (’), 
adeque: n’am, s’au dus, la’ntrare. 

Tot cuventul qu<a>re se gata in a, de nu va fi apostrophit, au duoi aa, au ea, ia au a nu va fi de ſupra 
inſemnat, ſe dice qua ſi ß. In verbe in tempul preſente de acum, unde de multi ſe dice, am ſe dice ßm: laudam – 
noi lß˘dßm, dar de ſint doi a au aua, ſe dice laudauam – lß˘dam, ſi eſte in tempul ce treceua. 

Au ſe pote dice qua ſi o, quum place omu lui. 
 
 

„Întăia vorbire” – GRAMATICĂ 
 
(1) Gramatici ale limbii române se scriseseră şi înainte de 1780, dar nu se tipăriseră (Dimitrie Eustatievici, 

1757; călugărul Macarie de la schitul Sihla, 1772). Scopul declarat al Elementelor, aşa cum rezultă din prefaţa 
semnată de Gheorghe Şincai, era „perfecţionarea limbii materne”, dar la acest aspect se adaugă un altul deloc 
de neglijat: datorită faptului că a fost scrisă în limba latină – limba de cult a epocii în ţările catolice – şi graţie 
circulaţiei pe care i-a asigurat-o tiparul, lucrarea a putut fi cunoscută şi de străini, iar limba română a putut fi 
astfel recunoscută între limbile romanice, ca descendentă a limbii latine. În afară de ediţia princeps, Elementa 
linguae Daco-Romanae sive Valachicae. Composita ab Samuele Klein de Szad, Ord. S. Basilii M. In Collegio 
Graeci ritus catholicorum Vindobonensi ad S. Barbaram Ephemerio. Locupletata vero, et in hunc ordinem 
redacta a Giorgio Gabriele Sinkai, ejusdem ordinis AA. LL. Phil. et ss. th. d. Vindobonae, typ. Josephi nob. de 
Kurzböck. MDCCLXXX, lucrarea s-a mai bucurat în timpul vieţii autorului ei de încă o ediţie, în 1805, la Buda, 
pe care Gheorghe Şincai a tipărit-o fără să mai menţioneze numele lui Samuil Micu.  

Secţiunea Despre ortografie este reprodusă aici din ediţia princeps, p. 1-9: 
De orthografia 

 
Caput I 

De litteris Daco-Romanis, earumque pronuntiatione 
§ 1. Veteres Daco-Romanorum litterae eadem sunt, quae et Latinorum, seu antiquorum Romanorum, a 

quibus originem ducunt suam. Videlicet: 
Majusculae 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. X. Y. Z. J. V. 
Minusculae 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. x. y. z. j. v. 
§ 2. Harum Litterarum potestatem, seu potius Pronuntiationem, a moderna Latina pronuntiatione in 

quibusdam vocibus non nihil diversam, sequentes paginae, quoad fieri poterit absque viva Magistri voce, 
indicabunt. Itaque 

A. a. Accentu acuto ΄ notatum, aut duplicatum sonat, sicut in Lingua Latina. e.g. Cáp, caput, Nás, nasus, 
Cápraa, capra. Lege Cap, Nas, Capra. 

Absque ullo Accentu positum pronunciatur sicut Littera Ruthenica ß a Daco-Romanis pronunciari solet 
in ultima syllaba hujus vocis l¨minß, lumen. 
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Ab his regulis excipe A ante MB, MP. & N. simplex positum, aut Accentu circumflexo notatum. In his 
enim circumstantiis A non pronuntiatur, neque ut Accentu acuto notatum, neque ut sine Accentu positum, 
sed mollius, ac quasi per nasum. e.g. Trambitia, tuba. Camp, Campus. Pane, panis. Târg, nundinae. De 
quarum vocum pronuntiatione, nec non de Littera ß in priori Regula citata praestabit consulere vivam 
Magistri vocem. 

Hic tamen notes velim, priorem Exceptionem in vocibus peregrinis, praesertim Graecis propriis, atque 
in voce Lance, lancea, locum non habere. Namque pronuntiantur more Latinorum: Lance, Antonie, &c. 

B. b. Ut apud Latinos. 
C. c. Pronunciatur more Italorum, id est ante E & I, sicut Cs apud Hungaros, aut sch apud Germanos in 

fine hujus vocis Mensch. v.g. Cruce, crux, Cine, quis. Ante reliquas autem sive Vocales, aut Diphthongos, 
sive Consonantes, aut in fine vocum positum sicut K.e.g. Cár, currus, Corn, cornu, Culme, culmen, Fác, 
facio. 

Excipe C ante H aut T positum. In priori enim casu pronuntiatur ut c Graecum, & in secundo ut P 
Latinum. E.g. Chirstòs, Christus. Lege cristÕj, Lácte, lac. Lege Lapte. 

ç caudatum, quod & Gallorum proprium est, pronuntiatur, ut simplex Z apud Italos, aut Tz apud 
Germanos, Hungarosve. E.g. Fáçie, facies. Gláçie, glacies. 

D. d. sonat ut apud Latinos; verum tamen ante Vocalem I pronuntiatur ut Z apud Graecos, atque 
Latinos. V.g. Dieu dice, Deus dicit. Lege Zieu zice. 

E. e. Sonat sicut apud Latinos. 
Excipe si ante MB. MP. & N simplex ponatur. Quia în hoc casu pronunciatur sicut A ante has easdem 

Consonantes. e.g. Fen, foenum, Coperement, cooperimentum. 
Ante N simplex positum tamen pronuntiatur ut I. si in sequenti sillaba sit aliud E aut I, v.g. Cuvente, 

verba, Dente, dens. Denti, dentes. Lege Cuvinte, Dinte. Dinti. 
Quodsi vero construatur cum aliis Consonantibus praeter dictas superius, reperiaturque in sequenti 

syllaba aliud E aut A pronuntiatur ac si foret EA. v.g. Legei, lex. Merge, pergit. Lege Mearge, Leage. 
Denique positum ante N simplex, si superius notetur doubus punctis, aut sit syllaba norminis alicujus 

proprii, sonat ut E Latinum. E.g. Vënen, venenum, Aussëntie, Auxentius. 
F. f. Pronuntiatur apud Latinos. 
G. g. more Italorum, ante E & I. v.g. Fuge, fugit. Geme, gemit. Legi, leges. 
Ante alias autem litteras, aut in fine vocis, ut apud Germanos & Hungaros. v.g. Fuga, fuga. Fág, fagus. 
Excipe G ante N positum, quod non amplius G sed M pronuntiari debet. e.g. Pugn, pugnus. Gnell, 

agnellus. Lege Pumn, Mnell. 
H. h. in vocibus, quae a Latinis proveniunt, sonum penitus amittit: in peregrinis sonat ut apud Latinos: 

post C positum efficit, ut C pronuntietur veluti c Graecum, vel CH Germanicum. v.g. Hom, homo. Hora, 
hora. Hoste, hostis, vel exercitus. Háina, vestis. Lege Om, Orn, Oste, Hajna. 

I. i. pronuntiatur ut apud Latinos; ast ante MB. MP. & N ab initio vocis positum, sonat ut A. ante has 
easdem consonantes: in fine vero vocis situm, nisi notetur accentu gravi, pronuntiatur ut J apud Latinos. e.g. 
Cine, quis, Imperát, imperator. Homeni, homines. A Dormì, dormire. Lege Homenj. A dormì. 

L. l. De hac littera notati debent sequentia: 
I. Initio vocis, vel ante, vel post consonantem positum, aut duplicatum pronuntiatur ut simplex L 

Latinum. e.g. Lárg, largus, Flore, flos, Selbátec, Silvaticus, Válle, vallis, Cauall, Caballus. 
II. In medio inter duas vocales, & in fine vocis cujuslibet, si sit simplex, pronuntiatur ut R Latinum. e.g. 

Mol`a, mola. Angel` Angelus. Lege Mora, Anger. 
Nota. Regulam hanc secundam dedimus, quo facilius voces a Latinis deducamus, & ut ostendamus, 

hanc esse generalem Litterae L. corruptionem: per hoc tamen licebit cuique loco L, quod semper debet notari 
spiritu aspro, etiam R scribere. 

Exceptio. Voces, quae proveniunt a supinis verborum, nec non ipsamet supina, & Articulus definitus 
LE, vel ̉L, vel ̉UL, item Delá pronuntiationem Latinam litterae L conservant, etiamsi haec inter duas vocales 
aut in fine vocis reperiatur. E.g. Humilit, humiliatus. Táta ̉l, hic pater. Delá, ab. 

III. L postpositum Litteris C & G pronuntiatur, ac si esset HI, efficitque ut C pronuntietur ut K, & G 
apud Germanos. e.g. Cláue, clavis. Gláçie, Glacies Lege Chiaue, sive Kiaue, & Ghiaçie. 

IV. Si post L immediate sequatur I, atque syllabam LI rursus immediate praecedat, aut sequatur Vocalis, 
aut Diphthongus, istud LI pronuntiatur ut J Latinum, aut Germanicum. v.g. Muliere, mulier. Filiu, filius. Eli, 
illi. Lege Mujere, Fiju, Ej. 
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M. m. & N. n. ut apud Latinos sonat. 
O. o. pronuntiatur ut apud Latinos. 
Sed ante MB, MP & N, ut U Latinum. v.g. Bombác, Bombacum. Compar, comparo. Monte, mons. Lege 

Bumbac &c. 
Excipe nomina propria, in quibus O positum ante dictas consonantes sonat ut apud Latinos. v.g. 

Antonie, Antonius &c. 
Cum vero post syllabam, quae cum O scribitur, sequitur alia cum A vel E scripta, O positum in priori 

soant, ac si foret OA. V.g. Porta, porta. Sorte, sors. Lege Poarta, Soarte. 
Excipe Interjectiones, in quibus O pronuntiatur ut apud Latinos e.g. Odáta, macte. 
P. p. sonat ut apud Latinos. 
Q. q. habet sibi semper adjunctum V. quocum simul pronuntiatur ut K. v.g. Qvand, quando. Qvál`e, 

quis, qualis. Lege Kand, Kal`e. 
R. r. ut apud Latinos. 
S. s. simplex ante I pronuntiatur crasse, ut Sch apud Germanos, & Chi apud Gallos. v.g. Si, et. Resina, 

resina. Rusine, rubor. 
Duplex vero tenue, ut S Latinum, aut Italicum, v.g. Folossitore, propugnatrix. 
Sc. ante E & I pronuntiatur sicut ST a Germanis initio vocum Germanicarum, aut ab Hungaris in 

vocibus hungaricis. V.g. Crescere, crescere. Scientia, scientia. Lege Stientia, Crestere. 
De reliquo sonat ut apud Latinos. 
T. t. ante I sonat sicut TZ apud Germanos, & Hungaros, vel Z apud Italos. V.g. Tiene, tene. Tie, tibi. 

Toti, omnes. Lege Tzine, Tzie &c.  
Excipe nomina propria & sillabam Sti, in quibus T ante I pronuntiatur sicut apud Latinos. e.g. 

Constántin, Constantinus. Esti, es. 
De reliquo T sonat ut apud Latinos. 
U. u. pronunciatur ut apud Latinos; sed post vocalem in fine vocis positum solummododimidium. v.g. 

Reu, malus. Dieu, Deus. 
Inter duas vocales positum plane negligitur. e.g. Oue, ovis. Boui, boves. Laudauam, laudabam. Cantáui, 

cantavi. Lege Oé, Boi, Laudaam, Cantai. 
Z. z. Ut apud Latinos. 
J. j. pronunciatur sicut apud Gallos. v.g. Judecáre, judicare. Jug, jugum. &c. 
V. v. parite sonat ut apud Latinos. 
X, Y & K a Daco Romanis non adhibentur, nisi in vocibus peregrinus & propriis, in quibus sonat ut apud 

Latinos. 
§ 3. Litterae dividuntur in Vocales & Consonantes. Vocales sunt sex: A. E. I. O. U. & Y. Reliquae 

Litterae sunt Consonantes. 
 

Caput II 
De Diphthongis, earumque Pronuntiatione 

§ 4. Diphthongi tot sunt in Lingua Daco-Romana, quot sunt vocales aliis vaocalibus immediate 
subnexae: pronuntianturque ita, ut ex omni vocali dimidius tantummodo sonus audiatur. v.e. Sáu, vel 
Aurária, auraria, Meu, meus. 

EA tamen pronuntiatur, ut IA apud Latinos, & EI ut I. v.g. Cea, illa. Domnaei, Dominae. Lege Ceja, 
Doamni. 

AU potest pronuntiari etiam ut O apud Latinos, & EO ut ö apud Hungaros; attamen melius pronuntiatur 
exprimendo omnium vocalium dimidium sonum. 

 
Caput III 

De Apostrophe, sive Abbreviatione 
§ 5. Apostrophe sit cum vocem aliquam in vocalem desinentem subsequitur alia a vocali initium ducens; 

scilicet in tali catu primae vocis ultima vocalis eliditur & consonans eam praecedens signo Apostrophes ’ 
notatur. v.g. N’ám, non habeo. M’ám dus, abivi. Loco Nu ám, Me ám dus. 

Aliter etiam fieri potest Apostrophe, nempe si vox desinat in vocalem, eamque sequatur alia incipiens a 
syllaba IN: I ex hac syllaba omittitur, notaturque ’N signo Apostrophes v.g. Lá’ntrare, loco Lá intrare, ad 
intrandum. 
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Nota. Apostrophe in Lingua Daco-Romana necessario fieri non debet, idcirco parce & caute illa 
utendum, ne sensus aut penitus immutetur, aut reddatur dubius vel obscurus. 

(2) Constituindu-se într-un veritabil ghid de conversaţie, secţiunea Forme de vorbit despre lucrurile cele 
ce mai adeseori vin în cuvântare a fost reprodusă tot după ediţia princeps a gramaticii lui Samuil Micu, p. 
87-100. 

 
 

„Podoaba preavestitului neamului românesc” – LEXICOGRAFIE 
 
(1) Dicţionarul lui Samuil Micu, judecat în posteritate, este poate tot atât de important ca traducerea Bibliei 

de la Blaj. Este prima formă coerentă a unui dicţionar românesc, din care se va dezvolta şi amplifica pe tot 
parcursul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, programul istoric de realizare a Dicţionarului tezaur al limbii 
române. Exemplul anterior este Dicţionarul latin-român al lui Grigore Maior, pe care însă Samuil Micu îl 
amplifică la dimensiuni impresionante, scopul său fiind cuprinderea tezaurului lingvistic al unui popor, şi nu 
crearea unui instrument de lucru cu scop momentan. În anul morţii sale (1806), Samuil Micu s-a hotărât să-şi 
publice dicţionarul, lucru cu putinţă, pentru că el deţinea înalta funcţie de revizor şi cenzor al cărţilor româneşti 
care se editau în tipografia Universităţii din Pesta. În acest sens, el tipăreşte un anunţ-prospect al lucrării, în 
două variante, cu ţinută grafică deosebită, intitulate astfel: 1) Samuelis Klein monasterii Ss. Trinitatis reg. 
fundat. Balasfalvensis in Transilv. hieromonachi Episcopatus Fogararasiensis Consist. adsessoris, et Typogr. 
Regie Univ. Hung. censoris, et correctoris Dictionarium Valachico-Latino-Germanico-Hungaricum in genere 
suo novissimus, et usui cujuslibet accommodatum. Budae, typis, et sumtibus Typogr. Regiae Univ. Hungaricae. 
1806; 2) Samuelis Klein monasterii Ss. Trinitatis reg. fundat. Balasfalvensis in Transilv. hieromonachi 
Episcopatus Fogararasiensis Consist. adsessoris, et Typogr. Regie Univ. Hung. censoris, et correctoris 
Dictionarium Latino-Valachico-Germanico-Hungaricum in genere suo novissimus, et usui cujuslibet 
accommodatum. Budae, typis, et sumtibus Typogr. Regiae Univ. Hungaricae. 1806. Anunţul în sine este 
următorul: „Lipsa ce de mult prea simţită a unui dicţionariu lătinesc, românesc, nemţesc şi unguresc au 
îndemnat pre vestitul şi ales întru ceale ce sânt spre folosul şi cu podoaba preavestitului neamului românesc, 
pre preacinstitul domnul p<ărinte> Samuil Clain, ca şi munca aceasta, măcar că iaste foarte grea, în sine se o ia 
şi se o isprăvească. Cartea aceasta, care e scrisă cu mâna, o are şi cel mai gios iscălitul crăiesc inştitut, se va 
tipări cât mai curând cu toată sârguinţa şi îndreptarea, după formatul aici adăogat, care numai pentru probă în 
hârtie de tipariu acum să înparte; însă ca să se poată şti câte exemplariuri vor fi de lipsă a se tipări şi la doritul 
scop pre scurt şi mai curând a ajunge, subscripţia celor ce vrea se aibă acest dicţionariu ne va învăţa. Pentru 
aceaea, pre toţi aceia carii vor vor a avea această carte cu bună cuviinţă îi poftim până la sfârşitul lunei lui maiu 
acum viitoare, despre numele, caracterul şi locul unde locuiesc se nu preagete a ne înştiinţa, sau pre mai 
sus-numitul crăiescul inştitut, a căruia titulatură iaste: la Crăiasca Tipografie a Universităţei Ungureşti din 
Peştea, în Buda, sau pre oricare dintre domnii carii aici la sfârşit se vor numi, ca să se poată la începutul cărţii şi 
aceasta întipări. Partea sau tomul cel dintâiu va fi ca de 80 de coale; al doilea, care şi osibit de cel dintâiu se va 
vinde, ca de 30. Şi cartea se va vinde acelora carii se vor iscăli mai nainte de termin cu 3 cr., iară altora, mai 
scump.” (apud Bibliografia românească veche, II, Bucureşti 1910, p. 482). Printre persoanele acreditate să 
adune prenumerările întâlnim nume importante ale elitei intelectuale din Transilvania: canonicul Ioan Corneli 
de la Oradea, vicarul Ioan Para din Făgăraş, Chiril Ţopa, Ioan Molnar-Piuariu, viitorul canonic de la Blaj 
Dimitrie Vaida, Petru Maior ş.a. Pentru a convinge publicul să prenumereze la această lucrare, se adaugă două 
pagini din marea lucrare lexicografică, de la cuvântul a la cuvântul acoperit (la partea româno-latină etc.) şi de 
la cuvântul a la cuvântul abdico (la partea latino-română). 

Tipărirea dicţionarului a rămas numai o tentativă din cauza morţii în acelaşi an a autorului. El a fost tipărit 
postum, într-o ediţie ştiinţifică, de literatul ungur László Gáldi, Samuelis Klein, Dictionarium 
valachico-latinum, Budapesta, 1944. Studiul editorului ungur este o exegeză amplă şi pertinentă, greu de 
egalat, motiv pentru care, credem, lipsesc contribuţiile româneşti la cunoaşterea acestei lucrări cu rezonanţă 
istorică. 

Manuscrisul original după care László Gáldi a realizat ediţia din 1944 se păstrează la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 460. Pentru ediţia de faţă folosim textul tipărit postum la Budapesta, 
dar şi manuscrisul 460, consecvenţi convingerii noastre că o ediţie ştiinţifică serioasă trebuie să fie realizată, pe 
cât posibil, pe baza surselor primare. Literele I şi N care au fost alese spre ilustrare au o semnificaţie aparte, 
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coordonatorii ediţiei studiindu-le cu atenţie pe ambele şi găsind că ele conţin caracteristici justificative pentru 
această alegere. 

Abrevierile folosite de autorul dicţionarului sunt: dto. = „zis” (dicto), p.p. = „pentru pildă”, v. = „vezi”, vg. 
(verbi gratia) = „de exemplu”. 
 
 

„Istoria iaste dascalul tuturor lucrurilor.” – PROZĂ ISTORICĂ 
 
(1) Textul se reproduce după sinteza lui Samuil Micu, Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, al cărei 

manuscris se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 436-439. Am selectat pentru ediţie relatarea domniei lui Mihai 
Viteazul, din Tomul II, Istoriia domnilor Ţerii Româneşti. Din mulţi vechi şi noi scriitori culeasă şi scrisă de 
p<ărintele> Samuil Clain de Sad, ieromonahul din Mânăstirea SSS Troiţă din Blajiu. Capitolul este ilustrativ 
pentru metoda de lucru a lui Samuil Micu, la limita dintre reproducerea vechilor texte cronicăreşti şi adăugarea 
unor pasaje, fraze, expresii şi cuvinte proprii. Rezultă o lectură agreabilă, în care frumuseţea vechii limbi 
cronicăreşti se colorează cu elemente de stil specifice lui Samuil Micu şi sfârşitului de secol XVIII în general. 
Pentru a scoate în evidenţă această însuşire stilistică, s-a procedat la eliminarea tuturor elementelor străine de 
textul narativ propriu-zis: cifrele notelor, notele în sine, care constau fie în trimiteri baroce, excesiv siglate, la 
autori anteriori, fie în lungi texte nude ale unor acte şi documente politice emise în diverse împrejurări, în varianta 
lor străină şi în traducerea în limba română. Marcăm radierea acestora prin semnul consacrat [...]. Ceea ce rezultă 
este limita convingătoare a naraţiunii istorice, pe care o putea da Micu, în condiţiile pregătirii, înclinaţiei culturale 
şi talentului său istoriografic. 

(2) Reproducem aici partea ultimă a tomului IV din Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, cu titlul 
întreg: Istoriia besericească a episcopiei româneşti din Ardeal. Acum întâiu culeasă şi scrisă de p<ărintele> 
Samuil Clain din Sad, ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, ms. rom. 439, f. 231r-270v. Aici 
Samuil Micu relatează, într-un stil propriu, evenimente şi fapte petrecute în timpul vieţii sale, rezultatul fiind ceea 
ce s-ar putea numi o excelentă secvenţă de istorie orală. În acest caz, eliminarea oricăror adaosuri străine de textul 
narativ propriu-zis (aproximativ aceleaşi cu cele menţionate în nota precedentă), se impunea cu atât mai mult, cu 
cât suntem în faţa unui text în întregime original, a cărui frumuseţe ar fi fost umbrită de intruziunile de tip 
factologic. 

(3) In camera charitatis, et summo vos inter silentio, atque fraterna harmonia. 
 
 

„Preste cât pământ să întind de lăcuiesc românii?” –  
CATEHISM ISTORIC 

 
(1) Este una dintre puţinele scrieri ale lui Samuil Micu pentru care nu s-a păstrat manuscrisul. La 1848, 

profesorul blăjean Gavril Laslo Pop publica la Sibiu, în tipografia lui „Gheorghie de Clozius”, o broşurică de 28 
de pagini, cu alfabet mixt, de tranziţie, purtând un titlu dat de editor: Istorie scurtă a românilor de la Alm, 
povăţuitoriul ungurilor, încoace, scrisă din un fragment de a părintelui Klein şi cu însemnări însemnată. De 
Gavril Laslo sau Pop, profesorul de hronologia, gheografia şi istoria universală în liceul episcopale blajian şi 
esortatorul aceluiaş liceu şi al scoalelor umanioare din Blaj. Sibiiu, 1848. În privil<egiata> tipografiă a lui 
Gheorghie de Clozius. Este un gest timpuriu de valorificare a bogatei opere istorice a lui Samuil Micu, rămasă în 
totalitate în manuscris după moartea acestuia, în 1806. Istoria în formă catehetică, redactată în 1791, după cum 
singur mărturiseşte Micu în cadrul textului, trebuia să întregească gama metodologică a celor câteva „istorii ale 
românilor” scrise de cărturarul blăjean cu una în formă dialogată, succintă şi la obiect, pentru uzul cititorilor de 
obşte. Este cea mai puţin norocoasă dintre toate scrierile lui istorice. O scurtă prefaţă a editorului de la 1848 
lămureşte destinul acestei lucrări: „Aflând eu în biblioteca basilitilor din Blaj un fragment manc din lucrurile 
părintelui Klein, româneşte, în 8 coale scris, l-am cetit din fir în păr şi, văzând că e interesat pentru istoria 
românilor, o parte din el, care pre scurt cuprinde starea românilor de la povăţuitoriul ungurilor Alm încoace, o am 
însemnat cu mai multe însemnări şi o am dat la lumină, iară celelalte părţi aceluiaşi fragment cu altă ocasione să le 
dau le-am lăsat. Însemnările ce le-am făcut în cărticica aceasta sânt însemnate cu literele alfabetului, a, b, c ş.c.l. În 
însemnările aceste mai aveau loc unele lucruri despre starea românilor supt principii reformaţi, Leopold, Carol al 
şesălea şi Maria Terezia, însă acele le-am lăsat să le pun în fasţiculul ce voi da după acest de acum. În cât e pentru 
terminaţionile ce vin în însemnări, în -one, şi nu în -une, să nu fiu judecat, pentru că documentul ce-l am despre 
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-one e mai vechiu decât cărţile bisericeşti, care au -une, şi nu e împrotiva limbei române”. „Însemnările” lui 
Gavril Laslo Pop – care mai târziu îşi va simplifica numele în Gavril Pop – sânt note de subsol „numerotate” 
continuativ cu literele latine de la a) la v), intercalate cu ale lui Samuil Micu, numerotate repetitiv la fiecare pagină 
cu cifre arabe. Notele lui Pop, de fapt digresiuni pe marginea unor locuri din textul lui Micu, întrec ca dimensiune 
acest text. Ele sânt omise în ediţia de faţă, rămânând numai textul lui Micu şi notele lui, care sânt trimiteri în limba 
latină la sursele folosite. 

Promisiunea lui Gavril Pop de a continua publicarea manuscrisului „manc” s-a realizat parţial abia în 1867, în 
revista „Sionul românesc” de la Viena (III, 1867, nr. 10, p. 113-115; nr. 11, p. 126-128), sub titlul Fragment 
istoric besericesc (Decopiat din manuscrise de ale lui Samuil Clain). Fragmentul din 1867 nu este continuarea 
celui de la 1848, ci se revendică drept Partea a doua din istoria besericească, titlu ce pare mai degrabă a fi al lui 
Gavril Pop. Şi mai puţin se armonizează cele două fragmente din punct de vedere ortografic. Dacă broşura din 
1848 (azi o mare rariate bibliofilă) este tipărită în alfabet mixt, cu evidente intervenţii ale editorului în forma 
cuvintelor, textul fragmentului din „Sionul românesc” este editat în alfabetul latin, dar cu ortografia etimologică, 
al cărei adept fanatic era Grigore Silaşi, redactorul revistei. În lipsa manuscrisului de care s-a servit Gavril Pop, 
considerat deocamdată pierdut, transcrierea de faţă s-a făcut în cunoştinţa stilului ortografic al lui Samuil Micu şi 
pe baza unei îndelungi experienţe în descifrarea textelor Şcolii Ardelene. Iată câteva dintre opţiunile de transcriere 
ale ediţiei de faţă:  

Textul editat cu alfabet de 
tranziţie în 1848 

Textul editat cu alfabet latin  
în „Sionul românesc” (1867) 

Opţiunea de transcriere  
în ediţia de faţă 

Daкia 
eсte 
цaрa 
църiĭ  

сфŒnt¨л 
сŒnt¨ 

Daci’a 
este 

tiér’a 
tierei 

santulu 
suntu  

Dachia 
iaste 
ţara 
ţării 

sfântul 
sânt 

S-a intervenit pentru unificarea formelor auxiliarului a avea la perfect compus, persoana a III-a sg., în sensul 
că limba literară din vremea lui Samuil Micu se caracterizează prin omonimia singular – plural la această persoană 
(au). Nu s-a intervenit în cazul unor forme precum: lege, vede, obiceiu etc., care în manuscrisele lui Samuil Micu 
sunt scrise l™þe, v™de, ∑biç™ü etc., transcrise în ediţii: leage, veade, obiceaiu etc. O astfel de intervenţie ar fi 
condus practic la rescrierea fragmentelor pe care le-a tipărit Gavril Pop în 1848, respectiv, 1867. În situaţia dată, 
ediţia de faţă îşi propune să apropie cât mai mult textul de forma lui primară, dar, în absenţa acestei forme, erorile 
nu sunt excluse. 

Pentru ca cititorul să fie cât mai aproape de variantele în care cele două secvenţe ale acestui text au ajuns până 
la noi, redăm în continuare, în paralel, câte un pasaj din fiecare variantă, împreună cu transcrierea din ediţia de 
faţă: 

Textul editat cu alfabet de tranziţie în 1848 Opţiunea de transcriere în ediţia de faţă 
С. Сteфan¨ a¨ aшezat¨, кa Ardéл¨л cъce 

oкŒрm¨iacкъ прin Boeвozĭ, кapiĭ ce aлeþea deлa tpeĭ 
лimbĭ, adeкъ deлa Cък¨ĭ ¨nг¨рĭ, deлa PomŒnĭ, шi 
deлa Cacĭ, ce п¨nea de Кpaiĭ църiĭ ¨nг¨рewĭ, n¨maĭ к¨ 
atŒta п¨tepe cъ фie aчeĭ Boeвozĭ, кŒtъ вa вoi aлe da 
Кpaiĭ ¨nг¨рewĭ, шi ntp¨ tóte cъ фie к¨ tot¨ Apdéл¨л, 
c¨п¨шĭ църiĭ ¨nг¨рewĭ. 

S. Stefan au aşezat ca Ardealul să se 
ocârmuiască prin voievozi, carii să alegea de la trei 
limbi, adecă de la săcui unguri, de la români şi de la 
sasi, să punea de craii Ţării Ungureşti, numai cu atâta 
putea să fie acei voievozi, cât va voi a le da craii 
ungureşti, şi întru toate să fie, cu tot Ardealul, supuşi 
crailor Ţării Ungureşti. 

 
Textul editat cu alfabet latin în  

„Sionul românesc” (1867) 
Opţiunea de transcriere în ediţia de faţă 

„Porurea şi totdéun’a Romanii din Daci’a, 
dupa-ce odata au cuprinsu credinti’a lui Christosu, 
statornici au fostu in credintia, cumu se vede din 
sabórele, cari dupa aceea au fostu, ale besericei. Cà in 
sut’a a cinci’a in saborulu de la Efesu alu treile a tóta 
lumea, cumu din iscalitur’a loru se vede, din Daci’a a 
fostu episcopulu Iulianu”. 

„Pururea şi totdeauna românii din Dachia, după 
ce odată au cuprins credinţa lui Hristos, stătornici au 
rămas în credinţă, cum să vede din săboarele cari 
după aceea au fost, ale besericei. Că în suta a cincea, 
în Săborul de la Efes al treile a toată lumea, cum din 
iscălitura lor să vede, din Dachia au fost episcopul 
Iulian.”. 
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(2) Sunt cuvintele notarului anonim al lui Béla IV, regele Ungariei, cel mai vechi scriitor ungur, care a descris 
istoria celor şapte căpetenii ale ungurilor. 

(3) Notarul lui Béla IV, regele Ungariei, în istoria celor şapte căpetenii ale ungurilor. 
(4) Text indescifrabil în acest loc, după precizarea lui Gavril Pop: „Doaă rânduri ce urmează în manuscris sânt 

fără rând, dară înţelesul e cum că, după S. Stefan, craii Ţării Ungureşti au stăpânit Ardealul”. 
(5) Lacună în text, marcată de Gavril Pop prin .... 
(6) <Georgius> Cedrenus, în Historiarum Compendio. <Joannes>Zonaras, Annales, cartea XVI. 
(7) Notarul anonim al lui Béla IV, rgele Ungariei. 
(8) Georg<ius> Pray, Dissertationes historico criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, 

VII, § III. 
(9) Istvánfi, Istoria, <Historiarum de rebus Hungaricis>. Petrus de Reva, De Monarchia et Sacra Corona 

Regni Hungariae <centuriae septem>. <Franciscus Carolus> Palma, <Notitia Rerum Hungaricarum>.  
(10) Georgius Haner astfel scrie: „Singuri românii nimic dintru această (adecă din eresul lui Luther şi al lui 

Calvin) lumină nu au împărtăşit [...], rituşurile şi dogmele ceale noao le-au lăpădat şi ale sale, care pănă acum 
le-au fost crezut, cu stătornică inimă le-au ţinut şi încă le ţin”. [Între ghilimele, traducerea lui Samuil Micu.] 

(11) La anul 1566, în comiţiile Transilvaniei s-a hotărât: „Feaţele besericeşti care să ţin de învăţătura 
papistăşească, de nu vor întoarce, de pretutindinea din ţară să se scoaţe”. În anul 1577, aprilie 21: „Românii carii 
să vor lăpăda de relighia grecească şi în limba sa vor auzi dogmele calvineşti, superintendent, adecă episcop, 
slobod să-şi poată aleage”. În anul 1588, decembrie 8: „Preoţii şi cinurile călugăreşti carii să ţin de ereasa 
papistăşească, după ce li se vor lua pe sama fişcuşului toate moşiile, de aici înainte, moşii cu titul de donaţie să nu 
poată dobândi”. [Între ghilimele, traduceri de Samuil Micu.] 

(12) Dovada clară a acestui lucru sunt diplomele nobiliare ale familiei Nemeş din Alămor. 
(13) Vezi în Cunoştinţele despre naţiunea daco-romană. [Face trimitere la lucrarea sa Brevis historica notitia 

originis et progressus nationis Daco-Romanae, seu, ut quidem barbaro vocabulo appelant Valachorum, ab initio 
usque ad seculum XVIII, mai exact la capitolul XXV al cărţii III, intitulat: Status Valachorum in ditionibus 
Augustissimae domus Austriacae in Transylvania et Hungaria.] 

(14) Protocolul pactului între Sigismund, regele Ungariei, şi Mircea, voievodul Valahiei Transalpine, din anul 
1395. De asemenea, protocolul pactului dintre Rudolf, regele Ungariei [!], şi Mihai, voievodul Valahiei, din anul 
1598. De asemenea <Ludovicus> Tuberon, care în cartea VI. § II <din Commentariorum de rebus quae 
temporibus eius in illa Europae parte, quam Pannoni et Turci earumque finitimi incolunt, gestae sânt Libri 
undecim> astfel scrie: „Iarăşi Valahia, a cărei parte de la răsărit se numeşte Moldova, numită vechea Dacie, este 
despărţită de Ungaria Transistriană [Transilvania – n.n.] doar de munţi şi păduri. Locuitorii acestei ţări se află în 
mare parte sub stăpânirea ungurilor, de care se deosebesc prin limbă şi obiceiuri. Căci se folosesc de o limbă 
romană, deşi nu necoruptă. Cu turcii, de care sunt despărţiţi prin fluviul Istru, au purtat mulţi ani numeroase 
războaie, în cele din urmă, obosiţi atât de prădăciuni, cât şi de luptă, au pus capăt năvălirilor prin plata unui tribut”. 
Şi altundeva: „Ungurii nu voiau ca acest ţinut, pe care vechii regi l-au luat în alianţă, să fie ocupat de polonezi”. Şi 
în cartea VI. § IV: „Cine se îndoieşte că Albertus se temea de geţi, adică de valahi? Într-adevăr dorinţa de libertate 
era atât de mare la aceştia, încât nu s-au supus nici turcilor, ale căror armate au distrus atâtea imperii creştine, nici 
ungurilor, cu care avuseseră o veche alianţă, precum s-a spus înainte, de vreme ce au purtat războaie cu ambele 
neamuri. Aşadar, nu puteau fi constrânşi prin violenţă, ci puteau fi îmblânziţi mai degrabă prin binefaceri şi 
răsplăţi şi atraşi prin cuvinte”. 

(15) Philipp<us> Callimachus <Buonacorsi> în De rebus a Vladislao <Polonorum atque Hungarorum Rege 
gestis Libri III>, cartea III: „Vladislau Dracula, principele Valahiei, numită cea muntoasă, care, după ce a primit 
mai înainte pace de la turci, şi-a renegat fapta de nevoie, deoarece, fiind principele unui neam nu foarte numeros şi 
fără nici un ajutor din afară, a purtat războiul nesuferit tuturor creştinilor cu mare curaj şi vitejia alor săi mai multă 
vreme decât s-ar fi putut spera din partea unor forţe atât de inegale. În acest timp a pierdut mai mulţi oameni decât 
au rămas pentru cultivarea şi locuirea ogoarelor sale, dar, ori de câte ori situaţia o cerea, curajul puţinilor săi 
oameni împotriva mulţimii duşmanilor a fost mai degrabă demn de admirat decât eficace. În sfârşit, s-a întâmplat 
nu să fie obligat să se supună, ceea ce ar fi fost chiar suportabil şi s-a întâmplat mai înainte chiar şi multor popoare 
şi neamuri mari, ci să părăsească, odată cu patria şi căminele şi cerul şi pământul natal, credinţa, religia, altarele, şi 
să degenereze în obiceiuri ruşinoase şi ritualuri ale unor superstiţii neevlavioase, dacă nu ar fi acceptat condiţia 
prin care, fără profanarea celor divine şi umane, să salveze ce a rămas din ai săi pentru o ocazie mai demnă de o 
atât de mare virtute”. 

(16) Laonic <Calcocondil> <Laonicos Chalkokondyles, Historiarum Libri Decem>. <Corect Georgius> 
Acropolita, <grec. Ghiorghios Akropolites>. Nicetas <Choniates, Historia>. <Joannes> Zonaras despre 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 397 

Alex<ios> Com<nenos>. Ana Comnena, <Alexiada>. <Joannes> Cantacuzenus, <Historiarum Libri IV>. 
<Joannes> Lucius, De Regno Dalmatiae <et Croatiae>, cartea şi capitolul ultime. Vezi şi Cunoştinţele despre 
naţiunea daco-romană. [Lucrarea sa Brevis historica notitia..., mai exact la capitolul VIII al cărţii III, intitulat: 
Alexii irrita contra Vlachos expeditio. Chrysus Chuzo Vlachorum princeps.] 

(17) Istvánfi, Istoria, <Historiarum de rebus Hungaricis>. Petrus de Reva, De Monarchia et S<acra> Corona 
Regni Hung<ariae centuriae septem>, centuria VII. 

(18) Istoria împăratului Leopold, scrisă de Galeazzo Gualdo Priorato în Viena din Austria, 1720. 
(19) Aici începe cel de-al doilea fragment, publicat în „Sionul românesc”. La sfârşit, editorul adaugă o postfaţă 

cu următorul cuprins: „Acest fragment istoric besericesc încă în a. 1848, fiind eu profesor de istoria universală în 
Blaj, l-am fost decopiat cu litere latine din un manuscris rupt de al părintelui Samuil Clain (Micul), scris de mâna 
dânsului cu litere cirileşti, care ms. atunci l-am aflat în biblioteca călugărilor româneşti gr. catolici vasiliţi din Blaj. 
Manuscrisul părintelui Clain, din carele am decopiat fragmentul acest besericesc, mai avea câteva coale şi din 
istoria românilor, compusă cu întrebări şi scrisă iară cu cirilice. Din acele coale, o parte, eu, în 1848, o am 
însemnat cu puţine note şi în acelaşi an o am şi tipărit la Săbiiu, cu litere cirile, iară cealaltă parte se află la mine în 
copie, scrisă cu litere latine, carea mai târziu o voiu face cunoscută în careva foaie română.  

În privinţa fragmentului beseriesc aici publicat, aflu de lipsă a mai însemna în acest organ besericesc [„Sionul 
românesc” – n.n.] încă următoarele: 1) cum că în acel fragment, în răspunsul sunătoriu despre episcopul Clain, 
după cuvintele aceste: «în Ţara Ungurească» am suplinit punând cuvântul „învăţase”, care cuvânt lipsea în 
manuscris, însă contextul îl pretindea; 2) cum că în răspunsul la întrebarea aceasta: «Spune acum episcopii cari de 
atunci încoace se ştiu?», aflând eu la margine scris cuvântul «depositus» lângă cuvintele «subt acesta», sunătoare 
despre Iorest, l-am pus între paranteze, deloc după «subt acesta»; 3) cum că în răspunsul întrebării mai ante 
memorate, în fragmentul besericesc publicat, arhiepiscopii românilor din Ardeal se află scrişi în următoriul mod: 
«Pre la a. 1348, arhiepiscop la Ardeal, românesc, au fost Ioan, apoi Nicefor, de aici, Teofan, după aceea, alt 
Nicefor, apoi Dionisie, Nicolae, Arsenie, Eutimie, Vasilie, Nicolae, Teodosie, Ioan, Teoctist, Gherasim, Iorest, 
Teofil, Stefan, Ghenadie», adecă se află în acel ordin precum s-au fost publicat aceia şi în şematismul diecezei 
Făgăraşului din 1842, şi în Actele şi fragmentele edate de T. Cipariu, în 1855. Eu însă, aflând în răspunsul 
întrebărei mai sus memorate pre următorii arhiepiscopi şterşi, adecă pre Teofan, Nicefor, Eutimie, Nicolae, 
Teodosie, Teoctist, Iorest şi pre Teofil, pre aceşti şterşi i-am lăsat afară şi am decopiat catalogul arhiepiscopilor 
româneşti, aşa precum sânt publicaţi mai sus, în fragmentul acest besericesc, luând afară pre Ioan arhiepiscopul, 
pre care l-am decopiat dimpreună cu anul 1348, care an, în manuscris, împreună cu Ioan arhiepiscopul, era 
aşişderea şters. G. Pop, canonic” („Sionul românesc”, III, 1867, nr. 11, p. 128). 

(20) Nota lui Gavril Pop: „Aici 2 cuvinte nu s-au putut decopia”. 
(21) Se relatează aceasta în cartea al cărei titlu este Vienna Austriae a Turcis barbarae oppugnata gloriose a 

Christianis defensa, et victoriose liberata anno 1683 die 12 Sept<embris>. Descripta per J. J. K. S. C., în Köln, 
1685. 

(22) Guido Ferrari, cartea II şi III <din> De rebus gestis Eugenii <principis Sabaudi bello Panonico libri III, 
Fraiburg, 1751>. 

(23) <Quintus Septimius Florens> Tertullianus, Adversus Iudaeos, de asemenea Origen <din Alexandria>; 
vezi actele Sinodului de la Sardica; Theodoret<us din Cyr>, Histor<ia> ecclesiast<ica>; Sfântul Athanas<ius din 
Alexandria>, în Epistola circul<aris> ad episcopos Aegypti et Lybiae.  

(24) Claud<e> Fleury, Histo<ria> ecclesias<tica>, cartea 5. 
(25) Instrucţiunile date de către principele Transilvaniei lui Simion Ştefan, episcopul românilor. 
(26) Vezi Cunoştinţele despre naţiunea daco-romană [lucrarea sa Brevis historica notitia..., mai exact cartea 

IV, capitolele IV (Religio christiana quomodo perseveravit apud Daco Romanos seu Valachos), VI (Successio 
archiepiscoporum in Transylvania) şi VIII (Professio clerique postulatum Viennam ad imperatorem mittuntur. 
Resolutio regia intuitu unionis. Archiepiscopus Strigoniensis suum manifestum in Transylvania mittit. Theophilus 
moritur). 

(27) Ibidem, cartea III, capitolul XXV (Status Valachorum in ditionibus Augustissimae domus Austriacae in 
Transylvania et Hungaria). 

(28) Diploma lui Leopold din anul 1699, 16 februarie, şi diploma din anul 1701, 19 martie, şi rescriptul regesc 
din 14 aprilie 1698. 

(29) Euseb<ius Pamphilius>, Vita Constantini, cartea I, capitolul 7. 
(30) <Georgius> Cedrenus, în Compend<ium> Histor<iarum>, tomul II, pagina 636 a ediţiei regale de la 

Paris. <Joannes >Zonaras, Ann<ales>, cartea XVI. 
(31) Samuel Timon în Imago novae Hungariae, capitolul 15. 
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(32) Copia acestuia, autentificată de capitulul din Alba <Iulia> de găseşte în arhiva episcopală de la Blaj. 
(33) Există aceste cărţi româneşti, tipărite la porunca principelui Mihail Apafi la Alba Iulia, în 1651. 
(34) Există despre aceasta o copie a scrisorii principelui Barcsai din anul 1659, 15 martie. 
(35) Scrisoarea principelui Mihail Apafi din anul 1663, 1 septembrie. 
(36) Există în arhiva episcopală din Blaj. 
(37) Josephus Benkő, în a sa Transsilvania, <sive Magnus Transsilvaniae Principatus> sau Milkovia, <sive 

antiqui episcopatus Milkoviensis>, nu-mi mai amintesc, reproduce diploma sau scrisoarea de numire a 
episcopului român de la Geoagiul de Jos. 

(38) Georg<ius> Pray, în Specimen hierarch<iae> Hungaric<ae complectens seriem chronologicam 
archiepiscoporum et episcoporum Hungariae cum rudi dioecesium delineatione adjectis, si quae sânt peculiares, 
praerogativis, ut plurimum ex diplomatibus congestum> publică scrisoarea de înscăunare a lui Partenie, episcop 
de Muncaci, de către arhiepiscopul de Belgrad al Transilvaniei, Simion Ştefan, în anul 1651. În această scrisoare 
se spune că arhiepiscopul l-a convocat, pentru a săvârşi sfinţirea, şi pe episcopul de Bistra.  

(39) Se adevereşte aceasta din decretul regelui Vladislav al Ungariei din anul 1494, a cărui copie, autentificată 
de capitulul din Alba, există în arhiva episcopală de la Blaj. 

 
 

„Voiu pomeni pre scriitorii cei din neamul românesc.” –  
ISTORIE LITERARĂ 

 
(1) Samuil Micu este autorul unei sinteze precursoare de istorie a românilor, în limba latină, încheiată la o 

vârstă tânără, în anul 1778. Titlul acestei lucrări, aşa cum o cunoaştem noi astăzi, este Brevis historica notitia 
originis et progressus nationis Daco-Romanae seu ut quidam barbaro vocabulo appellant Valachorum ab initio 
usque ad saeculum XVIII. Authore Samuele Klein de Szád. Anno Domini MDCCLXXVIII. Acest titlu îl poartă un 
manuscris conţinând istoria amintită, deţinut de Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Sibiu, Colecţia 
Friedenfels, ms. F. F. 3. Manuscrisul, din nefericire, este o copie foarte defectuoasă după opera istoricului blăjean, 
făcută în mod evident de o persoană care nu cunoaştea limba latină. Manuscrisul original al lui Samuil Micu nu se 
cunoaşte. La mijlocul secolului al XIX-ea, August Treboniu Laurian a descoperit în arhiva Episcopiei din Blaj un 
fragment din manuscrisul autograf, pe care îl descrie astfel: „De la început lipsesc 338 pagine, de la finit, un 
număr tot aşa de mare, şi s-au conservat numai de la pagina 339 până la pagina 449 inclusive”. Această parte a şi 
publicat-o Laurian în „Instrucţiunea publică”, numărul pe martie şi aprilie, 1861, p. 67-118, apoi, în 1862, în 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, nr. 11, p. 81-85; nr. 12, p. 89-93; nr. 13, p. 97-99; nr. 14, p. 108-111; nr. 
15, p. 113-115; nr. 16, p. 121-124; nr. 17, p. 129-132; nr. 18, p. 137-138; nr. 19, p. 145-148; nr. 20, p. 153-156; nr. 
21. p. 161-163; nr. 22, p. 169-171; nr. 23, p. 177-180; nr. 24, p. 185-188; nr. 25, p. 193-195; nr. 26, p. 201-204; nr. 
29, p. 225-227; nr. 30, p. 235-236. Concluzia care se insinuează este că ceea ce lipsea atunci din manuscris, adică 
peste 80% din lucrare, a dispărut în prima jumătate a secolului al XIX-lea, după moartea autorului. Cercetătorul de 
astăzi are în faţă două variante ale acestei lucrări: una integrală, copia de la Sibiu, care pune mari probleme de 
conformitate cu originalul, şi alta fragmentară, dar, cu mare probabilitate, fidelă originalului. În această ediţie s-a 
optat pentru reproducerea textului publicat de Laurian („Instrucţiunea publică”, nr. pe martie şi aprilie 1861, p. 
70-72 şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, 1862, nr. 12, p. 89-91). Manuscrisul de la Sibiu a fost folosit 
numai pentru unele comparaţii, care se fac în note. 

 
Caput XXVI 

Viri litterati ex natione Valachica 
Paucis perstringam recensendo quosdam litteratos viros et scriptores Daco-Romanos seu ex natione 

Valachica, qui, quamquam non multi sint, eo tamen celebriores censeri possunt, quod in tantis barbarorum 
Gothorum, Gepidarum, Hunnorum, Pacinatarum, Bulgarorum, Sarmatarum, Slavinorum, Hungarorum, Turcarum, 
et Tartarorum persecutionibus, scintillam aliquam eruditionis, quam a patribus hauserant, retinuerint, et subinde 
excitaverint, sed inter continuos belli cum vicinis barbaris strepitus, tam lente excitabatur, ut pene extincta fuerit. 

Ferunt scriptores ex Valachis sequentes: 
Joannes Cassianus ortus ex Scythia, ubi notandum, quod Graecorum scriptores, quidquid citra Thraciam 

versus septentrionem circa Danubium erat, totum pro Scythia habuerunt, hinc est quod Tomis civitatis in Bulgaria 
penes Mare Nigrum existentis antistitem Scythiae episcopum appellent, quamvis haec civitas esset in Moesia 
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Inferiori provincia Romana a Romanis inhabitata, ex hac ergo Scythia seu Dacia Moesiae, a Romanis coloniis, qui 
modo Valachi dicuntur, Cassianus prodiit, qui scripsit collationes patrum antiquorum abbatum. 

Dionisius Monachus, et urbis Romae abbas, cognomento Exiguus, sed doctrina et vitae sanctitate magnus. 
Hic scripsit cyclum Pascalem, in quo relicta profana olimpiadum, consulum, et imperatorum aera, omnium primus 
annos numerare coepit ab incarnato Dei Filio, et hac christiana aera hodiedum universus christianus orbis utitur; 
scripsit insuper collectionem ss. canonum. Obiit meritis clarus circa annum a se inventae aerae, 549. Ortus ex 
Scythia seu Moesia coloniis Romanis. 

Nicolaus Olachus ex stirpe principum Valachiae ortus et E. M. S. archi-episcopus primas Regni Hungariae 
scripsit librum intitulatum Hungaria, et Atila, sive de originibus gentis, Regni Hungariae situ, habitu, 
opportunitatibus, et rebus bello, paceque ab Atila gestis, vixit circa annum 1530. 

Genadius Magnus archi-episcopus Albae Juliae Valachorum in Transylvania, scripsist conciones Valachico 
idiomate per totum annum, vixit circa annum 1580. 

Jorestes archi-episcopus Albae Juliae Valachorum in Transylvania, scripsit conciones Valachico idiomate 
per totum annum, vixit circa annum 1584. 

Petrus Mogila archi-episcopus Kiovensis, scripsit librum intitulatum Petra fidei. 
Stephanus archi-episcopus Tergoviscensis, et exarcha plagenarum, et partium regni Hungariae, scripsit ius 

civile et canonicum, sive collectionem juris civilis et canonici, idiomate Valachico, et tractatum de II sacramentis. 
Stephanus archi-episcopus Albae Juliae Valachorum in Transylvania, Psalterium ex Haebraico, et Novum 

Testamentum ex Graeco vertit, variosque libellos doctrinam christianam concernentes edidit idiomate Valachico. 
Vixit… 

Ureche, scripsit historiam Valachorum. 
Misail Monachus pariter historiam Valachorum. 
Serban Valachiae princeps opera duorum eruditissimorum boerorum totum Vetus et Novum Testamentum, 

ex Graeco juxta LXXII interpraetum versionem in Valachicum transtulit circa annum… 
Sabas II archi-episcopus Valachorum in Transylvania Albae Juliae, constitutiones synodales pro cleri 

instructione scripsit et Euchologion in Valachicum prius vertit. 
Theophilus archi-episcopus Albae Juliae in Transylvania vertit Horologion primus in Valachicum. 
Athanasius archi-episcopus Albae Juliae Valachorum in Transylvania, scripsit constitutiones pro directione 

cleri. 
Istvanovits edidit conciones Valachico idiomate per totum annum. 
Anthimus archi-episcopus Bucurestiensis varia opera idiomate Valachico edidit. 
Jacobus archi-episcopus Iasii in Moldavia tractatum de septem sacramentis, et disertationem contra Pascha, 

seu panem vino immixtum, id est coenam dominicam Calvinistarum, quam Valachis Transylvaniae intrudebant. 
Miron logofet scripsit Valachica lingua anno 1673, de creatione orbis et divisione gentium, deque 

Romanorum origine et imperio, et annales resque gestas principum Moldaviae usque ad sua tempora. Vixit in 
Moldavia. 

Demetrius Kantemir Moldaviae princeps, scripsit Notitiam Moldaviae, Historiam Daciae, Historiam 
Imperii Othomanici, Discursum sapientis cum mundo, de domo principis Brancovan, de musica turcica aliaque. 

Theodosius episcopus Buzensis instructionem de administratione sacramentorum, lingua Valachica, et 
Menea edidit. 

Anonymus, annales Valachorum ab urbis Romae initio ad saeculum decimum tertium lingua Valachica 
scripsit. Alter anonymus res gestas principum Valachiae ab anno 1500 usque ad annum 1700 Valachice scripsit. 

Damascenus episcopus Rimnicensis vertit libros ecclesiasticos in Valachicum, et instructionem rite 
administrandi sacramenta scripsit. 

Caccavella edidit librum in Moldavia lingua Valachica, praeparationem ad ordines, et explicationem divinae 
liturgiae totiusque officii ecclesiaistici. 

Theodorus, lexicon Latino-Valachicum scripsit. 
Nicolaus Maurocordatus de officiis librum conscripsit. 
Clemens Rimniciensis episcopus moralem doctrinam de administrandis sacramentis edidit. 
Joannes Innocentius l<iber> baro Klein de Szad episcopus Fagarasiensis conciones per totum annum 

lingua Valachica scripsit. 
Petrus Paulus Aaron episcopus Fagarasiensis obligationem pastoralem, Flosculum veritatis, epistolam 

pastoralem, et aliam consolatoriam, et synopsis Concilii Florentini scripsit, universamque S. S. Scripturam ex 
Latino in Valachicum transtulit juxta Vulgatam Latinorum. 
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Gerontius Kotori in monasterio SSmae Trinitatis Balasfalvae religiosus, scripsit Historiam schismatis 
Graecorum. 

Athanasius Rednik episcopus Fagarasiensis scripsit librum contra schismaticos, et statum ecclesiae 
Valachorum in Transylvania. 

Gregorius Major episcopus Fagarasiensis epistolam pastoralem, alteram encyclicam scripsit. 
Demetrius Ivasko canonicus ecclesiae cathedralis Munkatsiensis, et archi-diaconus, dogmatico-moralem 

theologiam scripsit. 
Ienache Vacarescu thesaurarius principis Valachiae, scripsit grammaticam Valachicam. 
Georgius Sinkay director scholarum normalium per Transilavaniam pulchram collectionem authorum de 

rebus Valachorum fecit. 
Stephanus Papp praepositus Monasterii Sss. Trinitatis Balasfalvensis, scripsit tractatum de sacramento 

baptismi. 
Joachimus Pap Ord. S. Basilii theologiae dogmaticae profesor Balasfalvae scripsit theologiam dogmaticam. 
Cyrillus Czopa Cibiniensis g. ritus parocus scripsit moralem theologiam. 
Joannes Molnar oculista doctor scrispit grammaticam Germanico-Valachicam, item Oeconomiam apiariam, 

modo ad dictionarium Latino-Valachico-Ungaricum apponit Germanicum idioma. Idem scripsit Rhetoricam; 
omnia valachice; scripta sunt etiam per me Samuelem Klein, qui et hoc opus conscripsi: grammatica Valachica, 
arithmetica, Logica, Methaphysica, jus naturae, Dictionarium Latino-Valachico-Ungaricum qui modo apponitur, 
Germanicum idioma, et vicissim Valachico-Latino-Ungaricum. Item historia ecclesiastica, etc. S. S. patrum multa 
opera: Basilii Magni, Joannis Chrysostomi, Gregorii Nazianzeni, Cyrilli Hierosolimitani, Joannis Damasceni, et 
aliorum plurium. Item variae dissertationes. Haec omnia Valachico idiomate, praeter quasdam dissertationes 
Latino idiomate scriptas. Praeterea Sacram Scripturam totam de Graeco in Valachicum verti, et moralem 
theologiam conscripsi Valachice, quae typis Balasfalvae edita sunt. Idem canones omnius conciliorum, variasque 
conciones, etc. 

Sunt multi libri Valachico idiomate ex aliis linguis versi, quos hic ennumerare ob carentiam cathalogorum 
non possum; verum ut saepius dixi, dum occasio mihi dabitur, recensere non intermittam. 

(2) Ioan Cassian (c. 360–430), teolog de faimă al Bisericii Apusene, născut în Scythia Minor (Dobrogea). 
Titlul lucrării menţionate de Samuil Micu îl găsim în diverse surse indicat în mai multe feluri: Collationes Patrum 
in Scithico Eremo Commorantium, Collationes patrum, Collationes patrum XXIV, Collationes Patrum. De 
Institutis coenobitarum. Primele ediţii au apărut la Basel ca incunabule, în 1485 şi 1497. Desigur, manuscrisul 
original al lui Ioan Cassian nu a avut nici un titlu. Toate aceste titluri sunt date de editori. Iată, de pildă, titlul 
complet al ediţiei apărute la Leyda în 1542: Colla. patrum opus Ioannis ieremitae qui & Cassianus dicitur, de 
Institutis coenobiorum, origine, causis & remedijs uitiorum, collationibusque patrum, autoris uitam, & quae 
ingenij sui prae clara monumenta reliquerit proximae sequens pagella paucis explicat. Lugduni apud Iacobum 
Giunta anno Domini MDXLII. 

(3) Dionisie cel Mic sau Dionysius Exiguus (c. 500–550), călugăr din Scythia Minor, traducător din scrierile 
părinţilor greci în latină. Prima carte la care face trimitere Samuil Micu este cunoscută sub titlul Liber de Paschate 
sive Cyclus Paschalis, expusă în forma unei epistole şi adresată episcopului Petroniu; aici se stabileşte 
numerotarea anilor de la naşterea lui Iisus Hristos. Această carte este protomodelul tuturor Pascaliilor creştine. 

(4) Acelaşi Dionisie este cel dintâi teolog apusean care a adunat în colecţii textele cu caracter juridic ale 
primelor soboare creştine şi ale constituţiilor papale. Aceste colecţii sunt cunoscute sub titlurile: Codex canonum 
Ecclesiæ Universæ, Codex canonum ecclesiasticarum şi Collectio decretorum Pontificum Romanorum. 

(5) Titlul întreg este: Nicolai Olahi metropolitae Strigoniensis Hungaria et Atila sive de originibus gentis, 
Regni Hungariae situ, habitu opportunitatibus et rebus dello paceque ab Atila gestis libri duo. Nunc primum ex 
codice caesareo Olahi manu emendato coniunctim editi. Vindobonae, typis Ioannis Thomae Trattner caes. reg. 
aulam typogr. et bibliop. MDCCLXIII. 

(6) Ghenadie I, supranumit „cel Mare”, a păstorit asupra românilor din Transilvania între 1579 şi 1585 
(Augustin Bunea, Ierarchia românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904, p. 240). Este vorba de cartea lui Coresi, 
Evanghelie cu învăţătură, tipărită la Braşov în 1581. Titlul cărţii este, în stilul epocii, foarte lung: Cartea ce se 
cheamă Evanghelie cu învăţătură deîn tuspatru Evanghelii aleasă şi deîn multe dumnezeieşti scripturi, şi dată 
besearicei lui Dumnezeu în toate dumineci a se ceti, aşijderea, la dumnezeieştile praznice şi la ale altor sfinţi, spre 
învăţătură creştinilor oameni, cătră dereptarea sufletului şi trupului, şi cu ajutoriul lui Dumnezeu tipărită această 
sfântă carte, Evanghelie cu învăţătură, în anii şi în zilele Măriei lu Batăr Criştov, cu mila lu Dumnezeu voievod în 
toată Ţara Ungurească şi în Ardeal, şi în toţi săcuii, şi în zilele marelui de Dumnezeu luminat arhiepiscopului 
Ghenadie, ce au fost spre tot despusul Mariei Lui, cu mila lu Dumnezeu crămitoriu legei creştinească. Atunce era 
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despuitoriu în toata Ţara Românească bunul creştin şi dulce Mihnea-Voivodă, şi spre despusul Domniei Lui, 
crămitoriu legei creştine, marele Serafim arhiepiscopul. E cu ajutoriul lu Dumnezeu şi cu voia acestor tuturor şi a 
sfatului mieu şi al ăltor, eu jupănul Hrăjil Lucaci, judeţul Braşovului şi a tot ţinutul Brăsei, jâluii şi dedi de le 
tipării în lauda Tatălui şi Fiiului şi Duhului Sfânt în cetatea ţinutului Domniei Meale, în Braşov. Şi se-au început 
această carte a se tipări după întruparea Fiiului şi cuvântul lu Dumnezeu la 1580, a ot bitiia 7088, în luna lu 
dechemvrie 14 dni, şi se-au săvârşit lucrul la 1581, a ot bitiia 7089, în luna lui iunie 28 dni... (cf. Bibliografia 
românească veche, I, Bucureşti, 1903, p. 88). Micu atribuie această carte lui Ghenadie, însă, în realitate, el este 
numai arhiepiscopul ortodox, sub a cărui păstorire s-a tipărit. 

(7) Ilie Iorest, mitropolit de Alba Iulia între 1640 şi 1643 (Augustin Bunea, Ierarchia românilor din Ardeal şi 
Ungaria, Blaj, 1904, p. 242-249, unde este numit consecvent Orest). Pe vremea păstoriei acestuia, la 1641, s-a 
tipărit la Alba Iulia Evanghelia cu învăţătură, care este, în realitate, o reproducere anastatică a lucrării lui Coresi, 
Evanghelie cu învăţătură (vezi aci supra, nota 6). La sfârşitul prefeţei, în ediţia de la Alba Iulia, se adaugă un pasaj 
în care mitropolitul din 1641, Ilie Iorest, îşi etalează propriile merite la reeditare: „Derept aceea, cu mila lu 
Dumnezeu Iorist arhimitropolit, văzănd acest lucru dzumnezeiesc ce s-au fost început de acel părinte chir 
Ghinadie, forte mi se îndulci inima şi mă bucuraiu derept să se întărească legea creştinească şi credinţa 
dumnezeiască, derept aceea, căt n-au împlut acel părinte, iară eu, deîn ce mi-eu fost dăruit de Dumnezeu, am 
împlut şi am săvârşit aceste sfinte cărţi, ca să se înmulţască cuvăntul lu Dumnezeu şi pre în toate besereacilea să le 
fie preoţilor de propovedanie”. (cf. Bibliografia românească veche, I, Bucureşti, 1903, p. 116-117). 

(8) În varianta manuscrisă Brevis historica notitia..., anul nu este precizat. 
(9) Petru Movilă, din familia domnitoare a Movileştilor moldoveni (1597–1647), mitropolit al Kievului, 

Haliciului şi întregii Rusii, între anii 1632 şi 1647. Cartea pomenită de Micu este o lucrare polemică, pe care 
autorul nostru o citează în limba latină cu titlul Petra fidei, iar în limba română, cu titlul Peatra credinţăi. Această 
lucrare a lui Petru Movilă a apărut sub pseudonimul Evsebie Pimin, la Kiev, în anul 1644, ca o reacţie polemică la 
o altă carte publicată la Cracovia, în 1642, de fostul episcop ortodox Kassian Sakowicz, în limba greacă: 
Epanortosis albo perspektiva..., în care marele arhiereu român găseşte accente nepotrivite la adresa ortodoxiei 
româneşti. Titlul original al lucrării lui Petru Movilă: Lithos albo kamién z pročy prawdy cerkwie swietey 
prawoslawney ruskiey... (în traducere românească: Lithos sau piatra lansată din praştia adevărului sfintei Biserici 
Ortodoxe Ruse, de umilul frate Eusebiu Pimin, pentru a <combate> perspectiva întunecată şi falsă publicată la 
Cracovia, 1642; apud Dan Râpă-Buicliu, Bibliografia românească veche. Additamenta. I. 1536–1830, Galaţi, 
2000, p.45-46). 

(10) Ştefan, mitropolit al Ţării Româneşti (Ungrovlahiei), a păstorit peste biserica ortodoxă din Ţara 
Românească mai întâi între anii 1648 şi 1653, apoi între anii 1655 şi 1668. Această lucrare citată de Samuil Micu 
este Îndreptarea legii cu Dumnezeu, carea are toată judecata arhierească şi împărătească de toate vinile 
preoţeşti şi mireneşti..., tipărită la Târgovişte în 1652. 

(11) Titlul acestei lucrări este Mistirio sau sacrament sau taine, 2 deîn ceale şapte, botezul şi s. mir, acum de 
întăi tipărite, cu porunca, cu userdia, nevoinţa şi cu toată cheltuiala a cinstitului de Hristos părinte Ştefan, cu 
mila lui Dumnezeu mitropolit a toată Ungrovlahia, în zilele io Mathea Basarab, în Trăgovişte, întru cinstita casă 
a înălţării Domnului nostru Iisus Hristos v leato 7159, meseaţa iiun 3 dni. 

(12) Simion Ştefan, mitropolit de Alba Iulia (1643–1651). În 1651 se tipăreşte la Bălgrad Psaltirea ce să zice 
căntarea a fericitului proroc şi împărat David, cu căntările lui Moisi şi cu summa şi rănduiala la toţi psalmii. 
Izvodită cu mare socotinţă den izvod jidovesc pre limbă rumânească. Cu agiutoriul lui Dumnezeu şi cu 
îndemnarea şi porunca, denpreună cu toată cheltuiala a Măriei Sale Gheorghie Racoţi, craiul Ardealului, 
iproceaia. Tipăritu-s-au întru a Măriei Sale tipografie, dentăiu noao în Ardeal, în cetatea Belgradului, vă leato 
7159, a ot rodstva Hristova 1651 dechem. 25 dne. Deasupra titlului românesc scris cu chirilice este cel în ebraică, 
redus însă numai la primul cuvânt. 

(13) Este importanta operă a literaturii noastre vechi, Noul Testament sau împăcarea au Leagea Noao a lui 
Iisus Hristos Domnului nostru. Izvodit cu mare socotinţă den izvod grecescu şi slovenescu pre limbă rumânescă, 
cu îndemnarea şi porunca, denpreună cu toată cheltuiala a Măriei Sale Gheorghie Racoţi, craiul Ardealului, 
iproceaia. Tipăritu-s-au întru a Măriii Sale tipografie, dentăiu nou în Ardeal, în cetatea Belgradului, anii de la 
întruparea Domnului şi Măntuitoriului nostru Iisus Hristos 1648, luna lui ghenuariu 20. 

(14) Anul nu este precizat. 
(15) Micu nu a cunoscut cronica lui Grigore Ureche. Aici şi în alte scrieri istorice, el îl pomeneşte pe întâiul 

mare cronicar român doar după referirile din cronica lui Nicolae Costin, care a fost una din sursele istoriografice 
ale învăţatului blăjean. 
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(16) Misail Călugărul (a doua jumătate a secolului al XVII-lea), cărturar din Moldova, cunoscut pentru 
interpolările pe care le face în cronica lui Grigore Ureche. Vezi, în acest sens, Grigore Ureche, Letopiseţul Ţărâi 
Moldovei, ediţie de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1955. 

(17) Şerban Cantacuzino, domn al Ţării Româneşti (nov. 1678 – 28 oct. 1688). A iniţiat şi sprijinit cea dintâi 
tipărire integrală a Bibliei în limba română, denumită istoric Biblia de la Bucureşti sau Biblia lui Şerban. Titlul 
întreg al acestei opere, care i-a servit lui Samuil Micu drept îndreptar în traducerea Bibliei de la Blaj (1795), este: 
Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi şi ale cei noao leage toate care s-au tălmăcit dupre limba 
elinească spre înţeleagerea limbii rumâneşti, cu porunca preabunului creştin şi luminatului domn Ioan Şărban 
Cantacozino Basarabă-Voievodă şi cu îndemnarea dumnealui Costandin Brăncoveanul, marele logofăt, nepot de 
sor al Măriei Sale, carele, după prestăvirea acestui mai sus pomenit domnu, putearnicul Dumnezău, den 
aleagerea a toatei Ţări Rumâneşti, pre dumnealui l-au coronat cu domniia şi stăpânirea a toată Ţara 
Ungrovlahiei, şi întru zilele Măriei Sale s-au săvârşit acest dumnezăiesc lucru, carele şi toată cheltuiala cea de 
săvârşit o au rădicat. Tipăritu-s-au întâiu în scaunul Mitropoliei Bucureştilor, în vreamea păstoriei preasfinţitului 
părinte chir Theodosie, mitropolitul ţării şi exarhu laturilor. Şi pentru cea de obşte priinţă s-au dăruit neamului 
rumânesc la anul de la facerea lumii 7197, iară de la spăseniia lumii 1688, în luna lui noiemvri în 10 zile. 
Precizarea lui Micu în legătură cu cei doi boieri traducători îşi are originea în însemnarea de la la sfârşitul cărţii, 
pagina 932, în care cei doi fraţi, îşi evidenţiază şi propria contribuţie la realizarea Bibliei de la 1688: „Tipăritu-s-au 
această sfântă carte cu cheltuiala prealuminatului, preacreştinului şi preacuviosului domnului şi stăpânului nostru 
Ioan Şărban C<onstantin> B<asarab> voievoda, biruitoriului şi oblăduitoriului a toată Ungrovlahia, iară cu 
nevoinţa şi îndireptarea celor ce s-au întâmplat dascăli şi mai mult desluşindu-se pre limba rumânească de cei mici 
şi plecaţi dentru slugile Măriii Sale, Şărban biv 2 logofăt i brat ego Radul log<ofăt>”. Această menţiune a slujit 
drept argument celor care au atribuit toate meritele traducerii integrale a Bibliei în limba română fraţilor Greceanu, 
dar tot în această însemnare finală s-au găsit argumente pentru a susţine că fraţii Greceanu au fost numai revizori 
ai textului tipărit. Autorul, recunoscut unanim astăzi, al traducerii celei mai întinse părţi a Bibliei, Vechiul 
Testament, este Nicolae Milescu, care realizase traducerea în perioada 1661–1664, pe când era capuchehaie la 
Constantinopol, el transpunând în româneşte una din cele mai reuşite ediţii ale Septuagintei greceşti, o ediţie 
apărută în mediu protestant, tipărită la Frankfurt, în 1597. Opţiunea traducătorului este explicată în 
cuvântul-înainte la manuscrisul 45 (textul Vechiului Testament în traducerea lui Nicolae Milescu, într-o copie 
revizuită, se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 45): „Iară Nicolae, vrând 
să aducă şi el cartea aceasta den elinie la rumănie, nefiind altă dată scoasă la rumănie, au socotit şi au ales un izvod 
carele-i mai ales decât toate, tipărit la Frangofort şi ales foarte bine pre limba elinească, şi dedesupt cu multe 
arătări şi cuvinte puse cum li-au tălmăcit alţii”. Textul revizuit al traducerii lui Milescu s-a trimis în tipografia 
Mitropoliei bucureştene, iar procesul de tipărire a durat un an, nov. 1687 – nov. 1688. Odată ieşită de sub tipar, 
Biblia bucureşteană a aliniat cultura românească la nivelul culturilor posesoare de versiuni ale Scripturii în limbile 
vernaculare. Succesul lucrării a fost impresionant: peste mai bine de un veac, în 1795, Samuil Micu, plângându-se 
de raritatea ei, zicea: „[…] aceale vechi Biblii atâta s-au împuţinat, cât foarte rar, să nu zic bun credincios creştin, 
ci preot iaste la carele să află, şi nici cu foarte mare preţ făr de mare trapăd şi osteneală nu să află, ca să-şi poată 
neştine cumpăra” (Cătră cetitoriu, în Biblia de la Blaj 1795, ediţie jubiliară, Roma, 2000, p.16). Informaţia 
dovedeşte că Biblia de la Bucureşti era căutată încă cu disperare în Transilvania, nu numai de clerici, ci şi de „buni 
credincioşi creştini”, raritatea cărţii fiind unul dintre argumentele decisive în susţinerea necesităţii de a realiza o 
nouă traducere. Se adaugă însă încă un argument obiectiv: evoluţia limbii în cei 100 de ani care trecuseră de la 
1688 până la 1783, anul în care Samuil Micu a început lucrul la noua traducere a Bibliei în limba română după 
Septuaginta: graiul din vechea traducere era deja „mult osibit de vorba cea de acum obicinuită şi mai ales de graiul 
şi de stilul cel din cărţile besericeşti, care în toate besearicile româneşti să cetesc” (ibidem). 

(18) Anul nu este precizat. 
(19) Sava II Veştemeanul, mitropolit de Alba Iulia, 1684–1685. Cele două lucrări amintite aici de Samuil Micu 

s-au tipărit de fapt în timpul păstoriei mitropolitului Varlaam, urmaşul în scaun al celui dintâi. Dacă Micu are 
dreptate, cele două lucrări sunt opera lui Sava II Veştemeanul, în pofida faptului că în titluri apare numele lui 
Varlaam: 1) Rănduiala diaconstvelor şi a văzglaşeniilor care să zic la liturghie şi rănduiala vecerniei şi cu a 
utreniei. Scoase şi tocmite di pre limba slovenească pre limba rumănească, cu blagosloveniia preaosfinţitului chir 
Varlaam, arhiepiscop şi mitropolit Belgradului i proceaia. Acum întăi s-au tipărit, întru folosul şi înţăleagerea 
pravoslavnicii rumăneşti beseareci, ca toţi preoţii şi diaconii ca să poată cunoaşte pe lesne de a sluji cum să cade 
pe orănduiala lor. În scaunul Mitropoliii Belgradului tipărindu-să. Anii Domnului 1787, lun<a> sept. 1; 2) 
Molităvnic izvodit din slovenie pre limba rumănească supt crăirea şi biruinţa prealuminatului şi milostivului 
domn Mihail Apafi cel mai mare, din mila lui Dumnezău craiul Ardealului, domnului părţilor Ţărăi Ungureşti şi 
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şpanul săcuilor iproci, şi cu blagosloveniia preaosfinţitului părinte chir Varlaam, mitropolitul Belgradului şi a 
toată Ţara Ardealului, eşteje iproci. Tipăritu-s-au în Mitropoliia Belgradului. Anii Domnului 1689 april 22 de 
dzile. 

(20) Teofil Szeremi, mitropolit de Alba Iulia, 1692–1697. A fost ierarhul român care a început pertractările în 
vederea unirii cu Biserica Romei. Informaţia lui Samuil Micu despre acest Ceaslov este derutantă. În raza 
Mitropoliei ortodoxe din Transilvania s-au tipărit la sfârşitul secolului al XVII-lea două cărţi cu conţinut similar. 
Mai întâi: Ceasloveţ care are întru sine slujbele de noapte şi de zi scoase pre rumânie de pre slovenie şi tipărit în 
Mitropoliia Belgradului în zilele prealuminatului domn Apafi Mihai, craiu Ardea<lului>... anii... Foaia de titlu a 
exemplarului de referinţă nu este întreagă. Vezi Bibliografia românească veche, I, p. 279-280. Nu se cunosc 
exemplare cu titlul întreg. În această situaţie, anul 1687, ca an de apariţie, este discutabil (vezi Dan Râpă-Buicliu, 
Bibliografia românească veche. Additamenta. I. 1536–1830, Galaţi, 2000, p. 208, care îl datează 1685). În 1696 
s-a tipărit la Sibiu ceaslovul cu titlul: Ceasloveţ care are întru sine slujbele de noapte şi de zi. Supt biruinţa 
putearnicului şi încununatului Iosif Leopold, craiul Budii şi Ţărăi Ungureşti şi Ardealului. Tipăritu-s-au în vestita 
cetate a Sibiiului. Anii Domnului 1696. Cartea are o dedicaţie (Cuvânt-înainte) către mitropolitul Teofil Szeremi 
de la Alba Iulia, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că la această carte se referă Samuil Micu. Există opinia că ea 
ar fi o reeditare a Ceaslovului precedent, tipărit la Alba Iulia (vezi Dan Râpă-Buicliu, op. cit, p. 208). 

(21) Atanasie Anghel, ultimul mitropolit ortodox al Transilvaniei şi primul episcop unit cu Roma al românilor 
ardeleni, 1697–1713. Nu cunoaştem o asemenea lucrare a lui Atanasie Anghel. 

(22) Mihail Ştefan, poreclit ulterior Iştvanovici, discipol al lui Antim Ivireanul, trimis de acesta la Alba Iulia, în 
1699, pentru a sprijini activitatea tipografică. Aici a tipărit Chiriacodromionul, în perioada 1 martie – 20 
decembrie 1699, o ediţie revăzută a Cazaniei lui Varlaam din 1643 (cf. I. Lupaş, Cartea românească de 
învăţătură de la 1643. Retipărită într-o ediţie transilvană la Alba Iulia în 1699, în „Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei, XXXIII, 1957, nr. 10-12, p. 791-806). Aceasta este lucrarea la care se referă Samuil Micu, al cărei titlu 
întreg este: Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare care are în ea cazanii la toate duminecile preste an şi la 
praznicele domneşti şi la sfinţii cei numiţ. Acum întâi întru acesta chip aşezată şi tipărită şi mai luminat în limba 
rumânească diortosită. Supt biruinţa prealuminatului şi înălţatului Iosif Leopold, craiul Budei şi al Ţărâi 
Ungureşti şi al Ardealului, fiind gubernator Ţărâi Măriia Sa Banfi Gheorghie. Cu blagosloveniia preasfinţitului 
chir Athanasie, mitropolitul Ţărâi. În sfânta Mitropolie în Belgrad. În anul de la mântuirea lumii 1699. De Mihai 
Iştvanovici tipograful. 

(23) Acest Antim este Antim Ivireanul (1650–1716), mitropolit al Ţării Româneşti între 1708 şi 1716. 
Activitatea lui este îndeobşte cunoscută. Samuil Micu a cunoscut unele din „numeroasele lucrări în limba română” 
ale lui Antim, însă nu precizează titlul nici uneia dintre ele. 

(24) Iacob I Putneanul, mitropolit al Moldovei, 1750–1760. Lucrarea la care face referire Samuil Micu este 
Sinopsis adecă adunarea a celor şapte taine şi a celor şapte laude ai sfintei bisearici, şi canoane din sfânta 
pravilă, ce sânt trebuinciose la taina duhovniciei. Ce s-au tipărit acum întâiu, cu chieltuiala a preasfinţitului 
chiriu chir Iacov, mitropolit a toată Moldaviia. În zilele prealuminatului şi preaînălţatului domn Io Constantin 
Mihail Racoviţă Voievoda. De Duca Sotiriovici tipograful, de la Thasos. În Iaşi. 7259. 

(25) Nu cunoaştem o asemenea lucrare a mitropolitului Iacob Putneanul. 
(26) Informaţia privitoare la acest „Miron logofet” este derutantă în acest loc pentru cercetător. Cu certitudine, 

Samuil Micu nu a cunoscut Letopiseţul lui Miron Costin, pe care pretinde că îl menţionează în acest loc. Din 
întreaga operă istorică a cărturarului de la Blaj rezultă că a cunoscut în schimb Letopiseţul Ţării Moldovei de la 
zidirea lumii până la 1601 al fiului acestuia, Nicolae Costin (c. 1660–1712). În marea sinteză Istoria şi lucrurile şi 
întâmplările românilor, la partea dedicată trecutului Moldovei, Micu este chiar înfeudat textului lui Nicolae 
Costin, pe care, pe alocuri, îl reproduce fără nici o schimbare, fiind însă convins că îl reproduce pe Miron Costin 
(vezi Samuil Micu, Istoria românilor, ediţie princeps după manuscris de Ioan Chindriş, II, 1995, Note. 
Comentarii. Variante la partea a VI, Domnii şi principii Moldovei, p. 131-180, passim). Aşadar, a doua lucrare 
citată aci este opera lui Costin fiul. Confuzia între tată şi fiu rezultă şi din afirmaţia pe care Micu o face în varianta 
românească despre „scriitorii cei din români” (vezi aci infra, textul), referitoare la biografia lui „Miron Costin”, că 
acesta ar fi trăit „pre la anul 1713” (Miron Costin a murit în 1691, iar în 1713 murise de un an şi Nicolae Costin!). 
Nu acelaşi lucru se întâmplă însă cu prima scriere citată („de creatione orbis...”), care este fără îndoială poema 
Viaţa lumii a lui Miron Costin, după cum rezultă şi din datarea surprinzător de precisă (anno 1673) a acestei opere, 
relativ valabilă până astăzi. Nu se poate preciza în acest moment unde, când şi cum a cunoscut Micu textul 
poemului filosofic Viaţa lumii. Nu este un caz singular, impresionanata documentaţie istorică a lui Samui Micu 
nefiind sistematizată, aşa cum este cazul lui Gheorghe Şincai. Prin urmare, acest aspect rămâne încă un punct 
nebulos, pe seama cercetărilor viitoare. 
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(27) La data acestei scrieri, monografia lui Dimitrie Cantemir închinată principatului Moldovei putea fi 
cunoscută numai în ediţia germană, tipărită la Frankfurt şi Leipzig, în 1771, cu titlul Historisch-geographisch und 
politische Beschreibung der Moldau. 

(28) Prin istoria Daciei, Samuil Micu înţelege lucrarea Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, care 
exista atunci la Blaj în două copii manuscrise. Primul manuscris (Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, 
cota ms. rom. 83) a fost adus de Inochentie Micu-Klein de la Viena, în 1730, cumpărat de el de la un anticar 
dinSankt Petersburg. Fiind un manuscris în grafie chirilică excesiv de încărcată, Petru Pavel Aron a dispus, în 
1756, transcrierea lucrării. Textul a fost copiat de către profesorul Constantin Dimitrievici, nativ din Muntenia, 
care cunoştea bine scrierea chirilică de peste munţi. Rezultatul este un manuscris nu numai excepţional caligrafiat, 
dar şi ilustrat de cătră Dimitrievici cu desene de frontispicii, vignete şi litere ornate. Prin facilitatea consultării lui 
în această formă, manuscrisul Hronicului de la Blaj a atras atenţia istoricilor din secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea, între care şi Grigore Tocilescu, autorul primei ediţii (1901) a Hronicului cantemirian. Manuscrisul copiat 
se păstrează la aceeaşi bibliotecă sub cota ms. rom. 46. Existenţa lui a aruncat o umbră asupra originalului adus la 
1730 de Inochentie, care nu a fost cercetat până în acest moment, în pofida faptului că există anumite diferenţe 
între „originalul” de la Petersburg (de fapt tot o copie, probabil după un olograf cantemirian) şi transcrierea lui 
Dimitrievici. Este o lacună demnă de sesizat în exegeza operei lui Dimitrie Cantemir. 

(29) Până la data când Samuil Micu face aceste însemnări de istorie literară, celebra lucrare a lui Dimitrie 
Cantemir avea mai multe ediţii. În engleză, se tipărise la Londra, în două ediţii, în 1734–1735 şi în 1756, cu titlul 
The history of the growth and decay the Othoman Empire, translated into english by N. Tindal; în franceză, s-a 
tipărit la Paris, în 1743, în două ediţii de format diferit, în două, respectiv în patru volume, cu titlul Histoire de l’ 
Empire Othoman, où se voient les causes de son agrandissement et de sa décadence; în limba germană, s-a tipărit 
la Hamburg, în 1745, cu titlul Geschichte des osmanischen Reiches nach seinem Anwachsen und Abnechmen. 
Textul în limba latină, aşa cum a fost redactat de Cantemir, Incrementa atque decrementa Aulae Otomanicae, nu 
era cunoscut la acea dată de către istorici. Ca atare, este de presupus că Samuil Micu a cunoscut mai ales ediţia 
germană. 

(30) Se referă la lucrarea de debut a lui Dimitrie Cantemir, Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau 
giudeţul sufletului cu trupul, scrisă în română şi greacă şi tipărită la Iaşi în 1698. Această carte exista la Blaj în 
1747, în biblioteca episcopală (vezi Ioan Chindriş, Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein, în vol. Cultură şi 
civilizaţie în contextul Şcolii Ardelene, Cluj-Napoca, 2001, p. 58). 

(31) Pomenirea acestei opere (cunoscută în istoriografia românească sub titlul Evenimentele Cantacuzinilor şi 
Brâncovenilor) este surprinzătoare, întrucât, la data redactării istoriei latine a lui Samuil Micu, lucrarea 
cantemiriană era cunoscută public doar în ediţia princeps, apărută anonim în limba rusă, limbă în care a fost 
redactată: Divnîie revoliuţii pravednogo Bojiia otmiscenia na familiu Cantacuzinnîh v Valahii slavnîh i 
Brankovanov (în Anexele publicaţiei Jurnal ili podennaia zapiska blajennîia i vecinodostoinaia pameati 
gosudaria imperatora Petra Velikogo, s 1698 goda daje do Neiştatskogo mira, Sankt Petersburg, 1772, vol. II, p. 
291-313). Faptul ne dă o idee despre informaţia istorică pe care o avea Samuil Micu, la vârsta tânără la care şi-a 
redactat Brevis historica notitia...  

(32) Si mai surprinzătoare este informaţia lui Micu în legătură cu existenţa Tratatului de muzică turcească al 
lui Dimitrie Cantemir, întrucât această lucrare a văzut lumina tiparului abia în 1907, iar în cultura românească a 
fost publicată şi mai târziu, în 1910. Redactată aproximativ în anii 1703–1704, această scriere cantemiriană de 
mici dimensiuni poartă titlul original: Tarifu ilmi musiki ala vegni maksus. 

(33) Teodosie Veştemeanul (c. 1620–1708), mitropolit al Ţării Româneşti (1668–1708). Prima carte 
menţionată aici de Micu este Învăţătură preoţilor pe scurt de şapte taine ale besearecii, cu dreapte dovediri din 
pravila sfinţilor părinţi. Acum tipărită în zilele prealuminatului şi înălţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara 
Rumânească Io Constantin B<asarab> B<râncoveanu>Voievodul. Cu porunca şi cu toata cheltuiala a 
preasfinţitului mitropolit chir Theodosie. În tipografiia domnească, în sfânta Episcopie de la Buzău, la anul de la 
zidirea lumii 7210. A doua lucrare amintită aici este Mineiul. Luna lui septemvrie. Care acum întâiu s-au tipărit, 
cu tipicul şi parimiile şi sinaxariul pe limba rumănească. Den porunca şi toată cheltuiala prealuminatului domn 
Io Constantin Basarabă Voievoda, oblăduitoriul a toată Ţara Rumănească, mitropolit fiind a toată ţara chir 
Theodosie. Şi s-au tipărit în sfânta Episcopie de la Buzău, în anul de la zidirea lumii 7206, însuşi episcopul 
Buzăului, chir Mitrofan, fiind tipograf. 

(34) Neidentificaţi. 
(35) Damaschin, supranumit şi Damaschin Dascălul, episcop de Buzău, 1703–1708, apoi de Râmnic, 1708–

1725. Este o tipăritură de Râmnic cunoscută sub pseudotitlul Învăţătură despre şapte taine, tipărită la 1724, în 
timpul păstoriei acestui episcop. Bibliografia românească veche precizează în două locuri (II, p. 22 şi IV, p. 224) 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 405 

că nu se cunoaşte titlul real al acestei lucrări. Contribuţiile următoare nu au lămurit problema. Samuil Micu, în 
lucrarea Theologhie dogmatică şi moralicească despre taine preste tot (şapte volume, Blaj, 1801), reproduce în 
foile nepaginate de la sfârşitul volumului I predoslovia episcopului Damaschin, cuprinsă în cartea din 1724 la p. 
3-6. 

(36) Ieremia Cacavela (1643 – după 1698), călugăr erudit grec, preceptor al lui Dimitrie Cantemir. Învăţătură 
sfântă, adecă sfintei si dumnezăieştii liturghii tâlcuire de pe limba grecească pe limba rumânească, de Eremiia 
Cacavela dascăl, cu porunca Măriii Sale, prealuminatului domn Ioan Antioh Constantin Voievod. Tipăritu-s-au 
în Iaşi, în tiparniţa domnească, văleat 7205. 

(37) Teodor Corbea (1670 – c. 1725), cărturar marcant de la pragul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, 
originar din Braşov, dar activând în cea mai mare parte a vieţii dincolo de munţi, în Ţara Românească, sub domnia 
lui Constantin Brâncoveanu. A fost unul dintre diplomaţii români apreciaţi ai vremii. Lucrarea pomenită este 
manuscrisul original al unui impresionant dicţionar realizat de Teodor Corbea, Dictiones Latinae cum Valachica 
interpretatione, alcătuit în preajma anului 1700, care în prezent este în posesia Bibliotecii Academiei Române din 
Cluj-Napoca, sub cota ms. rom. 43. În mod surprinzător pentru cercetătorul de astăzi, Samuil Micu a cunoscut 
această lucrare în original. Ea fusese în posesia prinţului Radu Cantacuzino, de unde, în condiţii pe care nu le 
cunoaştem, a ajuns în biblioteca greco-catolică de la Blaj şi de acolo, în depozitul unde se află în prezent. 

(38) Nicolae Mavrocordat, domnitor al Moldovei în două rânduri (17 nov. 1709 – nov. 1710 şi 1711 – 5 ian. 
1716) şi al Ţării Româneşti, de asemenea în două rânduri (21 ian. 1716–25 nov. 1716 şi mart. 1719 – 3 sept. 
1730). Micu a cunoscut cartea acestuia în limba greacă, Peri ton kathekonton biblios, Bucureşti, 1719. Titlul întreg 
în limba română: Carte despre datorii, compusă de preaevlaviosul, preaînaltul şi preaînţeleptul stăpân şi domn a 
toată Ungrovlahia, domnul domn Ioan Nicolae Alexandru Mavrocordat Voievod. Acum întâi tipărită pe timpul 
domniei Înălţimei Sale, păstorind preasfântul şi de Dumnezeu păzitul mitropolit, domnul Daniil, cu îngrijirea şi 
îndreptarea preaînvăţatului domn Gheorghe din Trapezunt, profesor la Şcoala Domnească din Bucureşti. În 
cinstita Mănăstire a Tuturor Sfinţilor din Bucureşti, în anul de la naşterea Domnului 1719, luna decembrie. 
Lucrarea prinţului Mavrocordat a dobândit o faimă europeană impresionantă, bucurându-se de mai multe ediţii în 
diverse ţări: Leipzig, 1722; Londra şi Amsterdam, 1724; Ansbach, 1739 ş.a. 

(39) Climent (c. 1685 – 31 ian. 1753), episcop de Râmnic (1737–1748). Este vorba de Întrebări şi răspunsuri 
pentru şapte taini ale sfintei beseareci şi ceale zeace porunci. Şi pentru credinţa legii şi în ce Dumnezeu creadem. 
Şi pentru 7 daruri. Şi pentru 3 fapte bune ale bogosloviei şi pentru 4 bunătăţi ale sufletului. Şi pentru 7 păcate de 
moarte. Şi pentru 12 roduri ale milosteniei. Şi pentru diiate la vreamea morţii. Şi pentru nunţi spre folosul şi 
lesnele preoţilor. Acum într-acesta chip întâi tipărite în zilele luminatului domn Io Constantin Nicolae-Voievod. În 
Episcopiia Râmnicului. La anul de la Hristos 1747. De popa Mihail Athanasie Popovici (cf. Daniela Poenaru, 
Contribuţii la Bibliografia românească veche, Târgovişte, 1973, p. 29-32). 

(40) Samuil Micu îi atribuie unchiului său o lucrare care nu a existat. 
(41) Prima carte pomenită de Samuil Micu este Păstoriceasca datorie dumnezeieştii turme vestită şi acum cu 

blagosloveniia preaosfinţitului şi prealuminatului chiriu chir Petru Pavel Aaron, vlădicul Făgăraşului, întâiu 
tipărită în Baj, la Sfânta Troiţă. Anul 1759, mai 28. De Petru Sibiianul. 

(42) Floarea adevărului, care are titlul întreg: Floarea adevărului, pentru pacea şi dragostea de obşte, din 
grădinile sfintelor scripturi, prin mare stădaniia cucearnicilor între ieromonaşi, în mănăstirea Sfintei Troiţe de la 
Blaj, acum întâiu culeasă, carea luminat arată cum că UNIREA altă nu iaste, fără numai credinţa şi învăţătura 
sfinţilor părinţi. Tpăritu-s-au în Blaj, în anul Domnului 1750, martie 30, este de fapt o lucrare colectivă a 
„cuvioşilor ieromonaşi” de la Blaj, a cărei realizare se datorează într-adevăr iniţiativei lui Petru Pavel Aron. 

(43) Păstoriceasca poslanie sau dogmatica învăţătură a Bisearecii Răsăritului cătră cuvântătoarea turmă. Cu 
blagosloveniia preaosfinţitului şi prealuminatului chiriu chir Petru Pavel Aaron, vlădicul Făgăraşului, acum dată 
şi tipărită la Sfânta Troiţă în Blaj, 1760 maiu 17.De Petru Sibianul tip<ograful>. 

(44) Este vorba despre o enciclică de dimensiuni, concepută de Petru Pavel Aron în două variante, ambele în 
1761, una românească (Adevărata mângăiere în vremi de lipsă), alta latinească (Epistola consolatoria ex divinitus 
inspiratis scripturis. Opera Illustrissimi ac Reverendissimi domini Petri Pauli Aaron de Bisztra episcopi 
Fagarasiensis ad tempus tribulationum pro sui gregis utilitate collecta, et adaptata, cumque ejusdem benedictione 
Valachico nuper vulgata, nunc rursus Latino idiomate typis edita. Balasfalvae anno MDCCLXI. Per Joannicium 
Endrédi diaconum). 

(45) Acest „synopsis” este de fapt o interesantă monografie despre Conciliul de la Florenţa din 1439, prima 
lucrare din cultura noastră dedicată evenimentului. Episcopul Aron şi-a realizat şi această lucrare în două redacţii, 
una românească (Înceaperea, aşezământul şi iscăliturile sfântului şi a toată lumea Săbor de la Florenţiia, din 
ceale vechi greceşti şi latineşti spre înţeleagerea şi folosul neamului nostru acum întâiu prefăcute şi întru acest 
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chip tipărite, cu blagosloveniia Preaosfinţitului şi Prealuminatului kiriu kir Petru Pavel Aron, vlădicul 
Făgăraşului. La Sfânta Trioţă în Blaj. În anul Domnului 1762, aprilie 26), şi alta latinească (Exordium, et 
definitio Sanctae Oecumenicae Synodi Florentinae ex antiqua Graeco-Latina editione desumpta et ab 
Ilustrissimo, ac Reverendissimo Domino Petro Paulo Aaron de Bisztra episcopo Fagarasiensi ad suis gregis 
utilitatem, majus nempe unionis argumentum adaptata, cumque ejusdem benedictione prius Valachico, nunc 
rursus Latino idiomate typis edita, Blaj, 1762). 

(46) Este cea dintâi menţiune cunoscută despre traducerea Bibliei Vulgata în limba română, iniţiată de 
episcopul Petru Pavel Aron şi realizată de el împreună cu călugării erudiţi de la mănăstirea Sfânta Treime din Blaj 
în 1760–1761. Vulgata de la Blaj a fost publicată postum, în 2005, după manuscrisul original păstrat la Biblioteca 
Academiei Române din Cluj-Napoca. 

(47) Lucrarea la care se face referire este Despre şişmăticia grecilor, o traducere după Louis Maimbourg. 
(48) Atanasie Rednic, episcop greco-catolic de Făgăraş între 1765 şi 1772. Cercetarea nu cunoaşte vreo lucrare 

a lui Atanasie Rednic cu acest titlu sau pe acest subiect. 
(49) Sub acest titlu se ascunde o scriere voluminoasă a lui Atanasie Rednic, cu caracter de raport oficial, în 

limba latină, intitulată Status praesens Ecclesiae Fogarasiensis et impedimenta seu subsidiorum adjuvantium 
defectus et obstacula ob quae graeci ritus catholici ab anno cumprimis 1744 ad schisma deficere inceperuntneque 
iis stantibus adpriorem statum et vel maxime ad veram et firmam unionem cum S. R. Ecclesia reduci poterunt. Se 
pare că acest raport, scris în 1771, fusese cerut de Consiliul de Stat din Viena, pentru a cunoaşte situaţia exactă a 
Bisericii Unite din Transilvania (vezi Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii Române Unite, Galaxia Gutenberg, 
Târgu-Lăpuş, 2006, p.458–459). 

(50) Este vorba despre scrisoarea pastorală a lui Grigore Maior către credincioşii greco-catolici din 
Transilvania, adresată în 3 mai 1773, din Viena, cu ocazia confirmării sale în funcţia de episcop. Această scrisoare 
pastorală a fost tipărită, însă până acum nu se cunoaşte nici un exemplar din textul tipărit. 

(51) Ceea ce Samuil Micu numeşte enciclică este tot o scrisoare pastorală către credincioşii greco-catolici din 
Transilvania, din 1778, contrasemnată, alături de episcop, de secretarul său, Vasilie Vitez. 

(52) Personaj necunoscut nouă. Pasajul de la Ianache Văcărescu şi până la lucrările pe care şi le autocitează 
Samuil Micu este un adaos târziu la manuscrisul din 1778. Adaosul nu se regăseşte în manuscrisul integral de la 
Sibiu, ceea ce dovedeşte faptul că această copie a fost făcută relativ devreme. Partea adăugată este apropiată, dacă 
nu contemporană cu Scurtă cunoştinţă a istoriii românilor, iar autorii şi lucrările menţionate sunt relativ aceleaşi 
cu cele din textul istorico-literar românesc. Vezi în acest sens infra, notele: 75; 84-87; 80; 81; 76-78; 96-122. Faţă 
de ce se clarifică acolo, Micu adaugă aici o referire la marea colecţie de documente istorice alcătuită de Gheorghe 
Şincai, Rerum spectantium ad universam gentemDaco-Romanam sive Valachicam summaria collectio ex diversis 
athoribus, păstrată în mai multe volume la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 
461-463. Despre vreo lucrare cu această tematică a lui Chiril Ţopa (preot greco-catolic în Sibiu) nu avem 
cunoştinţă. Dicţionarul amintit al lui Piuariu-Molnar este Wörterbüchlein deutsch und walachiches. Vocabularium 
nemţesc şi românesc, tipărit la Sibiu în 1822. Se pare că acest vocabular era pregătit de eruditul doctor ardelean 
încă din 1785, când şi-a tipărit la Viena gramatica germano-română, Deutsch-walachishe Sprachlehre, dar în altă 
construcţie decât cel tipărit atât de târziu. Probabil că Samuil Micu a cunoscut un manuscris trilingv al lui 
Piuariu-Molnar, legat de gramatica sa germano-română din 1785. Cât despre dicţionarul lui Samuil Micu, vezi 
secţiunea dedicată lucrării sale lexicografice. 

(53) Aici începe varianta românească a excursului pe care Samuil Micu îl face în trecutul literaturii româneşti. 
Textul este reprodus după ediţia Samuil Micu, Scurtă cunoştinţă a istoriii românilor, îngrijită şi prefaţată de 
Cornel Câmpeanu, Bucureşti, 1963, p. 72-77. Această istorie abreviată a fost compusă după anul 1800, 
concomitent cu tratatul său sintetic, Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor. Datarea anterioară anului 1800, 
acreditată până acum, este contrazisă de elemente care se revelează cititorului din comentariile făcute de editori pe 
marginea unora dintre operele la care Samuil Micu face referire aici (vezi notele în continuare). S-a renunţat aici la 
delimitarea § 23 cu titlu cu tot (Alţi scriitori româneşti), atât pentru că cele două paragrafe au titluri cvasiidentice, 
cât şi pentru fluiditatea textului. 

Istoria pe scurt a românilor este precedată de cea mai frumoasă precuvântare dintre cele pe care Samuil Micu 
le-a aşezat în faţa cărţilor sale de istorie. Cercetătorul operei sale istorice observă numaidecât reticenţa cărturarului 
de la Blaj faţă de asemenea texte. Aici însă, vizând o categorie largă de cititori din popor, „comite” următoarea 
excepţie: „Cătră români. Socotind cu mintea mea zisa aceaea a filosofului aceluia carele au zis că urât lucru iaste 
elinului să nu ştie elineaşte, adevărat şi rumânului să poate zice că urât lucru iaste rumânului să nu ştie istoria 
neamului său, că vedem cum neamurile au scris lucrurile mai marilor săi, şi să cuvine aceastea omului carele are 
minte, că istoria iaste dascalul tuturor lucrurilor, şi bisericeşti, şi politiceşti, că ea nu numai cu cuvinte, ci şi cu 
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pilde adevărează ceale ce învaţă. Acest lucru cugetându-l eu, am socotit ca acum întâi, încai pre scurt, să dau 
oarecare cunoştinţă a neamului mieu cel rumânesc, carele pănă acum nici atâta cunoştinţă de neamul său nu are. 
Poate că să vor afla unii cu simţire tocma dobitocească de vor defăima această osteneală a mea, zicând: «Ce 
foloseşte omului să ştie ceale ce au fost?». Unii ca aceştea sânt tocma dobitoace, că numai dobitoacele nu ştiu 
lucrurile mai marilor săi. Ci să las acum pre nişte neînţelegători ca aceştea, carii nu văd că însuşi Dumnezeu au 
poruncit lui Moisi şi la alţi bărbaţi să scrie istoria neamului lor cel jidovesc. 

Deci tu, o, cuvântătoriule române, primeşte această puţintică, dar cu multă osteneală şi priveghere adunată 
istorie a neamului tău, şi au tu te nevoiaşte, au, de nu poţi, îndeamnă şi ajută pre alţii carii pot, ca mai pe lung şi pe 
larg lucrurile rumâneşti să le scrie, şi la tot neamul cunoscute să le facă, că cei buni să se laude întru neamurile 
neamurilor, iară cei răi şi cei nevrednici să se ruşineze şi să înceapă a lepăda simţirea cea dobitocească şi a fi 
oameni rumâni, adecă desăvârşit, că mult iaste a fi născut rumân, cum învăţăm de la însuşi Pavel Apostolul, 
carele, măcar era din sămânţă jidov, tot să lăuda şi cinstea şi ţinea că încai cu numirea iaste născut român [!]. 
Samoil Clain”. 

(54) Anul nu este întregit în ms. 
(55) Joannes Maxentius (a trăit în secolul al VI-lea), fruntaşul călugărilor din Scythia Minor (Dobrogea), 

implicat în elaborarea formulei „Unul din Sfânta Treime a suferit cu trupul”, teorie care a produs tulburări în 
lumea creştină răsăriteană şi apuseană. De numele lui se leagă încercările papei Hormisdas de a rezolva disputa 
iscată, cu ocazia călătoriei lui Maxentius la Roma, în anul 520. Este autorul, printre altele, a două dialoguri 
împotriva nestorienilor. 

(56) Ceea ce Samuil Micu numeşte „Mărturisirea credinţei” este o lucrare intitulată de editori Professio de 
Christo şi a fost tipărită mai întâi de Johann Cochlaeus în 1520, la Basel şi Hagenau. Aici se încheie § 22 din 
Scurtă cunoştinţă... 

(57) Petru Movilă este autorul catehismului universal al Bisericii Ortodoxe, după cum Petrus Canisius (1521–
1597) este al celui catolic. Această operă fundamentală a Bisericii Ortodoxe a avut o răspândire extraordinară în 
Europa, numărul ediţiilor fiind practic necunoscut. În cultura noastră a apărut pentru prima dată la Buzău, în 1691, 
fără indicarea numelui lui Movilă: Pravoslavnica mărturisire a săborniceştii şi apostoliceştii Besearecii 
Răsăritului. Dupre grecească, den porunca prealuminatului şi preaînălţatului domn Ioan Constandin 
B<râncoveanu> Basarab Voievod, întoarsă în limba rumânească de Radul logofăt Greceanul, ispravnic osârdnic 
fiind, ca şi la alalte câte s-au scos şi s-au tipărit aici în ţară, preasfinţitul chir Theodosie, mitropolitul ţării, iproci. 
Tipăritu-s-au în tipografiia domnească, la Episcopiia de la Buzău, la anul de la zidirea lumii 7200, în luna lui 
dichembrie 3. Numele lui Petru Movilă este amintit în închinarea pe care Radu Greceanu o face domnitorului la 
începutul cărţii. 

(58) Dosoftei, mitropolit al Moldovei (1671–1674 şi 1675–1686), om de cultură şi scriitor de marcă din 
perioada Umanismului românesc. Cartea menţionată: Viaţa şi petreacerea svinţilor. Acum tipărite întru 
blagoslovite dzâlele prealuminatului întru Iisus Hristos Ioan Duca-Voievoda, cu mila lui Dumnedzău domn Ţărâi 
Moldovei şi Ucrainei. Cu porunca Măriii Sale şi cu posluşeniia a smeritei noastre a lui Dosothei, mitropolitul 
Suceavei, în tiparniţa svintei Mitropolii în Iaşi, la care tiparniţă ne-au agiutorit de la Mosc Svinţiia Sa părintele 
nostru patriarhul Ioachim. Vleato de la începutul lumii 7190, measeaţa octovri. 27 dni. De la naşterea Domnului 
şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, leat 1682. 

(59) Vezi supra, nota 15. 
(60) Vezi supra, nota 38. 
(61) Varlaam, mitropolit al Moldovei (1632–1653), scriitor şi om de cultură din perioada Umanismului 

românesc. Este menţionat aici cu lucrarea polemică de mare impact în Transilvania, Cartea carea să chiamă 
răspunsul împotriva catihismusului calvinesc, făcută de părintele Varlaam, mitropolitul Suciavei şi arhiepiscopul 
Ţărâi Moldovei. Tipărită vleato bâtia mira 7153, spăseniaje mira 1645. Se pare că a fost tipărită la Mănăstirea 
Dealu. 

(62) Acest „catehism mic” al lui Petru Pavel Aron este o tipăritură încă necunoscută. Existenţa acestei cărţi ar 
rezulta dintr-un raport al prefectului tipografiei din Blaj, datat 30 ianuarie 1772. Vezi: Zenovie Pâclişanu, 
Tipografia din Blaj, în „Boabe de grâu”, V, 1934, nr. 2, p. 107; Barbu Teodorescu, Completări şi rectificări la 
Bibliografia românească veche, în „Glasul bisericii”, XIX, 1960, nr. 11-12, p. 1048; Daniela Poenaru, Contribuţii 
la Bibliografia românească veche, Târgovişte, 1973, p. 48; Ioan Mircea, în Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 
de ani de activitate a tipografiei (1747–1771), relevate de un document de epocă, în „Apulum”, XX, 1982, p. 690, 
693 ş.a.; Gabriela Mircea, Tipografia din Blaj în anii 1747–1830, Alba Iulia, 2008, p. 204. 

(63) Vezi supra, nota 46. Anterior acestei menţionări din Scurtă cunoştinţă..., Micu pomenise Biblia Vulgata, 
tradusă din iniţiativa lui Petru Pavel Aron, şi în cuvântul Cătră cetitoriu din Biblia de la Blaj (1795). 
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(64) Micu clarifică în acest loc paternitatea autorului unei importante tipărituri blăjene precursoare. Este vorba 
de primul Catehism care sistematizează dogmatic esenţa Bisericii Române Unite cu Roma. Paternitatea lui 
Gherontie Cotorea nu este tocmai o surpriză, scrierile lui anterioare dovedind o bună documentare în problemele 
dogmei catolice, în paralel cu un ataşament accentuat faţă de acestea. Titlul cărţii: Învăţătură creştinească prin 
întrebări şi răspunsuri, pentru procopseala şcoalelor. Acum întâiu tipărită cu blagosloveniia preaosfinţitului 
chiriu chir P. Pavel Aaron, vlădicăi Făgăraşului. În Mănăstirea Sfintii Troiţă de la Blaj, ian<uarie> 31, 1755. De 
cucearnicul popa Vladul tipograful. Un an mai târziu, 1756, a ieşit ediţia a doua a Catehismului blăjean, dovadă a 
succesului cărţii. 

(65) Despre o lucrare a lui Gherontie Cotorea, cu titlul: De religia şi obiceaiurile turcilor, s-a scris mult, până 
acum fără nici un rezultat, pentru că nu s-a păstrat o lucrare, manuscrisă sau tipărită, cu acest titlu. Informaţia 
despre existenţa ei vine de la Samuil Micu, care, într-un fragment istoric publicat de Timotei Cipariu (Acte şi 
fragmente latine româneşti pentru istoria besericei române, mai ales unite, Blaj, 1855, pp. 79-131, p. 121), scrie: 
„Acest Gherontie (i.e. Gherontie Cotorea) multe învăţături au scris, dintre care unele s-au tipărit, altele nu. Aşa 
sânt cartea De religia şi obiceaiurile turcilor, o învăţătură creştinească sau catehism mai mare, Maimburg, Istoria 
schismei grecilor şi Pravila după rândul slovelor de la buchi”. Nicolae Iorga a luat de bună informaţia aceasta, 
indicând scrierea în cauză ca lucrare certă a lui Cotorea (Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688–
1821). Vol. II. Epoca lui Petru Maior, Bucureşti, 1969, p. 331). Augustin Bunea, în 1902, credea că opera, pe care 
el o intitulează Cartea de religia şi obiceaiurile turcilor, „este identică cu aceea ce s-a publicat mai târziu în 
«Calendariul de la Buda»” (Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilvăneni 
de la la 1751 până la 1764, Blaj, 1902, p. 373). Dacă Bunea are dreptate, „dispariţia” manuscrisului este 
explicabilă, el fiind unul postum la data publicării, fiindcă Gherontie Cotorea a murit la o dată ulterioară, dar 
apropiată anului 1772, pe când „Calendarul de la Buda” a început să apară în 1806. Întrebarea este dacă 
manuscrisul, ajuns la redacţia „Calendarului”, a fost distrus sau păstrat. Misterioasa scriere i-a interesat şi pe alţi 
autori blăjeni, ca de pildă: Ioan Raţiu, Dascălii noştri. Scurte notiţe din viaţa şi activitatea lor literară (1754–
1848), f.a., f.l., p. VIII-IX şi Nicolae Comşa, Dascălii Blajului, Blaj, 1940, p. 18. Patru ani mai târziu, în 
cuprinzătorul său catalog despre Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centrală de la Blaj, Blaj, 1944, acelaşi 
Comşa nu pomeneşte nimic despre existenţa unui astfel de manuscris, dovadă că el nu mai exista printre 
documentele blăjene la acea dată, fapt care sugerează că el nu s-ar fi întors de la Buda, în cazul când ar fi vorba de 
una şi aceeaşi lucrare. Concluzia noastră: De religia şi obiceiurile turcilor a existat într-adevăr, de vreme ce 
Samuil Micu o menţionează în Scurtă cunoştinţă..., el neavând nici un motiv să născocească această lucrare. Pe 
ideea existenţei certe a manuscrisului merge şi o cercetare foarte recentă, în care se conchide: „Un alt manuscris 
realizat la confluenţa Târnavelor, De religia şi obiceiurile turcilor, ar putea fi datorat tot influenţei lucrărilor 
cantemiriene asupra intelectualilor blăjeni” (Gabriela Mircea, op. cit., p. 63). 

(66) Credem că este vorba despre o Formulă de întrebări şi răspunsuri pentru credinţa sfintei uniri, trimisă de 
Atanasie Rednic protopopilor la 25 martie 1768, poruncindu-le acestora să facă vizitaţii în protopopiatele lor şi să 
explice temeiurile unirii credincioşilor uniţi şi chiar neuniţilor care vor voi să asculte (cf. Zenovie Pâclişanu, 
Istoria Bisericii Române Unite, Galaxia Gutenberg, 2006, p. 436). 

(67) Gherasim Adamovici (1733–1794), episcop ortodox al Transilvaniei între anii 1789 şi 1794. Nu 
cunoaştem o asemenea scriere a episcopului sibian. 

(68) „Radu de la Braşov” este Radu Tempea (c. 1691–1742), preot şi dascăl la şcoala românească din Şcheii 
Braşovului, ulterior protopop al Braşovului şi al Ţării Bârsei. „Cele de lipsă preotului la slujbă” amintite de Micu 
sunt cuprinse într-un manuscris al lui Radu Tempea, cu tiltul: Învăţătură sfântă a dumnezăieştii liturghii, aflat la 
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 134. Acest manuscris, de 157 de file, provine din 
fondul vechi al Blajului, ca atare, este posibil ca Samuil Micu să îl fi cunoscut nemijlocit. 

(69) În prefaţa la ediţia din 1969 a Gramaticii rumâneşti a lui Dimitrie Eustatievici, autorul ediţiei, N. A. Ursu, 
îi atribuie acestuia Analele eclesiastice ale lui Baronius (cf. N. A. Ursu, Studiu introductiv la Dimitrie Eustatievici 
Braşoveanul, Gramatica rumânească 1757, Bucureşti, 1969, p. IX), ceea ce înseamnă că trimiterea lui Samuil 
Micu este în acest loc eronată. 

(70) Lucrarea pomenită aici este Poslanie sau dreaptă oglindă a păcii, dragostii şi unimii. Prin carele cu 
dreapte dovediri cei uniţi să mântuiesc de hulele carele lor li să aruncă. Iară neuniţii nici iritici a fi, nici 
shismatici mai ales în neamul românesc a nu să putea aieve zice să arată. Acum întăi tipărită, în împărăteasca 
cetate Vienna, prin cinstitul şi de neamu Iosiv de Curţbec, tipograful împărătesc. La anul de la Hristos 1787. 
Pentru a neamului românesc folos şi mângăiare. 

(71) Nu se cunosc aceste cazanii pomenite de Samuil Micu. 
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(72) Ignatie Darabant, episcop greco-catolic de Oradea (1790-1805), om de cultură, colaborator şi sprijinitor al 
corifeilor Şcolii Ardelene. Lucrarea amintită de Micu nu se cunoaşte.  

(73) Nici cea de a doua scriere pomenită nu este cunoscută. Se poate presupune că Samuil Micu, unul dintre 
apropiaţii episcopului de la Oradea, a cunoscut lucrări de sertar ale lui Darabant, rămase netipărite şi despre a 
căror soartă nu se cunoaşte nimic. 

(74) Alexandru Alexie Mureşean (?–1772), călugăr blăjean cu studii filosofice şi teologice la Roma, profesor la 
liceul din Blaj în 1766, apoi preot în localitatea Zăbrani din Banat. Această gramatică italo-română este un subiect 
controversat al culturii noastre vechi. Daniela Poenaru (Contribuţii la Bibliografia românească veche, Târgovişte, 
1973, p. 54) şi Barbu Teodorescu (Completări şi rectificări la Bibliografia românească veche, în „Glasul 
bisericii”, XIX, 1960, nr. 11-12, p. 1042-1065, p. 1049) o înregistrează ca pe o posibilă contribuţie la Bibliografia 
românească veche, îndoindu-se totuşi de posibilitatea imprimării sale reale. Înaintea celor doi, blăjeanul Zenovie 
Pâclişanu face următoarea remarcă în legătură cu această lucrare: „Se pare că nu a fost finita niciodată.” (Istoria 
Bisericii Române Unite, ediţie postumă îngrijită de Ioan Tîmbuş, Galaxia Gutenberg, 2006, p. 457). Aluzia lui 
Pâclişanu este la un raport al călugărului Iosafat Devai, prefectul tipografiei din Blaj, din 30 ianuarie 1772, înaintat 
Guberniului, cu privire la activitatea de până atunci a tipografiei, raport în care gramatica în cauză este menţionată 
ca aflându-se sub tipar, fără a fi însă terminată (nondum perfecta finita). O cercetare recentă încearcă să încheie 
acest contencios: „Putem considera ediţia Gramaticii italo-valahice, din 1772, ca pe o tipăritură blăjeană 
acceptabilă, titlul respectiv fiind apt de a fi păstrat în BRV, pentru simplul motiv că este puţin probabil ca o ediţie 
intrată în lucru să nu fi fost finalizată.” (Gabriela Mircea, Tipografia din Blaj în anii 1747–1830, Alba Iulia, 2008, 
p. 230). Nici una dintre sursele menţionate nu face dovada cunoaşterii istoriei scurte a lui Samuil Micu, de vreme 
ce în nici una nu este amintit numele autorului indicat de Micu: călugărul Alexandru Alexie Mureşean. 
Certitudinea paternităţii pe care o dă Micu este dincolo de orice îndoială, pentru că Micu era contemporan şi coleg 
de cin călugăresc, în aceeaşi mănăstire, cu Alexandru Alexie Mureşean. 

(75) Gramatica lui Ienăchiţă Văcărescu s-a tipărit în acelaşi an, 1787, în două ediţii: 1) Observaţii sau băgări de 
seamă asupra regulelor şi orânduielelor gramaticii rumâneşti, adunate şi alcătuite acum întâiu dă dumnealui 
Ianache Văcărescul, cel de acum dicheofilax a bisericii cei mari a Răsăritului şi mare vistier a Prinţipatului 
Valahiei. Şi hărăzite dă însuşi la preacinstitul, sfinţitul, dă Dumnezeu iubitoriul episcop a sfintei Episcopii 
Râmnecului, chir Filaret. Tipărite cu porunca şi blagoslovenia Sfinţiei Sale, acum în domnia preaînălţatului şi 
prealuminatului prinţip a toatei Ungrovlahiei Nicolae Mavrogheni Voievod. În arhieria preasfinţitului şi alesului 
dă Dumnezeu mitropolit şi arhiepiscop a ţărei, chir Grigorie. La leat 1787. În tipografia sfintei Episcopii a 
Râmnecului. De Gheorghie sin popa Constandin tip<ograful> Râmniceanul. 2) Observaţii sau băgări de seamă 
asupra regulelor gramaticii rumâneşti, adunate şi alcătuite dă dumnealui Ianache Văcărescul, cel de acum 
dicheofilax a bisericii cei mari a Răsăsritului şi mare vistier a Prinţipatului Valahiei. Tipărită acum întru al 
doilea rând în Viena Austriei, la Iosif noblu de Curţbec, împărătescul şi crăiescul al curţii tipograf şi bibliopol. 
1787. 

(76) Ioan Molnar-Piuariu (1749–1815), medic şi om de cultură român din perioada Iluminismului. Lucrarea 
menţionată: Economiia stupilor. Acum întâi izvodită şi dată de Ioan Molnar, doftorul de ochi, în Marele Prinţipat 
al Ardealului. Cu privileghiumul împărăteştii şi crăieştii măriri, în Viena, la Iosif nobâl de Curţbec, împărătescul 
şi crăiescul de curte a neuniţilor rumâni şi a sârbilor tipograf şi vănzător de cărţi. În anul 1785. 

(77) Alte două lucrări ale lui Molnar-Piuariu: 1) Deutsch-Walachische Sprachlehre. Verfasset von Johann 
Molnar, königl<iche> landes Augen Arzt im Grossfürstenthum Siebenbürgen. Wien, bei Joseph Edlen von 
Kurzbek k. k. Hofbuchdrucker, gross- und Buchhändler.1788. 2) Retorică, adecă învăţătura şi întocmirea 
frumoasei cuvăntări. Acum întâiu izvodită pe limba romănească. Împodobită şi întemeiată cu pildele vechilor 
filosofi şi dascali bisericeşti. În Buda. S-au tipărit în crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii, 
1798. 

(78) Este vorba despre o traducere a lui Ioan Molnar-Piuariu din francezul Claude Milot: Istorie universală 
adecă de obşte, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi, întocmită prin signior Milot, commembrum 
Academiei frânceşti din Lion. Iar acum întâia dată tălmăcită în limba românească. Tomul I. În Buda. S-au tipărit 
în crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii, 1800. 

(79) În acest loc Samuil Micu stabileşte paternitatea celei dintâi concordanţe biblice din cultura noastră, cu titlul 
Stihuri din Sfânta Scriptură pentru multe lucruri. Manuscrisul, inedit până de curând, se păstrează la Biblioteca 
Academiei Române din Cluj-Napoca, ms. rom. 102. Vezi Ioan Marginai, Stihuri din Sfânta Scriptură pentru multe 
lucruri. Prima concordanţă biblică românească, ediţie princeps după manuscris inedit de Ioan Chindriş şi 
Niculina Iacob, Galaxia Gutenberg, 2009. 
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(80) Istoria culturală a Blajului pomeneşte o lucrare a lui Ştefan Pop (?–1801), în limba latină, intitulată: 
Tractatus de sacramento baptisimi (vezi Nicolae Comşa, Dascălii Blajului, Blaj, 1940, p. 25). 

(81) Singurul loc în care este amintită de cercetători această lucrare a lui Ioachim Pop este cartea lui Nicolae 
Comşa, Dascălii Blajului, p. 32, dar autorul face trimitere tocmai la Samuil Micu. Astfel cercul este închis, iar 
problema nerezolvată. Nu se cunoaşte o asemnea lucrare. 

(82) Acest „Petru Pavel Maier”, este de fapt corifeul iluminist Petru Maior. La data realizării istoriei literare 
abreviate a lui Samuil Micu, Petru Maior avea în manuscris faimoasa lucrare Procanonul, de care Micu vedem că 
nu aminteşte, dovadă că nu o cunoştea, şi Protopapadichia din 1795, în care Maior „tâlcuieşte” vechile canoane 
din Biserica Răsăriteană, referitoare la statutul istoric al protopopilor. Credem că la această lucrare se referă aici 
Samuil Micu. 

(83) Este surprinzătoare menţionarea unei lucrări cu titlul „Dialog întră grec şi latin”. Este imposibil de 
identificat această lucrare. Petru Maior este scriitorul iluminist ardelean ale cărui lucrări se cunosc cu mare 
acurateţe, el însuşi fiind un om ordonat şi pedant. Dacă Maior a scris totuşi o asemenea lucrare, şi ea este pierdută 
deocamdată, înseamnă că suntem privaţi de un text imagologic avant la lettre despre români, desfăşurat în dialog 
între un grec şi un latin. Credem totuşi că o asemenea lucrare nu a existat. 

(84) Prima principia Latinae grammatices quae ad usum scholarum Valachico-nationalium propter majorem 
incipientium puerorum facilitatem, adjecta Valachica lingva, in hunc ordinem redegit, ac typis edi curavit 
Giorgius Gabriel Sinkai de Eadem AA. LL. philosophiae, & SS. theologiae doctor, ac primariae scholae 
nationalis Balasfalvensis director & catecheta. Balasfalvae. Typis Seminarii Dioecesani. MDCCLXXXIII. 

(85) Îndreptare cătră arithmetică, întâia parte, alcătuită şi întocmită pentru folosul şi procopseala tuturor 
şcoalelor normăleşti a neamului românesc de Gheorghie Şincai din Şinca, directorul şi catehetul numitelor şcoale 
&c. În Blaj. Cu tipariul seminariului. 1785. 

(86) Catehismul cel mare cu întrebări şi respunsuri, alcătuit şi întocmit pentru folosul şi procopsala tuturor 
şcoalelor normăleşti a neamului românesc de Gheorghie Gavriil Şincai, directorul şi catehetul Şcoalei cei 
Normăleşti din Blaj şi ceal<ealalte>. În Blaj. Cu tipariul seminariului, 1783. 

(87) Este vorba despre varianta abreviată, în limba latină, a Hronicii lui Gheorghe Şincai: Chronicon 
Daco-Romanorum sive Valachorum et plurium aliarum nationum in quntum eae ita commixtae vixerunt ut fata et 
res gestae unius absque alterius fatis et rebus gestis deduci et exarari nequeant, intra multorum annorum 
curricula magno cum labore et fatigio e pluribus auctoribus editis, diplomatibus, manuscriptis et inscriptionibus 
collectum et ad annos aerae Christianae digestum per Georgium Sinkai de Eadem AA. LL. philosophiae et SS. 
theologiae doctorem, emeritum primumque per Magnum Transilvaniae Principatum scholarum nationalium 
graeco-catholicarum directorem, emeritum que in Regia Universitatis Hungaricae typographia typi correctorem, 
et interimalem censorem valachicum (titlul apud Gheorghe Şincai, Opere. IV. Chronicon Daco-Romanorum sive 
Valachorum et plurium aliarum nationum, ediţie îngrijită de Florea Fugariu, Bucureşti, 1973, p.5). 

(88) Dimitrie Eustatievici (c. 1730–1796), om de cultură braşovean, profesor la şcoala românească din Şcheii 
Braşovului, scriitor, autorul primei gramatici româneşti. Cartea menţionată este: Dezvoaltele şi tălcuitele 
evanghelii a duminecilor, a sărbătorilor şi a oareşcărora zile, spre trebuinţa cateheţilor şi a dascalilor neuniţi ce 
să află în Mare Prinţipatul Ardealului. Prin Dimitrie Eustathiovici, directorul şcoalelor neunite naţionaliceşti, în 
limba rumânească puse şi întocmite. Cu blagoslovenia preaosfinţitului domnului Gherasim Adamovici, episcopul 
neuniţilor în Ardeal. Să vinde fără legătură cu 14 creiţari. Sibii, la Petru Bart, chesaro-crăiescul, privilegheatul 
tipograf a cărţilor celor sholasticeşti neunite rumâneşti.1790. 

(89) „Istoria biblicească” este Sinopsis adecă cuprindere în scurt a cei vechi şi a cei noao scripturi, adecă a 
Bibliii. Spre trebuinţa a şcoalelor neunite naţionaliceşti din Mare Prinţipatul Ardealului. Acum întâi în limba 
rumânească pus şi aşezat prin Dimitrie Eustathievici, directorul şcoalelor neunite naţionaliceşti, în M<arele> 
P<rincipat> Ardeal. Să vinde fără legătură cu 11 creiţari. Sibii, în chesaro-crăiasca rumânească privilegăluită a 
Răsăritului tipografie a lui Petru Bart. 1791. 

(90) O asemenea lucrare, cu contribuţia lui Dimitrie Eustatievici nu este indicată de nici o sursă bibliografică. 
Ar putea fi, eventual, o confuzie la mijloc, întrucât tâlcul evangheliilor (vezi aci supra, nota 88) este una şi aceeaşi 
noţiune cu cazania. 

(91) Ioan Halmaghi (?–1815), cleric cu studii la Blaj, profesor la şcolile înfiinţate de Petru Pavel Aron, ulterior 
vicar foraneu al Făgăraşului, apoi vicar foraneu al Rodnei până la sfârşitul vieţii. Este prima ediţie a popularei cărţi 
Mâna lui Damaschin, destinată unui calcul simplist al datelor din Pascalie. Titlul întreg al cărţii: Mâna lui 
Damaschin acum întâiu într-acest chip pe înţeles aşăzată, cu multe alte adaose rânduieli îmbogăţită şi tipărită 
pentru folosul de obşte al pravoslavnicilor de Besearica Răsăritului. Sibii. La anul de la Hristos 1793. Textul 
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cărţii este precedat de un Cuvânt înnainte despre mâna lui Damaschin, datat în Sibiu la 21 februarie 1793 şi 
semnat „Ioann Halmaghi, vicareş”. 

(92) Nu cunoaştem o asemenea lucrare. 
(93) Samuil Vulcan, episcop greco-catolic de Oradea (1806–1839). „Învăţătura pentru proşti (i.e. săteni)” este 

de fapt o interesantă serie de articole scrise de episcopul orădean, prin care vrea să aplice directiva iluministă, 
dominantă în Imperiu, la nivelul oamenilor de condiţie intelectuală inferioară. Este o pedagogie de tip rural pe care 
a practicat-o şi Petru Maior, dar în cazul lui Samuil Vulcan savoarea lecturii constă în adaptarea limbajului la 
nivelul de înţelegere al cititorilor, şi nu invers, ca în cazul Petru Maior, care se adresează aceleiaşi categorii sociale 
într-un stil prea elevat (vezi Ioan Chindriş, Pedagogia rurală a lui Petru Maior, în vol. Transilvanica, 
Cluj-Napoca, 2003, p. 397-403). Aceste „învăţături”, care eventual puteau fi folosite şi ca teme pentru predici, 
sunt încă inedite şi se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, ms. rom. 552, 555, 561. Iată 
câteva dintre titlurile acestor conferinţe populare: Învăţătură asupra boscoanelor (supărştiţiilor), Catehism despre 
năravuri pentru săteani, Despre mijlocirile de a-şi păzi sănătatea, Învăţătură creştinească pentru slugi, 
Învăţătură despre năravuri pentru pruncii ţăranilor ş.a. 

(94) Filaret, cărturar român, episcop de Râmnic (1780–1792) şi mitropolit al Ţării Româneşti (1792–1793). 
Cele trei cărţi menţionate de Samuil Micu: 1) /OMILI/AI adecă cuvintele celui întru sfinţi şi de Dumnezeu 
purtătoriului părintelui nostru Macarie celui Mare a eghipteanului, acuma întâia oară dintru limba ellinească 
scoase şi tipărite în zilele preluminatului domnului nostru Io Alexandru Ipsilant Voievod. Cu blagosloveniia 
preasfinţitului arhiepiscop şi mitropolit a toată Ungrovlahiia chir Grigorie. Prin osârdiia şi cheltuiala 
Preacuvioşiei Sale chir Filaret, arhimandritul sfintei Mitropolii în Bucureşti. În anul de la Hristos 1775. De popa 
Costandin tipograful Râm<niceanul>. 2) Cuvintele fericitului părintelui nostru Dorothei, tălmăcite de pre limba 
cea proastă grecească şi îndreptate de preasfinţitul părinte chir Filaret, episcopul Râmnicului. Şi cu a Preasfinţiii 
Sale blagoslovenie şi chieltuială s-au tipărit pentru folosul vieţii ceii de obşte a celor întru Hristos fraţi. În zilele 
întâiei domnii a preaînălţatului domn Io Mihai Costandin Şuţul Voievod. În sfânta Episcopie a Râmnicului, la anii 
de la Hristos 1784. De Climent ieromonah tip<ograf> şi de popa Costandin tipograf Râmniceanul. 3) Cuvintele 
sfântului părintelui nostru Theodor Studitul. Tipărite de pre limba cea proastă greceasă şi îndreptate de 
preasfinţitul părintele chir Filaret, episcopul Râmnicului. Şi cu a Preasfinţiii Sale blagoslovenie şi chieltuială s-au 
tipărit pentru folosul vieţii de obşte a celor întru Hristos fraţi. În zilele întâiei domnii a preaînălţatului nostru 
domn Io Mihai Costandin Şuţul Voievod. În sfânta Episcopie a Râmnicului, la anii de la Hristos 1784. De Climent 
ieromonah tip<ograf> şi de popa Costandin tipograf Râmniceanul. 

(95) Nu cunoaştem lucrarea atribuită lui popa Inacu din Sâncel. 
(96) „Gramatica” lui Samuil Micu este Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae. Composita ab 

Samuele Klein de Szad, Ord. S. Basilii M. In Collegio Graeci ritus catholicorum Vindobonensi ad. Barbaram 
Ephemerio. Locupletata vero, et in hunc ordinem redacta a Giorgio Gabriele Sinkai, ejusdem ordinis AA. LL. 
Phil. et SS. Th. d. Vindobonae, typ. Josephi nob. de Kurzböck. MDCCLXXX.  

(97) Nu se cunoaşte o asemenea lucrare a lui Samuil Micu. 
(98) Loghica adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei. În Buda. S-au tipărit în Crăiasca Tipografie 

Orientalicească a Universitatei Peştii. 1799. Este vorba despre o traducere a lui Samuil Micu după Friedrich 
Christian Baumeister, unul dintre discipolii şi popularizatorii marelui filosof german Christian Wolff (1679–
1754). Micu a tradus această lucrare în 1781, iar manuscrisul pentru tipar datează din 1786 (Bibioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 114). La sfârşitul acestuia este următoarea însemnare lămuritoare: 
„Sfârşitul filosofiei cei cuvântătoare, adecă a loghicii, scrisă întâiu pre limba românească de mine, cel întră 
ieromonaşi mai mic, Samoil Clain din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, în anul 1781, iară acum a doa oară tot 
de mine Samoil Clain scrisă, în anul 1786”. 

(99) Una dintre interesantele prelucrări filosofice ale lui Samuil Micu, tot după Friedrich Christian Baumeister, 
aflată în manuscris la data menţionării ei aici, este Învăţătura metafizicii şi se păstrează la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 538. Editată postum, târziu: Samuil Micu, Scrieri filozofice, Bucureşti, 
1966, p. 73-186. Sursa punctuală a lui Micu este ediţia cu caracter didactic intitulată: M. Frid. Christiani 
Bavmeisteri, Avgusti Gymnasii Gorlicensis rectoris Elementa philosophiae recentioris vsibvs ivventvtis 
scholasticae accomodata, et plvribvs sententiis exemplis qve ex vetervm romanorvm monimentis illvstrata. Editio 
nova, secvndum exemplar Lipsiense anni MDCCLV. Claudiopoli, typis Coll. Reform. MDCCLXXI. Din cele 316 
paragrafe ale lucrării, traducătorul nostru a transpus în româneşte numai 261. 

(100) „Legile fireşti”, de fapt: Legile firei, ithica şi politica sau filosofiia cea lucrătoare, în patru părţi 
împărţită şi întru acest chip aşezată pre limba românească. Partea întâia. Sibii, în tipografia lui Petru Bart, 1800 
şi Filosofiia cea lucrătoare a rănduialelor dreptului firei. Partea a dooa. Cu slobozeniia Înălţatului Crăiescului 
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Guberniu. Sibii, în Tipografia lui Petru Bart. 1800. Părţile a treia şi a patra au rămas în manuscris, păstrându-se la 
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 90: A filosofiei cei lucrătoare. Partea a 3. Ethica 
sau învăţătura obiceaiurilor (f. 76r-142v) şi partea a patra, Învăţătura politicească (143r-187v). Redacţia primară 
se păstrează în ms. rom. 113 (f. 198v-240v; 241r-262r). În cartea amintită a lui Baumeister (vezi aci supra, nota 
99), aceste ultime două cărţi sunt la p. 493-549 (Philosophiae practicae pars III. Institutiones eticae siue 
philosophiae moralis stricte sic dictae) şi 550-588 (Institvtiones politicae). 

(101) Este Biblia de la Blaj, a doua traducere integrală a Septuagintei în limba română, după Biblia de la 
Bucureşti din 1688, tipărită la Blaj în 1795. Vezi secţiunea BIBLIA din acest volum. 

(102) Canoanele săboarelor a toată lumea şi a celor nameasnice şi ale sfinţilor părinţi, ceale primite în 
Besearica Răsăritului. Acum întâiu tălmăcite şi a doao oară întru acest chip scrise de ieromonahul Samuil Clain 
de la Sad, în Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, la anul Domnului 1798. Manuscrisul încă inedit se păstrează la 
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 427. 

(103) A celui întru sfinţi părintelui nostru Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului, Catihises sau învăţături cătră cei 
ce vin la botez, tălmăcite acum întâiu pre limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, în anul 
1788. La sfârşitul manuscrisului, o însemnare a lui Micu: „În anul 1788, tălmăcitu-s-au şi s-au scris aceaste 
învăţături, Catihises numite, de pre elinie şi latinie, din carte tipărită în Paris, în anul 1708, de mine, smeritul şi 
păcătosul ieromonah, Samoil Clain de la Sad”. Manuscrisul încă indedit se păstrează la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 429. 

(104) Aici autorul menţionează trei dintre lucrările sale: A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, 
arhiepiscopul Chesariei din Capadochia, cuvinte cătră norod zise, manuscris păstrat la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 534 (inedit); A celui întru sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, 
arhiepiscopul Chesariei Capadochiei, rânduiale cătră cei ce împreună sau pustniceaşte vieţuiesc, manuscris 
păstrat la la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 535 (inedit). Cât despre pomenirea lui 
Ioan Gură de Aur, aceasta se referă la o masivă traducere, în trei volume manuscrise, cu titlul la primul volum: A 
celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Ţarigradului, omilii sau cuvinte în Evangheliia 
Sfântului Ioan, întoarse pre limba românească de Samoil Clain de la Sad, ieromonah din Mânăstirea Sfintei 
Troiţă de la Blajiu, în anul de la Hristos 1787. Titlul volumului al II-lea este puţin diferit şi ca text şi ca datare: A 
celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Ţarigradului, cuvinte în Evangheliia Sfântului 
Ioan, tălmăcite pre limba românească şi scrise de Samuil Clain de la Sad, 1791, în Blajiu, în Mânăstirea Sfintei 
Troiţă. Volumul al III-lea nu are titlu, dar continuă numerotarea de unde rămăsese al II-lea volum, cu paragraful 
51. Fiecare volum are o tablă de materii, cuprinzând numărul şi titlul capitolelor din tomul respectiv. Cele trei 
tomuri ale acestui manuscris se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 
432-434 (inedit). 

(105) „Cuvintele” sfinţilor amintiţi (lista lor corectă este: Grigore Teologul, Anastasie Sinaitul, Andrei 
Criteanul, Efrem Sirul, Ioan Damaschin şi Epifanie) sunt cuprinse în ms. rom. 539 de la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca. În cadrul manuscrisului, secvenţa dedicată fiecărui sfânt are titlu separat, cu începutul 
aproape invariabil: A celui întru sfinţi părintelui nostru... 

(106) Pentru această operă, vezi nota următoare. 
(107) O lucrare mai puţin cunoscută a lui Samuil Micu: traducerea romanului popular Varlaam şi Ioasaf, despre 

care cercetătorii afirmă că reprezintă o transpunere din limba italiană (vezi: N. Cartojan, Cărţile populare în 
literatura românească. I. Epoca influenţei sud-slave, Bucureşti, 1974, p. 302; Cărţile populare în literatura 
românească, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de I. C. Chiţimia şi Dan Simonescu, II, 1963, p. 290). Prima 
menţionare tipărită a acestei scrieri, chiar împreună cu cealaltă citată aici de el, o găsim la Gheorghe Şincai, în 
Elegia sa din 1804: „S. Damasceni Historia Iosaphat et Barlaam, et de Orthodoxa Fide Libri duo priores”. 
Această trimitere, în traducere românească (S. Ioane Damascenu, Istoria lui Iosafat şi Barlaam şi Despre credinţa 
ortodoxă, cartea I şi II), o regăsim la Ioan C. Bianu, Vieaţa şi activitatea lui Maniu Samuil Micul alias Clain de 
Sad, Bucureşti, 1876, p. 27. Nu se cunosc textele acestor lucrări. 

(108) Pe Sfântul Pahomie îl găsim într-un manuscris conţinând „învăţături aschiticeşti” ale mai multor părinţi ai 
bisericii: A celor întru sfinţi cuviioşilor părinţilor noştri Pahomie, Efrem Sirul, Ioan de la Scară, Ava Isaie, Ava 
Amon, Theodor Studitul şi Ava Maxim, Învăţături aschiticeşti şi altele. Acum întâiu tălmăcite pre limba 
românească de părintele Samuil Clain de la Sad, ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu. 
Manuscrisul încă inedit se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj- Napoca, cota ms. rom. 426. 

(109) Cărturarul blăjean a avut o atracţie aparte pentru viaţa vechilor părinţi ai bisericii. Prima sa scriere 
cunoscută, din anul 1769, este dedicată ieremitului Aba Dorothei şi se păstrează în manuscris la Biblioteca 
Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 516, sub titlul A celui întru sfinţi părintelui nostru Ava 
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Dorotheiu învăţături de multe fealiuri cătră ucenicii săi. De foarte tânăr, blăjeanul student la Viena îşi manifestă 
intenţia de a publica această carte, după cum atestă un cuvânt Cătră cetitoriu din fruntea manuscrisului: „Cătră 
cetitoriu. Iată, prea draje cetitoriule, înaintea ochilor îţi pui învăţătura s<fântului> p<ărintelui> n<ostru> 
Dorothei, carea, de o vei ceti cu luare-aminte, mare folos sufletesc vei câştiga. Iară pentru ca mai lezne şi mai 
bine să poti înţăleaje această sfântă şi decât miiarea mai dulce învăţătură, aceastea le plineaşte: adecă, mai 
întâiu, când te vei apuca de cetanie, cu smerenie dă slavă lui Dumnezeu şi ceare Duhului înţăleajeri şi şi 
luminări; a doa, nu te grăbi în cetanie, ci ceteaşte rar, din soroacă în soroacă, şi ia aminte despre ce lucru iaste 
cetania aceaea, cine grăiaşte sau dintr-a cui faţă grăiaşte, ce grăiaşte, pentru ce, cum zice, când, unde şi cum; a 
triia, de nu înţăleaji dintru o cetire, ceteaşte şi a doa oară, şi şi de mai multe ori, până ce vei înţăleaje. 

După aceasta, şi de aceasta îţi aduc aminte, ca, de vei asămăna această întoarcere cu unele vechi leteneşti, şi 
de nu să va lovi, nu îndată să pui în ponos şi să zici că aceasta nu e întoarsă bine, ci mai vârtos să ştii că acealea 
sânt rău întoarsă, precum au arătat Valtasar Corderi în întoarcerea sa de pre grecie pre letinie, carea e tipărită 
mai pre urmă de toate în Antverpia, pre carele şi eu l-am urmat, văzând că toate greşealele celor ce au fost greşit 
din grecie le-au arătat.  

Mai pre urmă, iaste să te rog pre tine, cucearnice cetitoriule, ca să-ţi aduci aminte şi de nevredniciia mea în 
rugăciunile tale cătră făcătoriul tuturor lucrurilor, Dumnezău cel slăvit în Troiţă, iară eu, dimpreună cu sporiul 
duhovnicesc, îţi poftesc şi sănătate. 1769. Al dragostii tale, Samoil Clain, monah”. 

Numeroase alte manuscrise ale lui Samuil Micu, încă inedite, cuprind texte patristice, dovadă clară a faptului 
că autorul era influenţat de marile colecţii patrologice occidentale şi că dorea să instaureze şi în cultura noastră 
disciplina îndrăgită în acea vreme a patrologiei, care, în afara mesajelor religioase propriu-zise, oferea lecturi şi 
modele exemplare de conduită pentru cea mai largă categorie de cititori. Vezi, în acest sens, bibliografia 
volumului de faţă, secţiunea manuscrise (inedite şi edite). 

(110) Samuil Micu citează aici manuscrisul traducerii sale după cartea călugărului burgund Tomas a Kempis (c. 
1380 – 25 iulie 1471), Imitatio Christi, celebră în toată lumea catolică. Manuscrisul încă inedit al traducerii, A 
Thomei de la Chempis de urmarea lui Hristos cărţi 4, foarte de mare folos sufletului cucearnic. Acum întâiu 
tălmăcite pre limba românească de Samuil Clain de la Sad, ieromonahul din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu, 
datează din 1803, după cum menţionează traducătorul însuşi într-o însemnare finală: „Sfârşit şi lui Dumnezeu 
laudă. Scris-am eu, cel întru monaşi smerit, Samuil Clain de la Sad, ieromonah din mânăstirea din Blajiu, 1803”, 
şi se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 430. În fruntea manuscrisului, 
Micu inserează o scurtă însemnare despre Viiaţa Thomei de la Chempis. 

(111) Îndreptarea păcătosului. Acum scrisă şi culeasă şi întru acest chip aşezată şi rânduită pentru folosul 
creştinilor, cum să cade să-şi mărturisească preotului păcatele. Cu nevoinţa şi osteneala părintelui ieromonah 
Samoil Clain de la Sad. Scrisă în Beciu, anul de la mântuirea lumii 1780. Manuscrisul încă inedit se păstrează la 
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 411. 

(112) Este vorba despre Istoria împărecherii întră Besearica Răsăritului şi a Apusului, carea s-au făcut pe 
vreamea lui Mihail Cheluralie, patriiarhul Ţarigradului, şi a Săborului de la Florenţiia. Acum întâiu româneaşte 
făcută şi scrisă de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, din Mânăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu. Manuscrisul 
nedatat se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 448. 

(113) Scrierea este menţionată de Gheorghe Şincai în Elegia sa din 1804, dar nu s-a păstrat (vezi caz similar 
supra, nota 107).  

(114) Şi despre această lucrare a lui Samuil Micu se vehiculează părerea că ea s-a pierdut sau, în cel mai bun 
caz, că nu este cunoscută. Emitem aici ipoteza, sub rezerva confirmării sau infirmării ei în viitor, că acest text al 
lui Micu este unul şi acelaşi cu Esopia tipărită la Sibiu în 1795, sub titlul Viaţa şi pildele preaînţeleptului Esop. 
Anul apariţiei acestei tipărituri corespunde celei mai fertile perioade de colaborare a cărturarului greco-catolic cu 
ortodocşii de la Sibiu, unde îşi va tipări câteva dintre scrierile sale (Loghica, 1799; Legile firei, ithica şi politica..., 
1800; Acathist, 1801). Atracţia insolită a teologului, filologului şi istoricului foarte erudit spre acest gen literar, zis 
impropriu şi popular, nu trebuie să ne mire, gândindu-ne la surprinzătoarea traducere pe care a făcut-o din Istoria 
adevărată a lui Lucian din Samosata, o carte nu numai „populară”, dar şi plină de elemente burleşti, uneori chiar 
licenţioase, sau la faptul cert că a tradus un alt roman popular de mare circulaţie la români, Varlaam şi Ioasaf. 
Faptul rămâne un subiect de meditaţie pentru cercetători. 

(115) Samuil Micu a avut ambiţia de a traduce marea lucrare istorico-eclezastică a savantului francez Claude 
Fleury (1640–1723), tipărită mai întâi în limba franceză, sub titlul Histoire ecclésiastique, în 20 de volume, în anul 
1691. Credem însă că Micu a tradus după ediţia latină a marii lucrări, apărută în 66 de volume, la Augsburg şi 
Innsbruck, între 1758 şi 1781, sub titlul (la primul volum): Claudii Fleurii abbatis Historia ecclesiastica latine 
reddita et notis illustrata a R.P. Brunone Parode Ord. S. Ben. in Monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. 
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Tomus I. Prima duo saecula complectens. Cum approbatione et consensu superiorum. August. Vind. et Oeniponti. 
Impensis Josephi Wolff. MDCCLVIII. Impresionantul lucrător care a fost ieromonahul blăjean a reuşit să 
tălmăcească doar în parte lucrarea prea vastă pentru un singur om. La Biblioteca Academiei Române din 
Cluj-Napoca se păstrează 8 volume manuscrise masive, care conţin 11 cărţi întregi şi 13 paragrafe din cartea a 
douăsprezecea din istoria lui Fleury, ducând naraţiunea până la Soborul de la Antiohia din anul 341. Ulterior, el îşi 
explicitează această muncă pe forzaţul primului din cele 7 tomuri: „Această istorie besericească dintr-a lui abas 
Claudie Fleuri o am tălmăcit. Unele paragrafuri de ale mucenicilor le-am lăsat dintr-această carte, ca să nu să facă 
prea mare. Locurile pe de laturi nu le-am pus, că gândeam că voiu avea prilejiu a le pune, dar, cum văz, m-apucă 
moartea mai înainte. În cartea a şeasa, multe greşale pot fi, că nu-i scrisă de mine, dar să pot îndrepta din cea scrisă 
de mine ad impurum. Samuel Clain de Sad m. p. 1803”. Acest „impurum”, adică maculator, de care pomeneşte 
Micu, este prima redacţie a cărţilor 6-10, datând din 1783 şi 1787, şi se păstrează la Biblioteca Academiei Române 
din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 116-118. Redacţia curată a manuscrisului se păstrează la aceeaşi bibliotecă, sub 
cotele ms. rom. 443-447. 

(116) Altă lucrare menţionată este Cunoştinţă pre scurt a istoriei besericeşti. Acum întâiu aşezată şi scrisă pre 
limba românească de Samoil Clain ieromonahul, în anul 1789. În manuscris, lucrarea se păstrează la Biblioteca 
Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 119. A văzut lumina tiparului abia recent: Samuil Micu, 
Istoria bisericească, transliterare de pe manuscrisul original paleografic, studiu introductiv, note şi glosar de 
arhim. Veniamin Micle, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 1993. 

(117) Această indicaţie trimite la manuscrisul cu titlul: Theologhie sau cuvântare de Dumnezeu. Acum întâiu 
aşezată şi scrisă în limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, din Mânăstirea Sfintei Troiţă din 
Blajiu. În Viena. 1781. De descoperirea dumnezăiască. Tomul I. Ulterior, Micu adaugă în titlu următoarea 
menţiune: „S-au scris a doa oară mai cu mai bună aşezare, tot de mine, Samuil Clain, 1798”. Titlul de intrare în 
materie este mai lămuritor în ce priveşte felul cum îşi indică el aici această lucrare: „Tractat de descoperirea 
dumnezăiască”. Pe foaia de titlu originală, Micu ţine să facă o însemnare pitorească referitoare la pictorul Efrem 
Klein: „Efrem, din rudeniile meale, a lui Clain, era cu mine în Beciu când am scris aceastea”. Lucrarea se 
păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 65. Varianta „cu mai bună aşezare” 
din 1798 este manuscrisul cu titlul: Carte despre descoperirea dumnezăiască, care se păstrează în acelaşi fond sub 
cota ms. rom. 428. 

(118) Una dintre cărţile de răsunet dintre cele tipărite de Samuil Micu în timpul vieţii: Theologhia moralicească 
sau bogosloviia, carea cuprinde învăţătura naravurilor celor bune şi a vieţii creştineşti, din S. Scriptură şi din 
sfinţii părinţi culeasă şi într-acest chip aşezată după rânduiala s. Besearicii Răsăritului. Supt stăpânirea 
preaînălţatului împărat al Romanilor Franţişc al doilea, cu blagosloveniia Măriii Sale, prealuminatului şi 
preasfinţitului domnului domn Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului, acum întâiu tipărită în Blaj, anii de la Hristos 
1796. Masiva lucrare este în două tomuri, al doilea purtând titlul: Cartea a doao a theologhiei moraliceşti, carea 
cuprinde învăţătura despre contracturi şi osibite detorii a fieştecărui stat şi despre darul lui Dumnezeu şi tainele 
sfintei besearici şi cealealalte. Tipărită în Blaj, 1796. Este traducerea cărţii teologului iezuit ceh Venceslaus 
Schanza (1746–1788), De theologia morali positiones in usum suorum auditorum, Viena, 1784. 

De apariţia acestei cărţi se leagă un episod tensionat din viaţa lui Samuil Micu. După cum se ştie, cărturarul 
blăjean nu a avut relaţii tocmai cordiale cu şeful său ierarhic, puternicul, bogatul şi orgoliosul Ioan Bob. În acelaşi 
timp, Micu avea o admiraţie aparte pentru episcopul Ignatie Darabant de la Oradea, care era considerat un 
adversar al lui Bob, întrucât în 1782 candidaseră împreună la funcţia de episcop la Blaj, Darabant obţinând atunci 
cele mai multe voturi din partea sinodului electoral format din protopopii Diecezei Făgăraşului. Ioan Bob a abţinut 
cele mai puţine voturi, dar Curtea de la Viena avea prerogativa de a-l numi pe oricare dintre primii trei 
(ternarium), acest „oricare” fiind tocmai Ioan Bob. Lumea clericală greco-catolică, cu sau fără temei, a creat 
imaginea unei disensiuni între cei doi episcopi, căreia i-a căzut pradă Samuil Micu, în 1794, când Teologia morală 
era pregătită pentru tipar. Fie din admiraţie sinceră faţă de Ignatie Darabant, fie din aversiune faţă de Ioan Bob, 
Samuil Micu a încercat să dedice această importantă lucrare episcopului de la Oradea. Textul dedicaţiei este o 
pagină literară memorabilă din cultura noastră:  

„Prealuminatului şi preaosfinţitului domnului domn şi arhiereu Ignatie Darabant, episcopul Orăziei 
Mari etc. 

Stăpânului şi făcătoriului de bine, ocrotitoriului oamenilor învăţaţi, iubitoriului de oameni şi 
iubitoriului de înţălepciune şi de ştiinţă, milostivului patron al celor ce se nevoiesc întru învăţătură etc. etc. 

Sănătate şi fericire pofteşte Samuil Clain de la Sad, călugărul din Mănăstirea Sfintei Troiţă de la Blaj. 
Prealuminate şi preaosfinţite doamne, doamne stăpâne preamilostive, 
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Multă vreame iaste de când, ca cu o nestâmpărată ardere de sete, ferbe întru mine inima mea, o, preasfinţite 
cap, arhiereule cel de Dumnezeu ales şi al meu preadulce părinte, şi tot întruna mă boldeşte, ca, oricum pociu, 
să-m puiu la lumină şi să-m arăt fiiasca dragoste şi datornica plecăciune şi cucernicie, care de pururea am cătră 
tine, cel ce, de când m-ai cunoscut, totdeauna ca pre un frate, şi acum şi ca pre un fiiu al tău, m-ai iubit şi m-ai 
miluit, şi pururea mă ajuţi, că tu ai fost şi pricinuitoriul, ca eu să mă trimţ la academiile cele din ţările din afară, 
pentru carea mare, ba preamare dragoste şi cu adevărat părintească inimă cu multe îţi sânt datoriu, şi atâta-ţi sânt, 
cât nicidecum, cu toate putinţele mele, măcar cât să mă muncesc, în toată viiaţa mea, fie cât de lungă, nu pociu, 
după cuviinţă, să-ţi mulţămesc, că nu numai până ai fost în Ardeal, întru o ţară şi întru o mănăstire cu mine, ci şi 
după ce Dumnezău a căutat spre pofta cea ferbinte a clerului şi a credincioşilor din Eparhia Orăzii Mari, şi te-au 
ales, şi te-au înălţat la treapta scaunului episcopesc în Ţara Ungurească, la Oradea Mare, după măsura treptii mai 
mult ai adaos părinteasca milă şi ajutoriul, şi aceasta mai vârtos faci, precum scrisoarea ta cătră mine, carea ca pre 
o vistierie de mult preţ o ţâiu, mărturiseşte pentru ostenelele mele cele ce la fac pentru binele învăţăturii cel de 
obşte a beserecii şi a neamului nostru. 

Drept aceea, din desele tale odinioară vorbe cele cu mine, bine cunoscând eu că foarte-ţi place învăţătura, care 
pre om îl aduce la cunoştinţa deregătoriilor sale şi-l întăreşte în legea Domnului, în care zioa şi noaptea să cuvine 
să cugetăm, de voim să ne fericim, foarte doream ca să-ţi aduc, ca o pârgă, ceva din ostenelele mele şi să închin 
marelui tău nume, care cu laudă să pomeneşte şi pururea să va vesti în tot neamul rumânesc. Am socotit lucru 
foarte <vrednic> ca mai întâiu numelui tău să închin Teologhiia moralicească, care învaţă pre om a petrece viiaţă 
creştinească, de vreme ce bine ştiu râvna ta şi dorul cel mare, care de pururea l-ai avut spre un lucru ca acesta, 
când încă odinioară, la Episcopia Ţării Ardealului, învăţai această învăţătură pre cei ce să gată să primească darul 
preoţiii, că şi astăzi cei învăţaţi toţi mărturisesc cum că preoţi foarte învăţaţi şi cuvioşi sânt aceia cari de tine s-au 
învăţat, şi cu bun adevăr zic aceasta, de vreme ce tu, o, prealuminate şi preasfinţite arhiereule, şi cu învăţătura 
cuvântului, iar mai vârtos cu pilda faptelor bune, care mai mult lucrează decât aduce altă învăţătură, pre tot feliul 
de om luminezi, ca şi lumina cea aprinsă şi în sfejnic şi pre masă pusă, care luminează toată casa, că străluceşte 
întru tine tot feliul de faptă bună, viiaţa cinului îngeresc, săvârşirea vieţii preoţeşti, faptele creştinătăţii, lucrarea 
cea cu sudoare în viia Domnului, săvârşirea sufletelor, propoveduirea cea fără de prejetare şi plină de bogoslovie, 
slujbele cele besericeşti, milosteniia, îndurarea, facerea de bine, ajutoriul celor năcăjiţi, folosul celor păgubiţi, 
mângăiarea celor întristaţi, limanul celor înviforaţi, adăpostul celor bătuţi de vânturile nevoilor şi a valurilor vieţii 
aceştia. Străluceşte înţălepciunea, bărbăţiia, înfrânarea, curăţiia, rugăciunile cele cu de-adinsul cătră Dumnezeu, 
postul, privegherea, cetaniia şi cugetarea cea cu bună nevoinţă a sfintelor scripturi şi a sfinţilor părinţi, pre carii 
pururea cu tot de-adinsul te-ai nevoit şi te sâleşti a-i urma. 

O, părintele mieu, lung foarte ar fi a număra faptele cele bune cu care tu străluceşti şi firea te-au dăruit, şi 
dreapta Celui Preaînalt te-au împodobit, şi ca să nu fac aceasta, şi neputinţa mea, şi modestiia ta, şi marea 
smerenie carea o ai mă opreşte. Ci tot nu pociu de totului tot cu tăcere să trec iubirea cea mare care ai cătră 
Dumnezeu, cu care mai vârtos şi mai mult ai strălucit, şi alte fapte bune cu totul mai presus le covârşeşti, pentru 
carea de lume şi de tot ce iaste în lume te-ai lăpădat şi ai prins viiaţa cea purtătoare de cruce a călugărilor, şi 
călătoreşti cu sârguinţă pre calea cea strâmtă, carea te duce la preadulcele Iisus, arhiereul cel mare, la Carele să 
ajunji fără de curmare doreşti, pentru Carele, din porunca Lui cea dumnezaiască, după Dumnezeu, iubeşti pre 
de-aproapele, cărui lucru mărturie iaste tot neamul rumânesc, mai vârtos cel din Ardeal, care acum cunoaşte cât de 
mult au perdut când tu, din orânduiala Duhului Sfânt, ai trecut la scaunul arhieresc al Orăzii Mari, în Ţara 
Ungurească, şi fără de încetare plânge paguba sa cea cu totul mare şi fără de tămăduire, care o au păţit şi o sâmpte 
de când s-au lipsit de tine, şi cu suspin din inimă pururea pomeneşte şi strigă: «Unde iaste părintele nostru Ignatie, 
înjeriul cel de la Dumnezeu dat noao apărătoriu, folositoriul cel ferbinte şi ajutoriul cel grabnic, căruia i să făcea 
milă de nevoile noastre şi-l durea de asuprelele noastre, ce ni să întâmplă?» Acum cunoaşte ostănelele tale cele în 
sus şi în jos, în lunjişu şi în curmeziş, umblând şi cutrăierând toată ţara şi tot unghiul străbătând, făcând vizitaţii şi 
adeseori cercetând beserecile, acum cunoaşte lupta şi apărarea cea părintească şi cât te-ai nevoit ca să-l întemeiezi, 
ca pre preoţi să-i ţii în scutinţa care să cuvine lor, cum te-ai sâlit ca tinerii să înveţe. Tu întâi ai făcut, când erai 
vicarăş gheneraliu, ca la Episcopia Ardealului să să înveţe filosofia şi teologhia, şi şcoalele să fie în bun stat. Tu 
seminariumul l-ai întărit şi l-ai înzăstrat cu cărţi filosoficeşti şi teologhiceşti, care sângur de la împărăteasa Maria 
Teresia le-ai dobândit. Tu mie pururea ai fost îndemnătoriu, ca S. Scriptură şi canoanele sfintelor săboară şi alte 
multe învăţături ale multor sfinţi părinţi să le tălmăcesc pre limba rumânească şi să scriu istoria besericească şi 
filosofiia, care, cu ajutoriul lui Dumnezeu, toate le-am făcut, cărora altă nu le lipseşte, fără numai patronii, cu a 
cărora chieltuială pentru folosul de obşte să să tipărească. 

Ci ce am început eu a număra faptele tale cele bune, care de multe nu să pot număra? Dară au numai 
Ardealul, pre care, măcar că eşti despărţit de el, tot şi acum mult îl ajuţi, îl îndreptezi şi te sâleşti să-i poţi face bine, 



Ioan Chindriş ♦ Niculina Iacob 

 416 

sâmte părinteasca ta caldă iubire? Au nu să bucură şi să laudă de aceasta şi Ţara Ungurească, întru care Înălţata 
Împărăţie, pentru multele tale vrednicii, te-au pus episcop, ca, precum ai îndreptat şi ai apărat Ardealul supt trei 
vlădici, cărora ai fost vicarăş ghenerariu, aşa să faci şi cu beserica Orăzii Mari, şi să o adauji, precum cu adevărat 
faci, cărui lucru mărturie iaste seminariumu cel nou al grămăticilor de tine întemeiat şi înmulţirea şi a numărului, 
şi a veniturilor canonicilor besericii aceiia, şi alte faceri de bine multe. Ci ce mai mare bunătate, care norodul 
beserecii aceiia are de la tine, iastă pildă faptelor bune şi evlaviii, care întru tine, cel ce eşti capul bunătăţilor şi 
izvorul faptelor creştineşti, pururea şi totdeauna o vede, cu care nu să zâdeşte mai puţân, decât să povăţuiaşte cu 
păstorniceasca privighiare şi cu părinteasca cercetare, şi cu apostoliceasca propoveduire, întru care pururea asuzi, 
ştiind că aceasta iaste cea mai întâiu detorie a episcopului. Dar să le las eu acelea, care nu sânt harnic a le spune, că 
strălucesc acelea prin sine, ca soarele când străluceşte întru puterea sa, şi glăsuiesc ca orice glas de tunet, care 
răsună în toate laturile. Una aceasta mă rog şi ceiu de la tine, ca părinţeşte să te milostiveşti a primi de la mine 
această muncă a mea, ce se cuprinde întru această carte, carea cu mare dragoste ţi-o aduc şi înainte ţi-o puiu. 
Primeşte simbolul fieştii mele inimi, şi împreună şi pre mine mă primeşte, şi cu părinteasca milă şi de aci înainte 
mă ocroteşte, şi îngăduiaşte ca cu prealăudatul şi vestitul tău nume să să împodobească, că bine ştiu că, de va fi 
înfrumseţată cu mireasma cea dulce mirositoare a numelui tău, plăcut miros de mireazmă dulce a mirodeniei 
mirului celui creştinesc va slobozi, de care toţi îndulcindu-se, cu o inimă şi cu un cujet vor ruga pre Dumnezeu ca 
şi întru această lume viiaţă lungă sănătate şi fericire, şi, în ceealaltă, mântuire sufletului şi vecinică fericire să-ţi 
dăruiască”. Textul dedicaţiei se reproduce aici după cel publicat de Timotei Cipariu în Archivu pentru filologie şi 
istorie, nr. XXXIV, 20 aprile, 1870, p. 676-678. Într-o notă de subsol, editorul precizează: „Dedicaţiunea este 
luată de pre una copie ce se află între acte, împreună cu una versiune latină”. 

Episcopul Bob s-a formalizat de gestul lui Micu şi a sabotat din acest motiv tipărirea lucrării. Aşa se face că 
Teologia morală a lui Samuil Micu a apărut abia doi ani mai târziu, în 1796, după ce autorul renitent s-a cuminţit 
şi a înlocuit entuziasta dedicaţie către Ignatie Darabant cu un banal cuvânt Cătră cetitoriu, plin de truisme şi locuri 
comune, fără să pomenească nici aici numele episcopului de la Blaj, aşa cum, probabil, se aştepta acesta. 

(119) Este varianta românească a lucrării în limba latină, tipărită la Viena în 1781, Dissertatio canonica de 
matrimonio juxta disciplinam Graecae Orientalis Ecclesiae. Manuscrisul variantei româneşti se păstrează, fără 
partea de început, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 413. De notat faptul că Micu a 
încercat să îşi tipărească disertaţia despre căsătorie şi în limba română, după cum dovedesc două note de acceptare 
a cenzurii, de la sfârşitul manuscrisului: „Admittitur. Viennae. 1782 Iunij 20ma. Szekeres m. pria.” şi „Imprimatur 
die 20 Iunii. 1782. Hoffinger m. pria, secret<arius>”. 

(120) Este sinteza de istorie a românilor, redactată în limba latină: Brevis historica notitia originis et progressus 
nationis Daco-Romanae seu, ut quidam barbaro vocabulo appellant, Valachorum ab initio usque ad saeculum 
XVIII. Authore Samuele Klein de Szád. Anno Domini MDCCLXXVIII. Manuscrisul original al lui Samuil Micu nu 
se cunoaşte. O copie, singura cunoscută până acum, se păstrează la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Sibiu, 
Colecţia Friedenfels, ms. F. F. 3, dar aceasta este extrem de deficitară în ceea ce priveşte calitatea limbajului şi a 
ortografiei, fiind făcută în mod cert de un necunoscător al limbii latine. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, se 
păstra în arhiva Episcopiei din Blaj o parte din această importantă lucrare istorică, pe care August Treboniu 
Laurian o descrie astfel: „De la început lipsesc 338 pagine, de la finit, un număr tot aşa de mare, şi s-au conservat 
numai de la pagina 339 până la pagina 449 inclusive”. Această parte a şi publicat-o Laurian în „Instrucţiunea 
publică”, numărul pe martie şi aprilie, 1861, p. 67-118, apoi, în 1862, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, 
nr. 11, p. 81-85; nr. 12, p. 89-93; nr. 13, p. 97-99; nr. 14, p. 108-111; nr. 15, p. 113-115; nr. 16, p. 121-124; nr. 17, 
p. 129-132; nr. 18, p. 137-138; nr. 19, p. 145-148; nr. 20, p. 153-156; nr. 21. p. 161-163; nr. 22, p. 169-171; nr. 23, 
p. 177-180; nr. 24, p. 185-188; nr. 25, p. 193-195; nr. 26, p. 201-204; nr. 29, p. 225-227; nr. 30, p. 235-236. 

(121) Vezi aci supra, nota 119. 
(122) Disertatio de jejuniis Graecae Orientalis Ecclesiae. Conscripta ab Samuele Klein de Szád, Dioecesis 

Fagarasiensis in Transilvania. Viennae, typis Josephi nob. de Kurzbek. MDCCLXXXII. 
(123) Diadoh al Foticeii a fost un om al bisericii şi un ascet grec din Epir, care a trăit în secolul al V-lea. I se 

atribuie mai multe scrieri religioase (Vedere 125, Cuvânt despre înălţarea lui Iisus Hristos, Cuvânt împotriva 
arianilor etc.). Nu se poate stabili la care dintre acestea se referă aici Samuil Micu. 

(124) Sfântul Teodor, episcopul Edesei din Siria, a trăit în secolul al IX-lea (?–848), fiind unul dintre călugării 
cu viaţă exemplară ai vremii sale. Ascensiunea lui în ierarhia bisericească se datorează împăratului bizantin Mihail 
III şi mamei acestuia, Teodora II. 

(125) Este lucrarea intitulată Sinopsis, adecă cuprindere în scurt a ceii Vechi şi a ceei Noao Scripturi, a celui 
dintru sfinţi părintelui nostru Athanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei. Tipărită acum întâiu rumâneaşte în 
zilele prealuminatului domn Io Nicolae Costandin Caragea Voievod. Cu blagosloveniia şi toată chieltuiala 
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Preasfinţiii Sale iubitoriului de Dumnezeu chiriu chir Filaret, episcopul Râm<nicului>. În sfânta Episcopie a 
Râmnicului, în tipografia cea noao ce s-au făcut cu chieltuiala Preasfinţiii Sale. La anii de la Hristos 1783. S-au 
tipărit de Dimitrie Mihai Popovici tipograful Râmniceanul. 

(126) Este posibil ca Samuil Micu să aducă în acest loc o surpriză de proporţii: acest „Telemac” ar putea fi 
traducerea lui Petru Maior, Întămplările lui Telemah, fiiul lui Ulise, opera scriitorului francez Fenelon. Ar fi 
dovada faptului că traducerea s-a făcut cu circa două decenii înaintea tipăririi (1818), detaliu de luat în seamă de 
către istoricii literari. Nu este exclus însă, ţinând cont de patima cercetării vechilor scrieri româneşti, manifestată 
de Micu toată viaţa, ca el să fi cunoscut, în împrejurări imposibil de reconstituit, traducerea mai veche, de la 1778, 
a lui Constantin Stăncescu. 

(127) Cazanii de prăznuire la toate praznicile ceale domneşti ale lui Ilie Miniat. Care acum de iznoavă s-au 
tâlmăcit dupre limba grecească pre limba rumânească. În zilele prealuminatului şi preaînălţatului domnului 
nostru Io Mihaiu Racoviţă Voievod, întru a doao domnie a Măriii Sale, aici în Ţara Rum<ânească>. Cu 
blagosloveniia şi cu toată cheltuiala preasfinţitului mitropolit chiriu Neofit de la Crit, a toată Ţara 
Rum<ânească> şi exarh plaiur<ilor>. Şi s-au dat în tipariu în tip<ografia> cea noao a sfintei Mitropolii. La 
anul de la zid<irea> lum<ii> 7250. 

 
 

„Cine-mi va da apă / Şi izvor de lacrămi?” – POEZIE RELIGIOASĂ 
 
(1) În ambianţa Şcolii Ardelene s-au realizat şi opere literare în sensul actual al cuvântului. În Acatistul 

său cu litere latine din 1801, Samuil Micu îşi încearcă condeiul, cu succes, pe tărâmul poeziei. El reuşeşte să 
transpună în româneşte rima şi măsura celebrului imn religios al lui Iacopone da Todi, una dintre cele mai 
frumoase creaţii poetice ale Evului Mediu, Stabat Mater, de 60 de versuri, alcătuită din 20 de terţine, cu 
primele două versuri de opt silabe, iar al treilea de şapte: „Stabat Mater dolorosa / Juxta Crucem lacriomosa / 
Dum pendebat Filius.” – Sta Maica cu jele plângând, / Lângă cruce mult lăcrămând, / Când Fiiul Se 
răstignea. 

Textul a fost reprodus după Samuil Micu, Acatist sau carte cu multe rugăciuni pentru evlaviea 
fieştecărui creştin, Sibiu, 1801, p. 178-180, exemplarul aflat la Biblioteca Academiei Române din 
Cluj-Napoca sub cota C.R.V. 647. Scris cu litere latine şi cu ortografie etimologică, textul reflectă un 
etimologism mai moderat faţă de cel din Cartea de rugăciuni (1779) ori din Elementa linguae 
Daco-Romanae sive Valachicae (1780), aşa cum se poate vedea din fragmentul reprodus în continuare în 
ortografia autorului: 

 
Cantáre jeálnica catra prea sfanta de Dumnezeu Nascatoárea 

 
Stá Máica cu jele plangend 
langa Cruce mult lacramand 

Qvand Fíiul se restignea 
Sufletul ei cel superát 
shi cu durére intristát 

I lau petruns Sábiea 
O triste shi necazsita, 
Tu ácea blágoslovita, 

Maica’ unuia nascut, 
Qvárea plangea shi mult jelea 
Shi tremura qvand Ea vedea 

Pátima célui nascut 
Ce om ar fí ne tanguínd 
Pre Máica’ lui Isus vezind 

Intra táta chin fíind 
Cineár putea fí nejelínd 
Pre Máica lui Hriostos privínd 
Cu Fiiul séu pathimind. 
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(2) Poezia cu acest titlu este de fapt o versificare destinată slujbei care se oficiază în Sâmbăta Paştilor. 
Astfel se explică prezenţa indicaţiilor tipiconale în text. A fost reprodusă după manuscrisul redactat cu slove 
chirilice, care se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, sub cota ms. rom. 481. 
Acelaşi text se păstrează, cu mici diferenţe, şi în manuscrisul aflat sub cota ms. rom. 423. Pentru a ilustra 
natura acestor diferenţe, se reproduc în continuare, în paralel, două fragmente din cele două manuscrise, fără 
a putea stabili primatul unuia dintre texte: 

Ms. rom. 481 
 
Nedepărtat fiind 
Din sinul Tatălui 
Bine vruşi, Hristoase, 
A Te face şi om 
Şi la iad a Te pogorî. 
Pre cruce înălţat, 
Cel ce au spânzurat 
Pământul pre ape 
Mort să culcă pre el. 
El, nerăbdând, să clătea. 
„Vai mie, Fiiule, 
Zis-au Fecioara plângând, 
Spre care nădăjduiam 
Ca spre un împărat, 
Acum Te văz pre cruce. 
Aceastea-mi vesti Gavril 
Când veni la mine, 
El au zis că în veaci 
Va fi împărăţiia 
Fiiului mieu Iisus. 
Oh, că s-au plinit 
Ce-au zis Simeon, 
Că sabiia acum, 
O, Emanuile, 
Pătrunsă inima mea! 
Măcară de cei morţi, 
Pre carii învie 
Cel ce dă viiaţă, 
Vă ruşinaţi, jidovi, 
Că din pismă L-aţi ucis”. 
Soarele să-ngrozi, 
Lumina-şi ascunsă 
Văzindu-Te, Hristoase, 
Ascuns mort în mormânt, 
Lumină nevăzută. 

 

Ms. rom. 423 
 
Nedepărtat fiind 
Din sinul Tatălui 
Bine vruşi, Hristoase, 
A Te face şi om 
Şi la iad a Te pogorî. 
Înălţat pre cruce 
Cel ce au spânzurat, 
Pământul pre ape 
Mort să culcă mort pre el. 
El, nerăbdând, să clătea. 
„Vai mie, Fiiule, 
Zis-au Fecioara plângând, 
Spre care nădăjduiam 
Ca spre un împărat, 
Acum Te văz pre cruce. 
Aceastea-mi vesti Gavril 
Când sbură la mine, 
El au zis că în veaci 
Va fi-mpărăţiia 
Fiiului mieu Iisus. 
Oh, că s-au plinit 
Ce-au zis Simeon, 
Că , Emanuile, 
Sabiia Ta acum, 
Pătrunsă inima mea! 
Măcar de cei din morţi, 
Pre carii învie 
Cel ce dă viiaţă, 
Vă ruşinaţi, jidovi, 
Că din pismă L-aţi ucis”. 
Soarele să-ngrozi, 
Lumina-şi ascunsă 
Văzindu-Te, Hristoase, 
Ascuns mort în mormânt, 
Lumină nevăzută. 

 
 
 

„Multe minciuni cu cuvinte de crezut spunem.” –  
PROZĂ FANTASTICĂ 

 
(1) Textul este transcris după manuscrisul păstrat la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, ms. rom. 

424/a. A fost editat prima dată de Nicolae Lascu (Istoria adevărată a lui Lucian din Samosata, trad. de Samuil 
Micu, text publicat după ms. de la Oradea şi precedat de o notiţă introductivă de Nicolae Lascu) în revista 
„Cultura creştină”, XXII, 1942, nr. 1-3, p. 39-46; nr. 4-6, p. 256-277, cu câteva pasaje cenzurate, fiind reprodus 
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ulterior în volum: Lucian din Samosata, Istoria adevărata. Traducere de Samuil Micu, Blaj, 1942, Tipografia 
Seminarului. 

Opera scriitorului antic s-a bucurat în cultura noastră de atenţia şi a altor traducători, care nu au cunoscut însă 
textul lui Samuil Micu, aşa cum rezultă din precizarea pe care o face autorea celei mai recente versiuni româneşti, 
Florica Bechet, în reperele bibliografice pe care le dă la ediţia sa: „Singura traducere românească anterioară 
(s.n.): Ştefan şi Elefterie Bezdechi, Istorie adevărată (Cartea întâia), în Dialoguri şi conferinţe, Bucureşti, 
Biblioteca autorilor greci şi romani, «Casa Şcoalelor», p. 404-430 – traducere parţială a primei cărţi.” (vezi Lucian 
din Samosata, Istoria adevărată, traducere din limba greacă veche, introducere, postfaţă şi note de Florica Bechet, 
Colecţia „Literaturi”, Editura Paideia, Bucureşti, 2000, p. 8). 

Pentru ca cititorii să-şi poată da seama de calitatea traducerii din secolul al XVIII-lea, redăm în continuare un 
pasaj, în paralel cu traducerea recentă a Floricăi Bechet: 

Samuil Micu 
6. Deci o zi şi o noapte, având bun vânt, nu am 

mers foarte iute, că încă să vedea puţintel pământul. 
Iar a doa zi, când au răsărit soarele, au început vânt 
mare şi valurile au crescut şi ceaţă s-au slobozit şi 
nici vetrila nu o am putut strânge. Deci, lăsându-ne 
vântului, ne-au purtat viforul optzeci fără una de zile; 
iar în zioa a optzeci, strălucind soarele, am văzut nu 
departe un hâns sau ostrov înalt şi cu pădure, 
împregiurul căruia nu era valuri greale. Că cea mai 
mare parte a viforului să aşezasă. Acolo ajungând şi, 
ca dintr-o nevoie îndelungată ieşind, în multă vreame 
am zăcut pre pământ. Iar după ce ne-am sculat, am 
ales pre treizeci dintră noi, carii să rămâie să păzască 
corabiia, iar doaozeci să vie cu mine mai înlăuntrul 
hânsului, ca să vedem ce iaste într-însul. 

 
 
 
 
7. Deci, mergând prin pădure mai trei stadii de la 

mare, am văzut un stâlp de aramă cu slove elineşti 
scris pe dânsul, iară slovele era roasă şi anevoie să 
putea ceti, numai atâta am putut ceti: „Păn’ aici 
Iraclis şi Dionis au venit”. Şi era doao urme aproape 
în peatră, una ca un pământ de o găleată de mare, alta 
mai mică. Cum mi să părea mie, urma cea mai mică 
era a lui Dionis, ceaealantă – a lui Iraclis. Deci, 
închinându-ne dumnezeilor şi puţintel mai înainte 
mergând, am ajuns la un râu ce curgea vin aseamenea 
cu vinul din Hiu. Râul era mare, şi într-unele locuri să 
putea umbla pe el cu luntrea. Pentru aceaea, mai tare 
am crezut scrisorii ceii de pe stâlp, că am văzut acolo 
seamnele lui Dionis. Iar vrând eu să ştiu de unde 
izvoraşte râul, am mers pe râu în sus şi alt izvor a lui 
n-am aflat fără numai multe şi mari viţe încărcate de 
struguri, şi la rădăcina fieştecării viţe pica vin 
limpede, de unde să aduna râul. Să vedea şi peşti 
mulţi în el, la faţă şi la gust aseamenea vinului. Deci 
noi, prinzind câţiva din ei şi mâncând, ne-am îmbătat. 
Şi, după ce i-am tăiat, i-am găsit plini de drojdii de 
vin. Apoi am socotit să-i amestecăm cu alţi peşti de 
apă, ca să stâmpărăm putearea vinului cea din ei. 

 

Florica Bechet 
6. Plutind o zi şi o noapte cu vânt prielnic, 

ajunsesem nu cu mare greutate în larg, fără să fi 
pierdut din ochi pământul, însă a doua zi, la răsăritul 
soarelui, s-a stârnit vântul, valurile s-au umflat, s-a 
lăsat o negură deasă şi nu mai era cu putinţă să 
strângem pânzele. Aşa că, dându-ne bătuţi şi 
lăsându-ne în voia vântului, am fost zgâlţâiţi de 
furtună timp de şaptezeci şi nouă de zile, iar în cea 
de-a optzecea, a apărut dintr-o dată soarele şi am zărit, 
nu departe, o insulă înaltă şi plină de verdeaţă, 
nebătută de valuri puternice; de altfel, furtuna atinsese 
culmea şi începea să se potolească. 

Atunci, am tras la mal şi, coborând de pe corabie, 
am zăcut întinşi pe pământ multă vreme, cum era şi 
fiersc după atât de multă trudă şi chin; dar după ce 
ne-am sculat, am ales treizeci dintre noi să păzească 
nava, iar douăzeci, împreună cu mine, să meargă să 
cerceteze ce se afla pe insulă. 

 
7. După ce ne-am îndepărtat de mare cam treizeci 

de stadii, printr-o pădure, am văzut o coloană de 
bronz, cu o inscripţie cu litere greceşti, anevoie de citit 
şi cam şterse, care spunea: „Până aici au ajuns Hercule 
şi Dionysos”. În apropiere, pe stânci, se aflau şi două 
urme de picior, una mare de un plethru, cealaltă mai 
mică – după părerea mea, una a lui Dionysos, aceea 
mai mică, iar cealaltă a lui Hercule. După ce ne-am 
prosternat în faţa acestor relicve, am mers mai 
departe; nu am înaintat prea mult şi am dat peste un 
râu de vin care semăna foarte mult cu vinul de Chios. 
Râul curgea într-atât de bogat, încât în unele locuri era 
chiar navigabil. Atunci, văzând urmele călătoriei lui 
Dionysos, am înclinat să dăm şi mai multă crezare 
inscripţiei de pe coloană. Şi, găsind eu potrivit să 
încerc a afla de unde izvorăşte râul, am urcat pe lângă 
cursul apei, dar nu am găsit nici un izvor, ci 
viţe-de-vie mari şi pline de struguri, iar de la rădăcina 
fiecăreia dintre ele se prelingeau picături de vin 
limpede, din care se forma râul. În el puteai vedea 
chiar şi mulţi peşti, asemănători cu vinul la culoare şi 
gust; astfel că noi, prinzând câţiva şi mâncându-i, 
ne-am îmbătat: de fpat, când i-am despicat, i-am găsit 
plini de drojdie. Apoi însă, venindu-ne ideea să-i 
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8. După aceea, trecând prin vad râul, am aflat un 

fealiu minunat de viţă. Că butucul cel de la pământ 
era vearde şi gros, iar deasupra era muieri de la 
pântece în sus, toate mădulările desăvârşit avându-le. 
Aşea zugrăvesc la noi pe Dafne, carea, când era acum 
să o prinză Apolon, s-au prefăcut copaciu. Iar din 
vârvurile deagetelor le creştea mlădiţe pline de 
struguri. Iar în cap, în loc de păr, avea cârcei de viţă şi 
frunze şi struguri. Iar apropiindu-ne noi cătră eale, ne 
da bineaţe şi ne îmbrăţeşea şi grăia unele lidiiaşte, 
altele indiiaşte, iar mai toate elineaşte, şi ne săruta. Iar 
pre care-i săruta îndată să îmbăta şi umbla rătăcind. 
Iar ca să luom din rodul lor nu suferea, ci, de dureare, 
striga când rumpeam. Iară unele voia să se şi 
împreune cu noi, şi doi dintră soţi s-au împreunat cu 
eale, ci mai mult n-au putut să se despreune, legaţi 
fiind de mădulările ceale de naştere, şi s-au lipit de 
eale şi le-au crescut rădăcini şi mlădiţe din deagete, şi 
cu cârcei s-au legat, şi să părea că şi ei vor să facă 
rod. 

 

amestecăm cu alţi peşti, de apă dulce, am înmuiat tăria 
acestei mâncări pe bază de vin. 

8. Atunci, traversând râul printr-un vad, am dat 
peste o viţă cu formă uluitoare: partea care ieşea din 
pământ era un trunchi gros şi viguros, iar cea de sus 
erau femei, care aveau toate părţile femeieşti începând 
de la coapse, aşa cum, pe la noi, este înfăţişată 
Daphne, care se transformă într-un copac în clipa în 
care Apollo e gata s-o prindă. Din vârful degetelor le 
creşteau coarde de viţă, care erau pline de struguri. Iar 
pe cap aveau drept plete cârcei şi frunze şi ciorchini. 
Când ne-am apropiat de ele, ne-au dat bineţe şi şi-au 
întins mâinile către noi, vorbind unele în lidiană, altele 
în indiană, dar cele mai multe în limba greacă. Şi 
ne-au sărutat pe gură; iar cel care era sărutat pe dată se 
îmbăta şi nu mai era în toate minţile. Ele nu te lăsau să 
le culegi fructele, pentru că le durea şi ţipau dacă 
cineva încerca să le rupă. Unele însă doreau să se 
împreune cu noi, iar doi dintre tovarăşii mei, 
alăturându-li-se, nu se mai putură dezlipi, ci rămaseră 
legaţi prin mădularele lor: crescură într-o singură 
fiinţă şi prinseră rădăcini împreună cu ele şi deja 
degetele li se transformaseră în coarde şi li se 
împleteau prin cârcei, astfel încât stăteau să facă şi ei 
fructe. 

(2) Ctesias din Cnidos (sec. V a.Ch.), istoric grec. 
(3) Iambulos (sec. III a.Ch.), scriitor grec. 
(4) Alcinoos, regele feacilor. 
(5) Coloanele lui Hercules: denumirea celor doua culmi (Abyla si Calpe) care formează strâmtoarea Gibraltar, 

între Africa şi Europa. 
(6) În cazul cuvintelor prin care sunt numite realităţi neobişnuite, se precizează în note forma cuvântului din 

traducerea făcută în zilele noastre, ca şi sensul dat de Florica Bechet în text sau în notele sale, astfel încât cititorul 
să poată face o comparaţie cu soluţiile pe care le propune Samuil Micu în urmă cu mai bine de 200 de ani. 
Hippogrifi: „oameni călare pe grifoni mari”. 

(7) Personaj mitologic de o mare frumuseţe, pedepsit de Hera la un somn veşnic. Iubindu-l, zeiţa Lunii 
(Selene), îi veghează somnul şi îl face să rămână veşnic tânăr. 

(8) Personaj mitologic, fiul oceanidei Clymene şi al lui Helios. 
(9) Lachanopteri: „cu aripi din zarzavaturi”. 
(10) Kenchroboli: „aruncători cu boabe de mei”. 
(11) Skorodomachi: „care luptă cu căpăţâni de usturoi”. 
(12) Psilotoxoţi: „arcaşi-pureci”. 
(13) Anemodromi: „alergători duşi de vânt”. 
(14) Peltast: „soldat din infanteria uşoară”. 
(15) Struthobalani: „fudulii de vrabie”. 
(16) Hippogerani: „cavaleri călare pe cocori”. 
(17) Hippomyrmeci: „cavaleri călare pe furnici”. 
(18) Aerokonopi: „ţânţari aerieni”. 
(19) Aerokordaci: „dansatori aerieni”. 
(20) Kaulomykeţi: „tulpino-ciuperci”. 
(21) Kynobalani: „coaie de câine”; gr. balanos „ghindă”, fig. „testicul”. 
(22) Nephelocentauri: „nouro-centauri”. 
(23) Sarpedon, fiul lui Zeus şi al Laodamiei; conduce trupele liciene în războiul troian. A fost ucis de Patrocle. 
(24) Pyronides: „fiul pârjolului”; Thereites: „văratecul”; Phlogios: „arzătorul”; Nyktor: „noptaticul”; Menios: 

„lunaticul”; Polylampes: „mult-luminosul”. 
(25) Lychnopolis: „cetatea lămpilor”. 
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(26) Nephelokokygia: „cetatea cucilor din nori”. 
(27) Gr. koronos, formaţie masculină de la korone „cioară”. 
(28) Tarichani: „săraţi”. 
(29) Tritonomendeţi: „tritono-ţapi”. 
(30) Karkinocheiri „cleşti de crab”. 
(31) Thynocefali: „capete de ton”. 
(32) Pagurizi, de la gr, paguros „crab”. 
(33) Psettopozi: „cu picioare de calcan”. 
(34) Pelamus: „specie de ton”. 
(35) Aiolokentauros: „centaur iute”. 
(36) Thalassopotes: „soarbe-mare”. 
(37) Thyros „brânză”. 
(38) Arabia Felix, regiune în interiorul Arabiei. 
(39) Insula Fericiţilor se află la marginile pământului şi este un loc unde zeii îi duc pe eroii morţi. 
(40) Rhadamante, fiul lui Zeus şi al Europei. Datorită calităţilor sale, înţelepciunea şi spiritul de dreptate, 

devine unul dintre judecătorii din Câmpiile Elizee. 
(41) Aiax, fiul lui Telamon, erou din mitologia greacă; este regele Salaminei. Pentru că nu a primit ca răsplată 

pentru eforturile sale armele lui Ahile, de furie, şi-a pierdut minţile. În această rătăcire a minţii a confundat o 
turmă de vite cu duşmanii pe care trebuia să îi bată. După ce măcelăreşte turma, venindu-şi în fire, preferă să se 
sinucidă decât să trăiască în ruşine. 

(42) Hippokrates din Kos (sec. V–IV a.Ch.), cel mai vestit medic al Antichităţii, considerat „părintele 
medicinei”. 

(43) Theseu, fiul lui Egeu, regele Atenei. Ajuns în Creta între cei 14 tineri care urma să fie jertfiţi în labirint, 
Theseu este îndrăgit de Ariadna, fiica regelui Minos al Cretei. După ce a ucis Minotaurul, cu ajutorul firului din 
ghemul dăruit de Ariadna, a izbutit să găsească uşa prin care nu mai reuşise să treacă îndărăt nici unul dintre cei 
care intraseră până atunci în labirint. 

(44) Cirus cel Bătrân (sec. VI a.C), rege persan din dinastia Ahmenizilor, întemeietorul Imperiului Persan. 
(45) Aristide cel Drept, celebru om de stat şi comandant atenian (sec. V a.Ch.), recunoscut pentru integritatea 

sa morală desăvârşită, mort în mare sărăcie. 
(46) Eunomus din Locroi, poet şi cântăreţ legendar; Arion din Lesbos (sec. VII a.Ch.), poet antic grec, autor de 

ditirambi; Anacreon di Theos (sec. VI–V a.Ch.), poet antic grec, autor de cântece erotice şi de banchet; 
Stesichoros din Himera (sec. VI a. Ch.), poet antic grec, autor de creaţii epico-lirice. Lovit de cecitate, ca şi 
Homer, din cauză că a vorbit-o de rău pe frumoasa Elena, el s-a pocăit reabilitând-o pe Elena într-o palinodie din 
care rezulta că cea care îşi părăsise soţul şi îl urmase pe seducătorul Paris fusese de fapt numai o fantomă a ei. În 
urma acestui exerciţiu magic, Stesichoros şi-a redobândit vederea, spre deosebire de Homer, care nu s-a pocăit în 
acest fel şi a rămas orb. 

(47) Aiax din Locroi, participant la războiul troian. 
(48) Anacharsis, scit de origine, venit la Atena pentru a se instrui în cultura greacă; Zamolxis, zeu atribuit de 

Herodot geţilor; Numa Pompilius, rege legendar al Romei; Licurg, legislator legendar din Sparta; Phokion, om 
politic şi general atenian; Tellos, considerat cel mai fericit om din lume: Solon, cunoscutul legiuitor atenian şi unul 
dintre cei şapte înţelepţi ai Greciei, întrebat fiind de regele Cresus al Lydiei din Asia Mică dacă a văzut vreun 
muritor pe care să îl socotească cel mai fericit om din lume, a răspuns: „Da, rege, pe atenianul Tellos”. Fiind pus 
să-şi argumenteze răspunsul, care era altul desigur decât cel aşteptat de rege, Solon a răspuns: „Mai întâi, acest 
Tellos, cetăţean al unui oraş în plină înflorire, a avut copii frumoşi la trup şi suflet. A apucat să-i vadă şi pe copiii 
născuţi din fiii săi, care la rândul lor au trăit cu toţii. Având parte în viaţă de o stare mulţumitoare, şi-a sfârşit zilele 
în chipul cel mai frumos cu putinţă: într-o bătălie dată de atenieni la Eleusis împotriva unor vecini; apărându-şi 
glia şi izbutind să pună pe fugă duşmanii, a pierit acoperit de glorie. Atenienii l-au îngropat pe cheltuiala statului 
chiar pe locul unde a căzut şi i-au cinstit amintirea cu mare pietate.”; cei şapte înţelepţi ai Greciei: Cleobul din 
Lindos, Solon din Atena, Chilon din Sparta, Thales din Milet, Pittacos din Mitylene, Bias din Priene, Periandros 
din Corint. 

(49) Nestor şi Palamede, personaje homerice. 
(50) Iacint (Hyakinthos), un tânăr de o rară frumuseţe, fiul regelui Spartei Amyclas. Legenda spune că din 

sângele lui s-ar fi născut floarea care îi poartă numele; Narcis, tânărul care, dispreţuind iubirea femeilor, este 
pedepsit de Nemesis să se îndrăgostească de propriul chip, pe care însă nu îl poate atinge şi se topeşte de durere, 
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dând naştere florii care îi poartă numele; Hylas, un tânăr frumos, care este răpit de nimfe la izvorul de unde este 
trimis de prietenul să Hercule să ia apă şi care nu a mai putut fi găsit niciodată de prietenul său. 

(51) Platon imaginează o cetate ideală în dialogul său Republica. 
(52) Aristip din Cyrene, filosof grec, discipol al lui Socrate; întemeietorul şcolii hedoniste, care preconiza, în 

planul etic, cultivarea raţională a plăcerilor drept scop al vieţii; Epicur, filosof grec, cel mai de seamă exponent al 
doctrinei hedoniste. 

(53) Esop, celebrul înţelept grec (sec. VII–VI a.Ch.), sub al cărui nume au fost adunate foarte multe fabule, 
unele fiind însă mult mai recente. 

(54) Diogene, filosof grec (sec. V–IV a.Ch.) din şcoala cinică, devenit personaj de legendă. 
(55) Lais, una dintre cele două curtezane din Grecia antică: Lais din Corint sau Lais din Hippona, fiica 

Timandrei. 
(56) Virtutea era cel mai înalt bun al vieţii pentru filosofii stoici, omul trebuind să se dovedească neclintit în 

faţa vicisitudinilor vieţii; doctrina stoicilor era una aspră şi austeră. 
(57) Crysippos din Soloi (sec. III a.Ch.), unul dintre cei care au sistematizat doctrina stoicilor. 
(58) Membrii Academiei Platonice, urmaşi ai lui Platon: condusă de Speusip (407–339 a.Ch.), apoi, din 339, 

de către Xenocrates, Polemon (350–267 a.Ch.), Arcesilaus, Carneades, Antiochus din Ascalon, în timpul căruia 
Academia era deja pustiită în urma căderii Atenei în mâna lui Sulla Romanul în anul 88. 

(59) Zenodot din Efes, conducător al Bibliotecii din Alexandria în timpul lui Ptolemeu Filadelful, a stabilit o 
ediţie a poemelor homerice; Aristarh din Samotrace, gramatic şi erudit alexandrin, discipol al lui Aristofan din 
Bizanţ şi succesor ale acestuia la conducerea Bibliotecii din Alexandria. Numele acestui prestigios filolog al 
Antichităţii este sinonim cu cel al criticului competent şi bine intenţionat. Ediţiile de astăzi ale operei lui Homer au 
la bază textul său. 

(60) Thersit, personaj homeric. 
(61) Pithagora din Samos, filosof şi matematician grec, întemeietorul şcolii pitagoreice, care punea la baza 

întregii realităţi teoria numerelor şi a armoniei. 
(62) Empedocle din Agrigent, filosof, medic şi poet grec. A susţinut că orice schimbare rezultă în urma acţiunii 

a două forţe cosmice, Iubirea şi Ura, care produc amestecul şi separarea celor patru elemente eterne 
intransformabile: apă, aer, foc, pământ. Potrivit legendei, el s-ar fi aruncat în craterul vulcanului Etna pentru a-şi 
convinge concetăţenii că este zeu. Vulcanu l-a dat însă de gol, aruncându-i înapoi una din sandale. 

(63) Caranos, urmaş al lui Heracles, considerat întemeietorul dinastiei suveranilor macedoneni. 
(64) Areios, nume purtat de mai multe personaje din epoca romană. 
(65) Epeios, fiul lui Panopeu, constructorul celebrului cal troian. 
(66) Hesiod din Ascra (sec. VIII–VII a.Ch.), poet grec, autorul singurei cosmogonii mitice păstrate integral, 

Teogonia. 
(67) Phalaris, tiran al Agrigentului în Grecia secolului VI a.Ch., renumit pentru cruzimea sa. Îşi ardea victimele 

într-un taur de bronz, iar urletele acestora reproduceau mugetele taurului; Busiris, străvechi rege al Egiptului, 
cunoscut pentru cruzimea sa; îi ucidea pe toţi străinii care treceau pe teritoriul său şi îi jertfea lui Zeus. Potrivit 
legendei, a fost ucis de Heracles; Diomede, rege trac, ale cărui iepe antropofage erau hrănite cu carnea victimelor 
sale; ca si Busiris, a fost omorât de Heracles; Skiron, tâlhar celebru, care teroriza drumeţii din Atica şi Megarida, 
cerându-le să îi spele picioarele. În vreme ce aceştia îi satisfăceau pretenţia, îi împingea într-o râpă adâncă ce 
dădea în mare, unde erau devoraţi de o broască ţestoasă uriaşă, consacrată lui Hades; Pityocamptes („îndoitorul de 
pini”) ar putea fi porecla tâlharului Sinis, cel care jefuia trecătorii, apoi îi lega de vârfurile a doi pini îndoiţi până la 
pământ, cărora apoi le dădea drumul, astfel sfâşiindu-i pe nefericiţi. A sfârşit în acelaşi fel, ucis de Theseu. 

(68) Tyroessa „Insula Brânzei”. 
(69) Calipso („cea care se ascunde”), nimfă celebră, fiica lui Atlas; trăia în insula Ogygia („ombilicul mării”), 

unde l-a ţinut pe Ulise şapte ani. La porunca zeilor a fost lăsat să plece la bordul unei ambarcaţiuni pe care Calipso 
l-a ajutat să o construiască, punându-i la dispoziţie materiale şi unelte. 

(70) Nauplius, cârmaciul corabiei Argo, în Argonauticele lui Apollonios din Rhodos. 
(71) Timon din Atena, personaj grec semilegendar, prezentat de mulţi scriitori antici ca închipuind 

mizantropia. Se spune că a trăit în vremea lui Pericle şi că a nutrit o ură profundă pentru tot neamul omenesc. 
Vorbesc despre el: Aristofan, Plutarh şi Lucian însuşi, în dialogul Timon sau mizantropul. 

(72) Nyktiporos: „noctambulul”. 
(73) Negretos: „care nu trezeşte”. 
(74) Pannychia: „care ţine toată noaptea”. 
(75) Taraxion: „turbatul”; Mataiogenes: „fiul deşertului”; Plutocles: „gloria bogăţiei”; Phantasio: „arătare”. 
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(76) Careotis „lacul adormirii”. 
(77) Antiphon, interpret al viselor. 
(78) Leucothee („zeiţa albă”), divinitate marină, fiica lui Cadmos. La naştere se numea Ino şi era muritoare. A 

fost iubită de Atamas (fiul zeului vânturilor) şi transformată în divinitate marină cu numele Leucotheea. 
(79) Telegonos („cel născut departe”), fiul lui Ulise şi al vrăjitoarei Circe. A fost trimis de aceasta să îşi caute 

tatăl, pe care, necunoscându-l, l-a ucis. 
(80) Kolokynthopiraţi: „piraţi de dovleci”. 
(81) Colochintid: „dovleac”. 
(82) Karyonauţi: „navigatori în coji de nucă”. 
(83) Sepias sicatos: „sepii uscate”. 
(84) Anserculus: „boboc de gâscă”; „gâsculiţă”. 
(85) Antimachos din Colofon, poet grec. 
(86) Minotaurul, monstru cu trup de om şi cap de taur, zămislit de Pasifae, soţia regelui cretan Minos, cu taurul 

sacru trimis împotriva lui Minos de Poseidon. Minos l-a închis în labirint. A fost ucis de Teseu, ajutat de Ariadna. 
(87) Cobalusa şi Hydamargia, nume inventate. Micu adaugă în paranteză Deiiciens, respectiv Aquescentia. 
 
 

„Lucrările ceale de cinste şi de cuviinţă” – FILOSOFIE 
 
(1) Concepută în patru părţi, Filosofia cea lucrătoare a văzut numai parţial lumina tiparului în timpul vieţii 

autorului ei: Legile firei, ithica şi politica sau filosofiia cea lucrătoare, în patru părţi împărţită şi întru acest chip 
aşezată pre limba românească. Partea întâia. Sibii, în tipografia lui Petru Bart, 1800 şi Filosofiia cea lucrătoare 
a rănduialelor dreptului firei. Partea a dooa. Cu slobozeniia Înălţatului Crăiescului Guberniu. Sibii, în Tipografia 
lui Petru Bart. 1800. Părţile a treia şi a patra au rămas în manuscris şi se păstrează la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj-Napoca, cota ms. rom. 90: A filosofiei cei lucrătoare. Partea a 3. Ethica sau învăţătura 
obiceaiurilor (f. 76r-142v) şi partea a patra, Învăţătura politicească (143r-187v). Redacţia primară se păstrează în 
ms. rom. 113 (f. 198v-240v; 241r-262r). Textul părţii a treia care a fost selectat pentru ediţia de faţă se reproduce 
după ms. rom. 90. 

(2) Autorul numerotează continuativ paragrafele, începând de la prima parte a Filosofiei sale, şi foloseşte în 
numerotare cifrele arabe. În cadrul unora dintre paragrafe, materia este structurată pe subpuncte, în acest caz Micu 
folosind pentru numerotare slovo-cifrele fără titlă. La trimiterile pe care le face în paranteză nu mai notează 
semnul pentru paragraf, distincţia rezultând la el din notarea cu cifre arabe a paragrafelor şi cu slovo-cifre a 
subpunctelor (3. d.). În transcriere, s-a impus, pentru distincţie, ca numărul paragrafului să fie precedat de semnul 
§, în timp ce trimiterea la subpunct se face numai prin cifră (§ 1; § 3, 4). Dacă în paranteză este numai slovo-cifră, 
echivalată în transcriere prin cifră (1), aceasta înseamnă că trimiterea se face la un subpunct din interiorul 
paragrafului respectiv. 

 
 

„Naţiunea întreagă este unită într-un gând.” – CORESPONDENŢĂ 
 
(1) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Alba, Fond Mitropolia 

Română Unită, pachet 16: 
Illustrissime, ac Reverendissime Domine Praesul, 
Domine Domine Patrone Gratiosissime! 
Inter alias miserias, quibus praemor est etiam illud, quod literae mihi sonantes per qvosdam Illustritatis 

Vestrae homines aut apertae, aut tarde, et tunc etiam cum dificultate mihi reddantur, de qvibus quidem in praesenti 
nullam qverelam facio; sed qvod maxime me adfligit, este factum Admodum Reverendi Domini Archi Diaconi, et 
parochi Cibiniensis Cyrilli Czopa, qvi jam ante aliqvot literas mihi sonantes Bucurestino ex Valachia a 
Reverendissimo Domino, vicario Ignatio Darabant missas ad se recepit, et nec clausas, nec apertas mihi hucdum 
reddidit; recentissime vero literas pariter ex Valachia, in quibus pecuniae obsignatae erat, a meo nepote Ephrem 
Klein mihi intitulatas ad se accepit, et hucdum non reddidit, dicens se eas per qvendam studiosum misisse; ita 
etiam de prioribus ait se per Anonymum qvendam Balasfalvam misisse, qvod quidem ipsius responsum mihi non 
satis facit; sed si semet ad se literas accepit, aut literas, aut hominem per qvem transmisit, producat. Qva propter 
humillime supplico Illustritati Vestrae dignetur praedictum Dominum Archidiaconum jubere utrasque literas 
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meas, qvas ad se accepit illirico illaesas reddere, simulque talem temerarium actum, qui et naturalibus, et Divinis, 
humanisque legibus contrariatur, ad tenorem etiam B[enignissimi] Rescripti Regii sub numero 390, de 12 
Decembrie anni 1781 emanati et promulgati ad coercendos similium temerarios ausus emanati, et promulgati, pro 
merito castigare, mihique ob detentas literas convenientem satis factionem dare; velem enim, ut potius per 
Illustritatem Vestram hoc fiat, qvam per Altiores instatntias, qvas si satisfactionem non obtinuere, cum dolore, 
cogor molestare; spero tamen in cognita bonitate, et justitiae amore Illustritatis Vestrae, candem ad vigorem 
legum, et justitiam paterne mihi satis facturam, neque indemnem reddituram. 

Dum in reliqvo sacras manus pio venerans osculo penes mei humillimam comendationem, jugi venerationis 
cultu persevero Illustritatis Vestrae servus humillimus. 

Samuel Klein m.p. 
Balasfalvae, die 8 Julii 1787. 
(2) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Alba, Fond Mitropolia 

Română Unită, pachet 16: 
Illustrissime ac Reverendissime Domine Praesul, 
Domine Patrone Gratiosissime! 
Nuper id est 24 Septembries Stylo veteri synodium generalem habuimus Blasfalvae, in quo juramentum 

fidelitatis Suae Majestati cuncti Archidiaconi deposuerunt, sed et aliud juramentum a Gubernio missum est, quod 
reperitur in legibus Transylvanicis, ut et illud clerus deponat; ast quia in illo juramento expresse esset, quod nullo 
modo aget contra jura trium nationum etc. ideo clerus hoc noluit, cum per hoc juramentum impediatur quaerere 
suas libertates. 

Actum est de Seminario, quod reditum est de Lembergo, ut saltem illi alumni, qui intertentionem ex Hungaria 
habent, vel Viennas, vel in Archi-Episcopali Posonii interteneantur, reliqui Balasfalvae sua audiant studia. 3-tio 
actum este de deputatis mitendis Viennam, et totus clerus uno ore in hoc fuit concors, ut contribuat pro expensis, 
et deligantur deputati, sed praeprimis ut D. Episcopus ascendat Viennam; nihil tamen conclusum est, cum 
Episcopus adhoc nihil responderit, voluntatem suam non declaravit, audivi dici quod velit scribere Viennam pro 
facultate, ut possit Viennam ascendere, quid velit, non scio. Vesta Illustritas siquid potest agere pro sua natione, 
non intermittat, sit alter Moyses, qui populum suum educat de captivitate in libertatem, et si censuerit, ut ex statu 
saeculari deputati adscendant, quos judicaverit vocet Illustritas Vestra; vel proponat Aulae ut possit in specie talis 
et talis ascendere; nam et Vitez et D. Laday Magister postae mercuriensis, et Ladislaus Papp parati sunt, sed D. 
Laday cum sit in officio constitutus sine licentia vix posset ascendere; ideoque si illum judicaret, prius agere opus 
est, ut habeat licentiam, et haec prout melius judicaverit Illustritas Vestra nomine nationis proponat et agat, nam 
Consensus totius nationis unitus est voluntati Illustritatis Vestrae, ad quem tamquam ad Parentem, et Patronum 
rescipit. 

Supplicem libellum Valachorum cum notis refutatoriia typis edirerunt Claudiopoli, ego adsumsi in me et 
respondebo ac evestam contraria argumenta ipsius Refutantis, ac falsitatem ostendam, quod meum responsum 
Illustrati Vestrae sive pro meliori dedunctione, et pro impressione Viennam mittam si ita cesnuerit, nam hic nemo 
imprimere audebit sine Gubernii censura. 

Biblia instante toto clero in Synodo traditi seminario hujati erga sexcentos florenos.  
Hieronymus propter sangvinis sputum inter invalidos censetur. Spiridon inter debiles. Philoteus nihil agere 

potest, ta<n>tum praeesse. Iosaphat est Carolinae reliqui Balasfalvae sumus Rhetorices professor Benedictus, 
poëseos Stephanus, Syntaxis Ioachimus, Gramatices Augustinus, principiorum Coltor. D. Laday Postae Magister 
mercuriensis una cum sua Domina, et suis prolibus, in quorum Domo has literas scribo ac P[atre] Augustinus meo 
comite humillime reverentur ac sacras praesuleas osculantur manus Illustritatis Vestrae. Ego vero omnia felicia a 
Deo praecans Illustritati Vestrae in profundissimo cultu persevero, himillime veniam ragans, quod praesmserim 
his molestare, sed non potui temperare desiderio, ideo parcat, nec quidquam mihi rescribat, partim quia quis sum 
ego, miser, partim ne a seriis avestatur et distrabatur. 

Illustritati Vestrae Servus minimus, 
Samuel Klein m.p. 

Mercurii 30 8bris 1791 
Disuniti parati sunt et libenter ex parte sua facere promittunt quaeque sunt pro natione. 
(3) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 28r-29v: 
Admodum Reverende Domine, 
Domine singulariter colendissime! 
Literam Admodum Reverendae Dominationis Vestrae de 10 Februarii a.c. intuitu Cathechismi Valachici 

Budae reimprimendi percepi ad quam respondendum hoc habeo: Catachismus Balasfalvensis nulla alia 
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emendatione indiget praeterquam in stilo, est enim versio puerilis, nec solitis in eccelsiasticis libris terminis 
exprimit multa, sicut pro exemplo pag. 216: „Să ne tăgăduim pe noi însuşi”. Hoc debebat reddi his verbis: „Să ne 
lăpădăm de noi înşine”, nam si Latine vertam quod positum est in catachismo Balasfalvensi sic veniret: ut 
negemus nosmet ipsum. Nam însuşi est in tertia persona singularis numeri. Sic in evangelio non habemus: „Cine 
nu să va tăgădui pre sine”, sed habemus: „Cine nu să va lăpăda de sine” etc. Sic in plurimis locis corrigi deberet 
catachismus, et stylus clarissimus, et usitatis terminis poni, quia catachismus est pro pueris, et rudibus, qui aut 
altum stilum, aut terminis non usitatis non intelligunt. Caeterum imprimi potest etiam prout jacet, ut potius sit, 
quam non sit. Ego aliis occupatus in me adsumere non possum correctionem ejus, quia tunc totum describere 
deberem, et novam faciem dare seu de novo vertere, et componere stilum. 

De meo Budam ascensu nihil scio, expecto et ego aliquid scire. 
Valde consternatus sum dum audivissem Suam Excellentiam Episcopalem graviter infirmam, sed Deo 

optimo sit laus, quod ut scribis, jam melius valeat. 
Valde miror Dominum Tertinam, quod non solvat pecuniam, quam jam uti informatus sum pridem 

Unquarino percepit, rogo Dominationem Vestram dignetur agere, ut quantocius habeat ab eo pecuniam, interea 
rogo si possibile est meo nepoti Samueli Klein curet par galigarum, et pallium, atque unum indusium erga meam 
obligationem, quas expensas ego resolvam Dominationi Vestrae Admodum Reverendae. 

Reverendum Dominum Sylagyium aliosque notos humillime revereor. Modo imprimitur Valachice Cibinii 
jus naturae. Voloque imprimere etiam librum precatorium literis quidem Latinis. 

In reliquo dum sincerae amicitiae et fraterno affectui per demisse me commendo constanti venerationis cultu 
persevero Admodum Reverendae Dominationis Vestrae servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Balasfalvae die 25 Februarii 1800. 
(4) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj, cota ms. rom. 470, 32r-33v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine singulariter colendissime! 
Literas Reverensissimae Dominnationis Vestrae de 4ta Februarii percepi ad quos responsi loco hoc 

rescribendum habeo, nobilitares literas orphanorum denati Stephani Klein, seu Muntyul, cum iisdem, utpote 
improlis Domini Ephrem Klein non opus jam habeat, in originali data tuta occasione remittam. Quod pictoriam 
artem libenter addisceret juvenis Meletius intelligo, ast penes Dominum Ephrem minime potest, siquidem is non 
exercet jam hanc artem, adeoque penes illum nec addiscet, studeat is literis, et potius cum tempore ecclesiasticum 
amplectatur statum. Hoc adhuc in memoriam refero, ne se amplius Klein vocent, sed Muntyul, si volunt nobilitate 
avitica gaudere, nam Ephrem ad 700 R. florenos expendit donec se ostendit esse Muntyul, inquisitiones 
Balasfalvae, in Szad, dein in Tabula Regia, in Gubernio, Viennae ubique debuit agere; ergo in testimoniis suis, 
prout et in matrica baptizatorum, ubique ponantur Muntyul. 

Alta am a scrie Domniei Tale şi, prin Domnia Ta, şi altor domni canonicis, et parochis. Eu aşiu vrea să 
tipăresc aici neşte conţii, Conciones. Dar la acealea trebuie cheltuială, şi eu atâta n-am. Ştiu eu bine că, după ce 
vor ieşi aceaste conţii, curând se vor vinde, că foarte mare lipsă iaste de eale, şi nu să află nici de ceale vechi. Nu 
voiesc eu ca să îngreoiez pe cineva în zădar cu cearerea mea, eu numa aceasta pre fieştecarele rog ca, pentru 
folosul sufletesc, cine ar putea să facă bine praevie acum cu ceva, cu vreo coală doao de a tipări, aşa ca apoi ori 
exemplaria pretio minori, ori ex distractorum exemplariorum pretio hoc subsidium rehabeat. Et exemplaria 
distrahenda non penes me sint, sed penes tertium, qui expensas primo ex pretio excipiat, et restituat competenti. 
Quare supplico Reverendssimae Dominationis Vestrae, dignetur se cointelligere etiam cum aliis reverendissimis 
dominis canonicis, et parochis, sed praeprimis Excellentissimo Domino Praesule, rogando Suam Excellentiam, ut 
pro tam salutari opere dignaretur conferre aliquid, ego in praefacione operis adponerem quod opus hoc largitate, et 
liberalitate venerabilis capituli, et cleri Varadinensis lucem publicam videat. Dignetur rogo hoc super re me 
informare. Si voluerint, conciones pro revisione, et censura Varadinum mittam. Dum in reliquo distincto 
venerationis cultu persevero favoribus commendatus, Reverendissimae Dominationis Vestrae servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Budae 1805 20 Februarii. 
Poterit opus dedicari capitulo Varadinensi, prout melius judicaverint, ita faciam, ut posteritas sciat suos 

benefactores. 
(5) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 36r-37v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine fautor colendissime! 
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Literas Dominationis Vestrae Reverendissimae de 22da Martii percepi, summaque voluptate perfusus sum 
cognoscens studium, et zelum Dominationis Vestrae Reverendissimae erga culturam nationis nostrae, quamquam 
et propriori id notum fuit mihi, Deus ter optimus Reverendissimum Dominum diu incolumem servet ad populi sui 
aedificationem, et consolidationem. Quantum adtinet conciones, complectentur eae, ut conjicio 70, vel 80 fileras 
cartae, pretium earum si quis praenumerare voluerit, est trium florenorum, si quis vero praenumerare nollet, sed 
tantum subscriptionem dabit, quod pro certo empturus sit uno floreno altius ascendet, quare si fuerint, ut scribere 
dignatur, quod sint, qui praenumerare vellent, faciat bonitatem recipiat, et teneat apud se pecuniam, pariter faciat 
cum subscriptionibus, si qui subscriptiones tantum dare voluerint, et dein me informet de omnibus, ut sciam quid, 
et quomodo, et quando impressionem agrediar; nec enim ego pecuniam ad meas manus recipere volo, antequam 
ipsum opus typis incepero dare; typis autem illico dabo, ut habuero aut praenumeratores, aut subscribentes 
suficientes pro expensis in typographia faciendis. Praeterea notum facio Dominationi Vestrae Reverendissimae, 
quod ego magno, molestoque cum labore dictionarium quoddam Latino-Valachico-Ungarico-Germanicum 
conscripserim, in quo ponitur omnis vox, omnisque phrasis ex quo autore sit. Germanicum idioma adponit hic 
clarissimus professor in Pestiensi Universitate linguae Germanicae Dominus Halitzki. Hungari idioma quidem 
appositum est, sed hic corrigit, emendat, et ubi fors non esset appositum, apponit clarissimus admodum 
Reverendus Dominus Virág, celeberrimus Hungarus, qui et Ciceronis quaedam opera in Hungaricum translata 
edidit; ad hoc dictionarium conscribendum unice amor culturae, et eruditionis gentis me movit. Modo hoc opus 
typis dare volo, sed typographia non aliter potest adsumere, quam si saltem fuerint qui subscriptionem dent 
autenticam, quod finito opere ement, unum vel plura exemplaria, et qui dabunt subscriptionem talem habebunt 
unum exemplar 3 florenis Renensibus. N.B. Dictionarium hoc erit Latino-Valachico- Hungarico-Germanicum. 
Sequetur postea distinctum volumen et opus in quo erit Valachico-Latino-Ungarico-Germanicum, et 
Hungarico-Latino-Germanico-Valachicum, quod non erit cariori pretio quam 2 flor<enum>. Valachicum idioma 
ubique latinis literis ad facillimam orthographiam reductum. De hoc veniet in typo quoque nuntium. Scio ego 
quod et in seminario opus ejus habeatus et foris multi erunt, qui hoc vellent habere quare suscitetur praesertim 
bibliopolas, hi enim facile plura exemplaria ement distrahenda succesive; an reperirentur ibidem tales 
subscribentes, et cointelligat se etiam cum Clarissimo Domino Tertina, quem humillime revereor, Is enim habet 
notos et M<agni> Carolini, et Nagy Banyae, ubi hujus dictionarii opus habetur, ut dignaretur scribere alicui noto 
suo in istis locis, et rescire an essent tales subsribentes. Si enim ego non edidero tale dictionarium, non scio 
quando aliquis adsumere vellet talem poenam ut dictionarium conscribat. N.B. Modo tantum pro primo opere 
Latino-Valachico-Ungarico-Germanico subscribere debent, non enim ita conjuncta erunt haec volumina ut qui 
unum emat, debeat et alterum emere, sed prout voluerit quis poterit emere 
Valachico-Latino-Ungarico-Germanicum sine illo quod est Latino-Valachico- Ungarico-Germanicum, et vicissim 
quod est Latino-Valachico- Ungarico-Germanicum poterit emere, quin eruat aliud. Quare supplico et rogo faciat 
bonitatem hanc informet de his me quantocius fieri poterit, et ignoscat quod tam ruditer scribam, etenim scio me 
scribere viro qui amini benevolentiam non verborum ornatum curat. 

De caetero dum Suae Ecellentiae praesulis optimi manus exosculor, reverendissimosque dominis dominis 
canonicos humillime revereor distincto, constantque cultu perseverans favoribus Dominationi Vestrae 
Reverendissimae perdemisse me commendo Reverendissimae Dominationi Vestrae servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Budae 4 April 1805. 
Recte modo est apud me cathechismus Valachicus per Dominum Tokodi ex consilio submissum, ut sine 

textibus seu citationibus imprimatur. Consilium opinionem officii censurae librorum quaerit, unde sine dubio 
prout petit Dominus Tokodi sine citationibus resolvetur imprimendus, nam et mea haec est opinio, qui rationes 
quoque dare debeo cur sine citationibus imprimatur. 

(6) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 40r-41v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine singulariter colendissime! 
Causam cur ad meas ultimas tam ratione dictionarii, quam etiam concionum hucdum non respondere 

dignatur, ignoro, nec volo inquirere, solum modo demisse oro, quatenus aliquod responsum dignaretur quale 
cumque dare, ut sciam vel ultronee conari ad finem deducendi, vel vero totaliter seponere haec opera. Conatus 
sum ego multis fatigiis et vigiliis praesertim dictionarium conscribere, ut taliter sublevem et nostrates alios linguas 
discere volentes, et alios nostram volentes addiscere, tum per hoc etiam honorem toti nationi facere quod habeat 
etiam illa dictionarium, quo nulla natio, nisi nostra, et zingarica carebat, quod facere potui, feci, ultra facere non 
possum. Si ego haberem, aut Sua Excellentia pro innato suo amore erga publicum dignaretur gratiose resolvere 
1500 R. florenos pro editione dictionarii, hoc sub cautione, ut ego nullum ad manum accipere possim sed ipsa 
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typhographia, aut bibliopolae quibus distrahendum daretur, ex primis divenditis exemplaribus solvatur summa 
haec Excellentiae Suae cum interesse ex reliqua dein mihi quoque pro fatigio quod justum foret daretur, ego enim 
ex parte mea dare debeo et Germanice, et Hungarice adponenti, quod vero superaret hos sumptus posset fieri ex eo 
fundus pro altero aliquo libro imprimendo, tali facto Sua Excellentia etiam in re literaria immortale sibi nomen 
apud omnes literatos faceret, cum tale opus Suae Excellentiae dedicabitur, itaque faciat semel mentionem 
Excellentiae Suae, et mihi quantocius perscribat. Director scholarum Temesvariensis scribit, quod si in dictionario 
Valachicum idioma adpositum fuerit et Latinis, et Valachicis, seu Ruthenicis literis ille cum habeat sub se 600 
scholas sufficientes procurabit emptores, quod jam facio, utrisque literis appono idioma Valachicum; ergo non est 
dubium quod mille exemplaria intra unum alterumque annum non distrahentur. In Transsylvania, Bucovina, et 
Maromoros summe expectatur, tum in vestro, quam Szatmariensi, quam Aradinensi commitatu. Vellem ego 
quantocius hoc opus incoare, ne me decedente, irritum, et ad nihillum redactum tale opus maneat, quod non scio, 
quando alter aliquis faciet tale, etenim quod sanitatem concernit non male valeo; sed corporis vires in dies 
deficiunt jam enim 60 annum compleo in Septembri. Conciones (ut si alter non me laudat, ego laudem) puto tales 
esse pro nostris quales nec Latine facile leget, ut ipsa res per se ostendet. 

Catechismum vestrum consilium Typographiae misit, ut quam ad modum petiistis, et ego etiam super hoc 
interogatus favorabilem opinionem dedi, imprimendum sine notis, quem ego in multis imo in omni pagina in stylo 
correxi, et emendavi, an bene fecerim ignoro, quare et circa hoc scribe, nam quantocius prelo subiciendum est.  

Caeterum dum me pretiosis favoribus humillime comendo in profundo cultu venerationis persevero 
Reverendissimae Dominationis Vestrae servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Budae 30 Iunii 1805. 
Suae Excellentiae manus exosculor reverendissimos dominos canonicos humili devotione revereor. 
Ex Transylvania scribitur mihi futuros canonicos: Kajan, Para, Major, Czopa, Filipan, et adhuc duo, quorum 

nomina, qui mihi scripsit, non scivit, ex religiosis autem nemo futurus est.  
(7) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 42r-43v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine singulariter colendissime! 
Literas Dominationis Vestrae Reverendissimae, quarum medio adventus huc Excellentissimi Domini 

Praesulis volebat mittere percepi, gratias habeo pro fatigio facto in negotio Concionum, quorum opus in quo statu 
jam sit Reverendissimus Dominus Bran narrabit. Catechismus Valachicus sine notis proxime typis edetur, ego in 
plurimis locis emendavi, ut dum conferret licebit videre, verum ex integro non potui, etenim tunc totum opus de 
novo fieri deberet. Calendarium quoque hic Valachicum imprimitur, cujus aliquot exemplaria illuc Varadinum 
quoque mittentur. Item Acatiste frumos să vor tipări, et unus libellus medicus valde bonus Valachice, et de 
agricultura alter item Valachice. Dictionarii mei statum dicet pariter Dominus Reverendissimus Bran. Dum in 
reliquo favoribus enixe commendatus persevero Reverendissimae Dominationis Vestrae servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Budae 14 Iulii 1805. 
(8) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 46r-47v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine singulariter colendissime! 
Mitto Reverendissimae Dominationis Vestrae medio Domini Inspectoris Suae Excellentiae Episcopalis 100 

in cruda distrahenda Valachica Calendaria pro anno futuro, horum unius infimum pretium est 20 crucerum 
ferorum, si autem majori pretio vendere poterit, mihi eo gratius erit, ut et ego unius grossi lucrum habere possim, 
quod si opus fuerit pluribus dignatur mihi perscribere. Occasione data commoda posset pro proba, sed compacta 
aut 10 et M. Carolinum, vel etiam Nagy Banyam mittere, forte et in illis partibus aliquibus arridebunt. Antiquata 
ista etiam servanda, aut colligenda sunt propter Valachorum historiam quae omni anno continuabitur, et post 
aliquot annos, si aliquis citius nollet curare imprimi unum corpus, seu volumen habebitur. Ad annum veniet 
illocatio Romanorum in Dacia, quae legiones, quae coloniae, municipia et ubi collocatae sunt, quae civitates 
aedificatae a Romanis in Dacia, quis postea eorum status ibidem. 

Quod Conciones adtinet ego censerem in quarto edendas, possunt esse pro omni Die dominico etiam duae, 
sed esset magnum opus et ideo multas expensas exigeret. Interea modo sit una pro aliquibus diebus etiam duae, ex 
una autem possunt concionatores formare duos ex una parte unam, ex secunda parte aliam, de quo in praefatione 
apponam instructionem. 

Dictionarium jam in novalibus apponam promulgandum, quare in partibus Varadino proximioribus emere 
volentes, aut praenumerantes dirigam ad Reverendissimam Dominationem Vestram, dignetur itaque pro suo erga 
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bonum publicum studio hoc fatigium in se adsumere, quod ipsum postea opus omnia Reverendissimae expensas, 
et fatigia recompensabit. In reliquo dum pretiosis favoribus me commendo distincto venerationis cultu persisto 
servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Budae die 30 Augusti 1805. 
(9) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 57r-58v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine singulariter colendissime! 
Literas Reverendissimae Dominationis Vestrae, quibus obitum optimi Praesulis significat, pridem accepi, 

doleo talem virum nobis erreptum, sed quid possumus, quando Deo ita placuit, Deus qui ipsum nobis abstulit, 
ecclesiae suae providebit, ut consolationem habeat, quandoquidem sufficientes, viri, et idonei huic muneri in 
Varadinensi ecclesia sunt. Caeterum fiat voluntas Dei. Pecuniam pro calendariis dignetur aut per tutam 
occasionem, aut medio postae in litera quantocius transmittere, sed si medio postae miserit, non totam ad semel in 
una litera ne quo casu totius detrimentum patiamur. Iam brevi adhuc hoc mense mittam probam qualiter futurum 
sit dictionarium, siquidem promonstra unam fileram cum nuntio imprimo, tantum Deus pacem daret in diebus 
nostris. Reverendissimo Domino Bran, quem humillime revereor, dignetur dicere, quod conciones typis dari non 
possint antequam Meneon Molnarianum absolvetur, quod usque ad Pascha absolvetur. Multi sunt qui desiderant 
has conciones tam ex Transylvania, quam Muncatsinensi Diecesi, ut mihi scribunt, et verbis suis assecurant 
distractionem. Utinam Deus daret Ecclesiae Varadinensi Episcopum, virum amantem eruditionis, et doctrinae, qui 
culturam, et scientiam in gentem nostram promoveat. Non redibit ad unionem, nec ad sensum natio nostra 
antequam historiam ecclesiasticam, et nationis suae, aliasque doctrinas, et scientias ad culturam sui necessarias 
sciant, non tantum qui latine discunt, sed etiam alii, unde miseriam suam, et utilitatem perspiciant. Nec unquam 
erit ut major pars Valachorum Latinam linguam discant, consequenter major pars semper inculta manebit, et isti 
pauci culti, et literati Valachi, rudes et simplices ad sensum redducere aliter non possunt nisi per doctrinam 
sensum illis illuminent, ut et illi intelligant quod bonum et utile est. Sed nec sufficiunt isti pauci literati instruere 
orali voce tantum multitudinem, per libros autem facilius id fieri potest, nam quilibet privatus, qui novit legere, 
legendo sensim incipit intelligere, et noscere. 

Rogo dignetur scribere quale sit testamentum Episcopi defuncti, quid reliquit circa alodium suum, et alia. 
Reverendissimos Canonicos humillime revereor. Ubi est Vitez, quem revereor, et alia, quae judicaret me libenter 
scire, scribat mihi. Nova circumstantiarum modernarum, quae hic habemus, scio communiter ibidem quoque nota 
dicitur 27 praeteriti mensis conclusam pacem Posonii utinam.  

In reliquo dum favoribus me persevero emisse commendo constantis venerationis cultu persisto 
Reverendissimae Dominationis servorum minimus, 

Samuel Klein. 
Budae die 1 anni 1806. 
(10) Scrisoarea, în limba latină, se păstrează la B.A.Cj., cota ms. rom. 470, 59r+v: 
Reverendissime Domine Canonice, 
Domine singulariter colendissime! 
Conciones meas Excelso Consilio praesentavi supplicando, ut ex fundo religionario sumptus pro earum 

impressione, resolvere gratiose dignaretur, quare Excelsum Consilium Locumtenentiale eas Varadinum pro 
revisione mittit, ego enim censor mei operis esse non possum, tum etiam, ut sciat, num tale opus distractionem 
habebit, saltem tot exemplarium, ex quibus sumptus publici in editionem factam rehaberi possint.  

Quare hoc opus ad Reverendissimum Dominum praepositum, et vicarium veniet, age ergo, ut desideratum 
finem obtinere possit, dabo operam tempore suo, ut egoquoque gratitudinem effective meam pro tot fatigiis 
Reverendissimae Dominationi Vestrae ostendam. Mitto etiam nuntium et formulare dictionarii imprimendi, rogo 
itaque distribuat, et promulgat, fors emtores habebimus, ut quantocius typis dare queamus, meque suo tempore 
informare non dedignetur. Quod Cathechismum Valachicum adtinet, et si in aliquibus locis emendaverim, tamen 
stylus malus, et obscurus semper manet, forte melius esset ut de novo totaliter conscribatur, seu interpretetur stylo 
claro, et usitato, quod si voluerint, typographiae officio perscribere deberent.  

Caeterum dum me favoribus perdemisse commendo distincto venerationis cultu persevero Reverendissimae 
Dominationis Vestrae humillimus servus 

Samuel Klein. 
Budae die 14 Martii 1806. 
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Nuntia dictionarii plura mittam per Reverendissimum et fortune Illustrissimum Dominum Vulkan Vienna 
reducem, si ad illud tempus aliam occasionem non habuero, Vienna perscribitumtque plurima vota pro Episcopatu 
habere Dominum Reverendissimum Vulkan. 

Nuntia dictionarii etiam per nova Budensia sunt promulgata. 
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GLOSAR*
 

                                                 
* Cuprinde cuvinte şi sintagme cu forme şi sensuri neobişnuite sau mai puţin obişnuite. 
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A 
 
acar = măcar 
acăţa (a) = a agăţa 
adeverinţă = adevăr 
administrălui (a) = a administra, a gospodări 
admonălui (a) = a avertiza, a soma 
afla (a) = a găsi de cuviinţă 
afunzime = adâncime 
afurisi (a se) = a se excomunica 
agarean = păgân, turc sau tătar; mahomedan 
agneţ = bucată de prescură din care se taie anafura 

pentru împărtăşanie 
ai = usturoi 
airea, airi = în alt loc, nedeterminat 
ajutorinţă = ajutor 
alchion = alcion: specie de pescăruş albastru; pasăre 

marină legendară 
aleluia = exclamaţie care, în limba ebraică, 

înseamnă „Lăudaţi pre Domnul!” 
aleşui (a) = a leşui 
aliluia = aleluia 
altuit, -ă = altoit 
alumn, -ă = discipol, elev, student 
amator, -toare = iubitor 
amithină = ametist 
amonitean = (la pl.) numele generic al urmaşilor lui 

Ben-Ammi 
amoreu = (la pl.) popor din Canaan, menţionat între 

duşmanii lui Israel; (la sg.) persoanã care fãcea 
parte din acest popor 

anahoret = pustnic 
anathemă = afurisenie prin care biserica 

excomunică pe cineva 
anchiră = ancoră 
anghiră = anchiră 
animă = suflet 
aorea = câteodată 
apleca (a) = a alăpta 
aplecare = alăptare 
apocrif, -ă = scriere a cărei autenticitate este 

îndoielnică; scriere religioasă nerecunoscută 
între cele canonice 

arăta (a) = a demonstra 
arătare = demonstrare, demonstraţie 
arhivum = arhivă 
arian = adept al arianismului, doctrină creştină care 

neagă natura divină a lui hristos 
arian = (la pl.) popoare indo-europene 
armaş = dregător domnesc însărcinat cu paza 

temniţelor, cu aplicarea pedepselor corporale şi 
executarea pedepselor capitale 

asăuire = însuşire, proprietate 

asecuraţie = siguranţă 
asemăna (a) = a fi asemenea cu...; a interpreta 
asemănare = chip; comparaţie; pildă, parabolă 
asesor = (aici) judecător 
asirian = populaţie semitică, care a trăit în Asiria; 

persoană care făcea parte din această populaţie 
aspidă = şarpe veninos, viperă, năpârcă 
astară = astă-seară 
austru = vânt de sud(-vest); parte a pământului din 

care bate vântul numit austrul, sud 
autarchie = autarhie: independenţă a indivizilor faţă 

de toate convenţiile sociale, considerate ca 
străine naturii 

autenţie = autentificare 
 
 

B 
 
basnă = născocire, povestire, relatare mincinoasă 
baştă = parapet, fortăreaţă, întăritură 
bdenie = denie 
bei = guvernator al unui oraş sau al unei provincii 

din fostul Imperiu Otoman 
benefiţium = drept, privilegiu 
Blagoveştenie = Bunavestire 
boambă = bobiţă de strugure 
bold = băţ ascuţit pentru îndemnarea vitelor 
bozdonariu = buzunar 
brobodealnic = văl, maramă 
bucată = hrană, aliment 
bucate albe = lapte, produse din lapte, ouă şi peşte 
buchefal = buchefal: om cu cap de bour 
bucium = trunchi de copac; trâmbă de fum 
bulă = act oficial emis de un papă 
burcuş = prusac 
 
 

C 
 
cadelisocher = un înalt oficial în ierarhia judiciară 

otomană, şeful judecătorilor militari 
calumniator = calomniator 
camilavcă = potcap acoperit cu un văl, de obicei 

negru, care atârnă pe spate, purtat de prelaţii şi 
călugării ortodocşi la anumite ocazii 

candidălui (a) = a fi propus candidat 
canonic = funcţionar bisericesc; în general, se 

numesc canonici acei clerici sau preoţi care 
stau în serviciul catedralei şi formează capitule 
catedrale, episcopeşti ori mitropolitane, iar în 
timpul vacanţei scaunului episcopesc 
guvernează dieceza 
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canonul cel mare = slujbă care se oficiază numai în 
postul Paştelui, în prima şi în a cincea 
săptămână din post; se citeşte Canonul cel 
Mare – operă imnogragfică despre pocăinţă – al 
Sfântului Andrei Criteanul 

canţelareşiu = însărcinat pe lângă un guvern cu 
treburile interne ale unei provincii; însărcinat 
cu treburile Transilvaniei pe lângă guvernul de 
la Viena 

capaţitaş = capacitate 
capitlu = capitulum 
capitul = capitulum 
capitulareş = membru al capitulului, canonic 
capitulum = corp al canonicilor diecezani 
carte de slobozenie = permis de liberă trecere 

(circulaţie) 
casnic, -ă = servitor în casă, slujitor, căsean 
catismă = fiecare din cel 20 de secţiuni ale Psaltirii; 

rugăciune citită şezând 
cauzarum auditor gheneralis = funcţionar impus 

pe lângă episcopii uniţi din Transilvania, de 
obicei un călugăr iezuit, care trebuia să 
îndrume şi să controleze acţiunile ierarhilor 
români, consideraţi insuficient de competenţi în 
materie de dogmă catolică 

cădi (a) = a cădelniţa, a tămâia 
cămară = vistierie 
căuta (a) = a sili, a determina (să); a trebui, a fi 

nevoit (să) 
câmpuri elisiaceşti = Câmpiile Elizee 
cânta (a se) = a boci 
cârmuitoriu = cârmaci 
câşlegi = interval de timp între două posturi 

ortodoxe, în care creştinii pot mânca de dulce 
ceaslov = carte rituală care cuprinde rugăciunile şi 

cântările care se execută la anumite ore; carte 
bisericească ce servea drept abecedar copiilor 
la şcoală 

cerbice = ceafă, grumaz 
cerca (a se) = a se cerceta 
cercare = cercetare; informare în legătură cu ceva 
cerusă = plumb, condei special cu care se scrie pe 

tăbliţa de ardezie 
chiar, ă = limpede, lămurit 
chichie = tichie 
chip, în sintagma călugăr de chipul cel mic = 

profesia monastică simplă şi definitivă, 
superioară rasoforiei şi inferioară „chipului 
celui mare al călugăriei” (marea schimă) 

chimval = vechi instrument muzical compus din 
două jumătăţi de glob de aramă, care se loveau 
una cu alta 

chinamon = cinam: scorţişoară 
chipru = ienupăr 
chirivariu = chihlimbar 

chit = balenă; peşte mare 
chizăşui (a) = a chezeşui: a garanta,  
cin = ordin călugăresc 
cirtă = interval de timp foarte scurt; clipă 
citeţ, -eaţă, var. ceteţ, -eaţă = (rar) cititor 
citov, -ă = sănătos (la minte) 
ciurgău = izvor care izbucneşte dintre pietre 
clerică = seminar teologic 
clienş = client: cetăţean, familie, cetate care 

beneficia de protecţia unui om de vază, numit 
patron 

cloambă = creangă 
clondir = vas de sticlă cu gâtul scurt şi strâmt, în 

care se păstrează băuturi 
clucer = persoană care avea rangul de dregător care 

se ocupa cu aprovizionarea curţii domneşti 
cocnă = bucătărie 
colceariu = paznic al cămării cu bucate; bucătar 
comânda (a se) = a (se) recomanda, a (se) 

încredinţa 
comânji (a se) = a (se) murdări; a (se) unge; a (se) 

tăvăli 
comis = mare boier care avea în grijă grajdurile 

domneşti 
concinator = predicator 
condemnăciune = pedepsire, osândire 
condicnaţie = etaj, nivel 
consistorialeş = consistorial; membru în consistoriu 
consistorium = organ administrativ şi disciplinar pe 

lângă mitropolii şi episcopii; instanţă 
judecătorească ecleziastică 

contradicălui (a) = a se împotrivi 
conţept = ciornă 
conţie = predică (lat. contiō, -ōnis „cuvântare ţinută 

în adunarea poporului”) 
copârşeu = siciriu 
corăbii, var. corăbia (a) = a naviga 
corn = flanc 
cortel = sălaş, locuinţă 
coştei = castel, palat 
Credeu = Crezul 
criminator = acuzator, calomniator 
criştar = cristal 
cruţalnic, -ă = cruţător 
cuceri (a se) = a se smeri, a se ruga, umilindu-se 
cucerie = cucernicie 
curcubătă = curcubetă: dovleac 
curechi = varză 
curuire = croire, adică indicare, trasare pe teren (cu 

semne sau şanţuri) a dimensiunilor şi formei 
fundaţiei unei clădiri 

cust = viaţă, trai 
custa (a) = a trăi, a exista, a dăinui; a consta 
custător, -toare = care trăieşte, care vieţuieşte 
cusutor = cositor 
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cvartă = dare care constă în a patra parte din recoltă 
 
 

D 
 
dărab = (reg.) bucată 
deatoraş = datornic 
dechilin = separat 
deci = de aci; apoi, după aceea, pe urmă 
decii = deci 
deciia = deci 
decimă = zeciuială 
delunga (a) = a îndepărta 
dendrită = (aici) de arbori; arborescent 
denominaţie = numire într-o funcţie 
deputatuş = deputat 
deresătură = dresătură: îndrumare, îndreptare 
deschilini (a) = a despărţi, a separa, a deosebi 
deschilinire = despărţire, separare, deosebire 
deschilinit, -ă = despărţit, separat, deosebit 
desclini (a) = a deschilini 
dezbăra (a) = a determina să renunţe la o 

deprindere (de obicei rea); a dezobişnui 
dezmânta (a) = a scoate cuiva din minte o hotărâre, 

o convingere, un gând 
diac = student, învăţăcel 
diată = testament 
dieţez = dieceză 
dieţezan = diecezan 
dificultălui (a) = a face dificultăţi, a face greutăţi 
direge (a) = a drege: a îndruma,a conduce 
dişputaţie = dispută, discuţie în contradictoriu 
dişputului (a se) = a se disputa, a se contrazice 
dobândă = pradă de război; câştig 
dos, în expr. a da dosul = a fugi din faţa duşmanului  
dveara cea mare = uşa cea mare zisă şi 

împărătească a iconostasului 
 
 

E 
 
ecatombă = hecatombă: jertfă religioasă (de o sută 

de animale) la popoarele vechi 
eclejie = proprietate (pământ arabil sau fâneţe) a 

comunităţii ecleziastice pe care o foloseşte 
preotul pe întreaga durată a activităţii sale 

eclesiarh = ecleziarh: cleric care are în grija sa 
rânduiala serviciului religios într-o biserică sau 
într-o mănăstire 

econom = administrator 
ectenie = şir de rugăciuni rostite de preot sau de 

diacon în cursul slujbei 

efratheu =persoană care provine dintr-o regiune 
deluroasă, în mijlocul Palestinei, în ţinutul lui 
Ţuf, unde se stabilise tribul lui Efraim 

egumen = stareţ 
electru = chihlimbar 
elefant = fildeş; şi în sintagma os de elefant 
elichi = locuitori ai Elamului; elamiţi 
elimei = elichi 
entaculum = gustare de dimineaţă 
epingea = ipingea 
esevonean = locuitor al Hesbonului 
esortator = exortator: cel care ţine discursuri 
evuseu = numele unui popor care a locuit în zona 

deluroasă din apropierea Ierusalimului 
exagheraţie = exagerare 
exarh = demnitate în ierarhia ortodoxă, superioară 

celei de mitropolit şi inferioară celei de 
patriarh, conferită, prin delegaţie, de patriarhia 
din Constantinopol  

explicălui (a) = a explica 
ezdrilean = locuitor din Esdraelon (forma greacă a 

numelui Izreel) 
 
 

F 
 
fantazia minţii = nebunie 
fărtai = fârtai 
făşuri = (pl.) faşă 
fârtai = sfert 
feacieni, var. feaci, feachi = popor care locuia în 

insula Feacia (Corfu de astăzi) 
ferezeu = popor menţionat între ocupanţii 

Canaanului în general, care, se pare, a locuit în 
zonele de deal 

fertură = orice fel de mâncare cu zeamă; (spec.) 
ciorbă 

fiibirău = jude prim 
fiişpan = comite suprem al unui comitat ca 

diviziune administrativă; echivalentul 
prefectului de astăzi 

finicean, -ă = fenician 
fire = natură, substanţă, esenţă 
firesc, -ească = natural, care ţine de ceea ce se 

consideră drept esenţă sau proprietate inerentă 
a oricărei făpturi 

fireşte = de la natură, din fire, natural 
fiscus = fisc, vistieria statului 
fiscuşesc, -ească, fişcuşesc = care aparţine 

tezaurului, vistieriei statului 
fişcuş = fisc 
foinic = curmal 
foraneu = exterior; sintagma vicar foraneu, în 

terminologia administrativă bisericească = 
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conducătorul unei regiuni constituite sub forma 
unui vicariat, subordonat unei episcopii 

fundaţie = fond constituit pentru întreţinerea unei 
activităţi de interes public sau social; donaţie 
imperială 

fundălui (a) = a susţine financiar dintr-o fundaţie 
fundăluire = susţinere financiară dintr-o fundaţie 
funduş = fond 
fur = hoţ 
 

G 
 
gânscă = gâscă 
gherdan = colier 
ghergheseu = un neam care fãcea parte din 

populaţia foarte amestecată din Canaan 
glajă, var. glaje = vas de sticlă; sticlă de lampă, 

lampă 
glie = brazdă de pământ cu iarbă (cât se poate 

desprinde cu hârleţul) 
goană = prigoană, persecuţie 
goni (a) = a prigoni, a persecuta 
grof = mare latifundiar maghiar având titlul de 

conte 
groşiţă = subdiviziune monetară austriacă 
guguli (a se) = a se giugiuli: a (se) dezmierda, a (se) 

mângâia 
gugulitură = giugiulitură: mângâiere 
gui (a) = (reg.) a se aduna în cârduri, cirezi 
gustări (a) = a lua rapid o gustare mică 
 
 

H 
 
haldeu = caldeean 
halice = pietricele 
hananeu = cananeu: locuitor al Canaanului 
haraci = tribut anual plătit de ţările vasale 

Imperiului Otoman 
hartofilax = judecător şi administrator sinodal; 

dregător care se ocupă de o arhivă 
hasnă = folos 
hatman = boier de divan în Moldova, care era 

însărcinat de domn cu comanda întregii oştiri, 
având în acelaşi timp şi funcţia de pârcălab şi 
portar al Sucevei 

hâns = tufe dese de spini şi arbuşti; pământ lăsat în 
părăsire 

hârţi = harţi: dezlegare de post în zilele de miercuri 
sau de vineri 

hecticus = hectic: tuberculos; (aici) în stadiu 
cavernos 

hinisc = gâsculiţă 
hinteu = trăsură, calească, rădvan 

hotnogiu = ofiţer, comandant în armată 
 
 

I 
 
iachint = zambilă 
iacobitean = iacobin: călugăr dominican 
ianicer = ienicer: soldat din corpul de elită al vechii 

infanterii turceşti, recrutat la început din 
prizonierii de război, iar mai târziu dintre copiii 
turciţi ai populaţiilor creştine 

ibrişin = fir de aţă albă sau colorată, răsucită, din 
bumbac sau din mătase, folosit mai ales la 
brodat şi la împletit 

ic = pană de lemn cu diverse întrebuinţări 
icui (a) = a strânge, a înţepeni cu o pană de lemn 
icuit, -ă = strâns, înţepenit cu o pană de lemn 
idiotism = expresie sau construcţie caracteristică 

unei limbi, care nu poate fi tradusă literal în altă 
limbă 

ierhă = piele de oaie bine tăbăcită, care se aplică la 
bundiţă şi pe care se cos flori 

ievuseu = evuseu 
iezune = viezure 
iezure = viezure 
ifi = efă: unitate de mãsurã pentru volum, egalã cu 

24 de litri 
ijdăni (a) = a ijderi: a crea; a descoperi ceva; a 

iscodi ceva; a scormoni; a zădărî 
ijdinitor, -toare = ijderitor: creator 
ilău / ileu = nicovală 
imală = murdărie, noroi, tină 
ime = priveşte! 
inia (a) = a îngheţa (superficial) 
iniat, -ă = îngheţat (superficial) 
inie = gheaţă moale şi sfărâmicioasă, care se topeşte 

uşor şi pluteşte pe apă în special toamna şi 
primăvara 

inimă rea = senzaţii de durere la stomac, colică; 
dizenterie 

instrumenta literalia = documente oficiale, arhivă 
inştanţie = cerere, plângere, memoriu 
iosag = domeniu 
ipen = sănătos (la minte) 
ipingea = manta bărbătească făcută din dimie sau 

din postav, fără mâneci, cu glugă, împodobită 
cu găitane 

iproci = şi aşa mai departe 
ipuleat = ipulet: clădire; acaret 
ipului (a) = a ipuli: a construi 
ir = alifie pe care o prepară femeile la ţară din 

diferite grăsimi, plante etc., utilizată ca 
medicament sau preparat cosmetic 

iritic, -ă = eretic 
isatru = isetru: nisetru 



Samuil Micu în mărturii antologice 

 

 435 

ispiti (a se) = a căuta să pătrunzi ceva cu mintea, cu 
privirea, a cerceta, a examina atent; a cerceta în 
ascuns, a iscodi, a spiona; a pune la încercare, a 
supune la o probă; a se lăsa ademenit, a cădea 
în ispită 

ispravnic, -ă = persoană care administrează (o casă, 
o moşie, o avere etc.) sau care păzeşte ceva 

istit = întocmai 
istov = adevărat, exact, amănunţit; sfârşit, capăt 
işlic = căciulă de blană scumpă sau de postav, de 

format mare, cilindrică sau cu fundul pătrat, 
purtată de domni, de boieri şi uneori de soţiile 
lor, iar mai târziu de negustori, de lăutari etc. 

iţă = (la pl.) fire de lână răsucită sau bumbac răsucit 
pentru urzit sau, mai rar, pentru împletit cu 
andreaua 

iţă = iţie: măsură de capacitate pentru lichide egală 
cu trei sferturi de litru 

iuş = drept, preorgativă 
izbândă = victorie; răzbunare; răscumpărare 
izbândi (a se, a-şi) = a se răzbuna 
izbândire = izbândă 
izvod = izvor, sursă; original 
izvodi (a) = a născoci 
izvodire = născocire, scornire 
 
 

Î 
 
îmbăiera (a) = a lega cu băieri 
îmbăla (a se) = a (se) umple de bale 
îmbălat, -ă = plin de bale 
îmbălega (a se) = a se băliga 
îmbălegat, -ă = băligat 
îmberbeca (a) = a împinge cu putere (ca un berbec) 
îmblăciu = unealtă agricolă rudimentară, formată 

dintr-o prăjină lungă, la capătul căreia este legat 
un băţ gros şi mobil, cu care se băteau spicele 
de cereale sau păstăile de legume pentru a li se 
scoate boabele 

îmblăti (a) = a bate cerealele, plantele cu păstăi cu 
îmblăciul 

îmblătitor, -toare = persoană care îmblăteşte 
îmblânzi, var. blânzi (a se) = a (se) linguşi, a (se) 

ademeni, a (se) momi 
îmblânzire = linguşire, ademenire, momire 
îmbloji (a) = a îmbolboji: a obloji 
îmblojit, -ă = îmbolbojit: oblojit 
îmborda (a se) = a (se) îmburda: a (se) răsturna; a 

(se) rostogoli; a se prăbuşi 
îmbordat, -ă = îmburdat: răsturnat, rostogolit 
îmbrăcina (a) = a-şi lega izmenele cu brăcinarul; a 

se încinge cu brăcina 
îmbuca (a) = a băga în gură ceva de mâncare 

îmbucături (a) = aa hrăni; a îngriji; a se înfrupta 
îmbumba (a) = a coase nasturi (bumbi); a încheia 

în nasturi un obiect de vestimentaţie 
îmbura (a) = a se acoperi de ceaţă sau de brumă 
îmbutuşi (a) = a împinge ceva sau pe cineva 
împăra (a) = a bate pari în pământ; a pune araci la 

vie 
împărătuş = omuşor; (aici) angină  
împărechea (a se) = a se despărţi, a se dezbina 
împărecheare = despărţire, dezbinare 
împărecheat, -ă = despărţit, dezbinat 
împărtăşi (a se) = a face pe cineva părtaş la ceva; a 

împărţi cu cineva ceva; a (se) cumineca 
împărtăşire = legătură, relaţie 
împâclat, -ă = acoperit de pâclă 
împistri (a) = a împestriţa; a colora 
împreuna (a se) = a se alia; a avea relaţii sexuale 
împreună sunătoare = consoană 
împrilăsti (a) = a prilesti: a amăgi, a înşela 
împrilăstit, -ă = prilestit: amăgit, înşelat 
împrotivnic = adversar, duşman 
împungător, -toare = (despre vorbe, afirmaţii) 

ofensator 
împutăciune = mustrare, ceartă 
încelui (a se) = a (se) înşela 
înceluire = înşelare, amăgire 
înceluitor, -toare = înşelător 
încheia (a se) = a conchide; a formula, a alcătui; a 

lega, a articula 
închetora (a) = a închiotora: a îmbăiera 
închiri (a se) = a (se) întiri: a (se) împerechea 

(regional, despre unele animale domestice) 
încilipa (a) = a (se) înstări 
înciripa (a se) = a se înfiripa 
încrezut, -ă = încredinţat 
încruntat, -ă = însângerat, cu sânge 
încuşlui (a) = a încujlui: a se îndrăgosti de cineva; a 

întreţine relaţii sexuale 
îndelunga (a se) = a se îndepărta 
îndălui (a) = a pierde vremea; a ţese o intrigă 
îndrea = decembrie; andrea 
îndruga (a) = a toarce lână sau cânepă în fire groase 

şi puţin răsucite, necesare pentru anumite 
ţesături 

înfoia (a se) = a (se) umfla; a-şi da aere, a se umfla 
în pene 

înfrigoşa (a) = a răci 
înfrigoşat, -ă = răcit 
îngăimăci (a se) = a se încurca 
îngăjdăci (a se) = a se îngăzdăci 
îngălmăci (a se) = a se îngăimăci 
îngăsală = îmbulzeală 
îngăsi (a se) = a se îmbulzi 
îngăzdăci (a se) = a se îmbogăţi 
îngânji (a) = a împleti sau a răsuci un gânj (nuia) 
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înghina (a) = a îmbina 
înghinare = îmbinare 
înghinătură = îmbinătură 
îngreca (a) = a rămâne gravidă 
înhiestra (a) = a înzestra 
însăşie = proprietate 
însoţicios, -oasă = sociabil 
însurăciune = însurătoare 
înştelui (a se) = a se instala 
întărniţa (a) = a înşeua 
întinge (a) = a înmuia pâine sau mămăligă într-o 

mâncare 
întocmit, -ă = potrivit, adecvat 
întort, -oartă = strâmb; nederept 
într-aceaea = în timpul acela 
întrarginta (a) = a arginta 
întrarma (a) = a înarma 
întrarmat, -ă = înarmat 
întrauri (a) = a auri 
întrognat, -ă = întrohnat: bolnav de guturai 
înţepa (a) = a trage în ţeapă 
înţepat, -ă = tras în ţeapă 
învălitoare = învelitoare: broboadă 
învălui (a se) = a se amesteca, a se încurca, a 

confunda 
învăluială = confuzie, încurcătură 
învăluit, -ă = făcut sul 
învârsta (a) = a învrâsta: a face dungi de culori 

diferite pe o ţesătură sau pe o cusătură  
înveşti (a) = a îmbrăca 
înveştit, -ă = îmbrăcat 
învince (a) = a învinge 
învita (a) = a îndemna, a provoca, a instiga 
învitător, -toare = provocator, instigator 
învolba (a) = a învoalbe: (despre ochi) a se 

deschide larg, a se holba 
 
 

J 
 
jealnic, -ă = jalnic 
jeamlă = franzelă 
jitniţă = hambar 
 
 

L 
 
lactuţie = lăptucă 
latinizălui (a) = a latiniza 
lavră = mănăstire prtodoxă mare, ale cărei chilii, 

construite la distanţă unele de altele, formează 
o aşezare care are aspectul unui sat 

lămurire = purificare 
lămurit, -ă = pur, adevărat 

lăsa (a) = a înceta; a ierta 
lăsare = iertare 
leaveşiu = supă 
lefură = flecar 
lefurie = trăncănire, flecărire 
lega (a se) = a promite 
legătură = pact, înţelegere 
lepedeu = cearşaf 
leş = leah: polonez 
leşesc, -ească = polonez 
leşui (a) = a pândi 
leşuire var. aleşuire = pândă 
levit = membru al tribului lui Levi, destinat 

serviciului religios la templu; preot la vechii 
evrei 

libuţ = specie de pescăruş; alcion 
limbă = neam, popor 
lipsă = nevoie, trebuinţă; în expr. a fi de lipsă = a fi 

necesar 
lipsi (a) = a fi nevoie, a trebui 
litie = slujbă religioasă ortodoxă pentru obţinerea 

unor roade bogate şi pentru binecuvântarea 
celor aduse ca jertfă de către credincioşi 

logofăt = cea mai mare dregătorie în ierarhia 
demnitarilor feudali din ţările române, primul 
membru al sfatului domnesc, corespunzând 
primului ministru de astăzi 

lotru = hoţ, tâlhar 
lupin = gen de plante erbacee din familia 

leguminoaselor, cultivate ca furaj, ca plante 
ornamentale sau ca îngrăşământ verde 

 
 

M 
 
mai = aproape 
maier = mică gospodărie ţărănească sau grădină, la 

marginea unui oraş săsesc 
mai mare = strămoş 
mai-mare = conducător 
mai vârtos = mai ales, îndeosebi 
manc = manco: din care lipseşte o parte, ciuntit 
mandie = mantie; sintagma mărturisirea / cinul 

mandiei = călugăr definitiv 
mandragoră = plantă cu rădăcină cărnoasă şi 

ramificată ca degetele unei mâini şi cu flori de 
culoare violet deschis; p. restr. rădădcina 
plantei (căreia în vechime i se atribuiau calităţi 
magice) 

marfă = logistică, dotarea tehnică şi materială a 
armatei 

marhă = vite, şeptel, avere mişcătoare 
materialia = materiale 
mathisis = mathesis: matematică 
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morositate = morozitate: ursuzenie, fel de a fi 
morocănos; nemulţumire din orice, pedanterie 

moştean = moştenitor; stăpân 
mreajă = cursă; plasă, gratie, grilaj 
mufti = demnitarul otoman responsabil cu 

problemele referitoare la legea sfântă 
musulmană (şeri’at), şeful păturii de „învăţaţi” 
(ulema) din Imperiul Otoman. El dădea 
indicaţiile de principiu în problemele religioase 
şi juridice 

mur = zid, perete 
muscal = locuitor din oraşul Moscova sau din 

regiunea apropiată; (p. gn.) rus 
muscăcesc = moschicesc: rusesc; moscovit 
muşcoaie = mâşcoaie: catârcă 
muşcoi = mâşcoi: catâr 
 
 

N 
 
nadă = înnăditură, adaos; ic 
nadă = stuf, papură 
nadă = noadă: coccis 
nameasnic = namestnic 
namestnic = locţiitor al cuiva într-o funcţie; 

succesor 
nap = gulie 
nard = esenţă parfumată extrasă din rădăcina unei 

plante aromate 
natră = parte a urzelii aflată între iţe şi sulul 

dinainte sau dinapoi al războiului de ţesut; 
urzeală învârtită pe sul; pânză ţesută, aflată încă 
în războiul de ţesut; bucată mai lungă de pânză 

năclad = butuc gros de lemn, care serveşte ca suport 
pentru lemnele din vatră sau se aşază la 
marginea focului pentru ca, aprinzându-se cu 
încetul, să întreţină focul multă vreme; greutate 
sufletească 

năclag = mortar 
năclăi (a se) = a se acoperi cu substanţe unsuroase, 

cleioase, murdare; a se murdări; a se sufoca de 
prea multă căldură 

năclăială = substanţă unsuroasă, cleioasă, murdară, 
care năclăieşte 

năcrăvălău = legătură de gât; fular; cravată 
nădăi (a) = a spera, a se încrede în..., a se aştepta la 

ceva, a aştepta pe cineva 
năiem = chirie, salariu, uium pentru măcinat 
năimi (a) = a tocmi cu plată sau cu simbrie; a 

închiria de la cineva sau cuiva bunuri mobile 
sau imobile 

năimit, -ă = tocmit cu plată sau cu simbrie 
nălbi (a) = a înălbi 
nămânji (a) = a murdări 

nămesnic = namestnic 
năpârcă = viperă 
năpraznă, în expr. de năpraznă = pe neaşteptate, 

năpraznic 
nărăvi (a se) = a cădea de acord, a se înţelege; a se 

împăca 
năsărâmb, -ă = zburdalnic; neajutorat, 

neîndemânatic; obraznic, neruşinat 
năsilnic, -ă = violent, aspru, neîdurător 
năsilniceşte = cu violenţă, cu asprime, cu 

neîndurare 
năsilnici (a) = a face să fie mai aspru, a face să fie 

neîndurător 
năsilnicie = violenţă, asprime, neîndurare 
năstrapă = vas de băut, cană; cupă, potir 
năstrunchiat, -ă = neastâmpărat, uşuratic 
nătărie = nătărăie: nechibzuinţă, prostie, naivitate 
nătântoc, -oacă = nătărău 
neagă = persoană încăpăţânată care contrazice 

mereu şi care face totul numai după capul ei; 
om pisălog, plicticos, încăpăţânat, care se ţine 
după cineva, belea, cobe, piază-rea 

neblejnic, -ă = nebleznic: prost; neajutorat, 
neîndemânatic; greoi 

necrăvălău = năcrăvălău 
negel = neg 
negelos, -oasă = negos 
neguiţ = nagâţ 
neguţ = nagâţ 
neînsoţicios, -oasă = care nu se însoţeşte, căruia nu 

îi place tovărăşia 
nemernic, -ă, var. nimernic, -ă = străin, pribeag 
nemernici, var. nimernici (a) = a pribegi 
nemernicie, var. nimernicie = pribegie 
nemeş, var. neamiş = nobil, boier 
nescare = oarecare 
nestorian = membru al unei secte religioase, care 

nega natura divină a lui Hristos 
neştine = cineva, oricare 
neticneală = nelinişte 
netocmeală = neînţelegere, vrajbă 
nevesteşte = ca nevestele, în felul nevestelor 
nigel = negel 
ninira (a) = a ninera: a mângâia, a alinta, a răsfăţa 
noatin = noaten: care a împlinit un an; cârlan 
nocovană = nicovală 
nomocanon = colecţie de legi împărăteşti bizantine 

şi de canoane bisericeşti 
norca = nurcă 
not = înot 
nota (a) = a înota 
notareş = notarăş: notar 
noviţiat = noviciat: stagiu obligatoriu, de probă, 

înainte de călugărire 
numeri (a) = a nimeri 
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numit, -ă = cunoscut, renumit 
nun = naş, nănaş 
nunea = pistrui pe faţă 
nunos, -oasă = pistruiat 
 
 

O 
 
oberchinez = domn, şef al unei comunităţi de 

oameni liberi; căpetenie a unei grupări populare 
ce cuprindea un judeţ sau o vale, cu funcţii pe 
viaţă, administrative şi judecătoreşti; aici: 
primarul din Lipova  

oblici (a) = a dojeni, a dovedi, a pedepsi; a prinde 
de veste, a afla, a auzi 

oblicire = dovedire, dojenire, pedepsire; aflare, 
descoperire 

oblu = drept, vertical; (în legătură cu verbe de 
mişcare) fără înconjur, direct 

oborî (a) = a doborî 
ocoli (a) = a apăra 
octoih = carte bisericească în care se cuprind 

cântările de la strană din fiecare zi a săptămânii, 
aranjate pe opt glasuri 

odihni (a se) = a fi în stare de repaus; a se învoi 
odorbirău = vătaf de curte; administrator al curţii 

episcopale 
odraslă = ramură tânără, lăstar, mlădiţă 
odrăsli (a) = a da mlădiţe, a încolţi, a lăstări; a 

înmuguri; a da naşter 
onoschele = cu picioare de măgar 
op = necesitate, nevoie, trebuinţă 
opăci (a se) = a opri, a reţine, a întârzia; a 

împiedica, a încurca 
opăcit, -ă = zăpăcit, buimac 
ordinarie =ordinar, în mod obişnuit, de regulă 
osârdie = ardoare, zel, râvnă 
osibit, -ă = diferit; separat, aparte 
ostree = stridie 
oşti (a se) = a se lupta, a se război 
oştire = luptă 
otpust = formulă sacramentală de binecuvântare, 

rostită de preot la sfârşitul slujbei 
 
 

P 
 
pardos = panteră 
paremie = zicere, maximă, aforism 
parimiariu = carte bisericească în care se cuprind 

fragmente din proverbele lui Solomon 
pasie = pasiune, stare sau fenomen afectiv 

involuntar (aici) de mânie, ură 
paşuş = paşaport 

pat = (III, pl.) păţesc 
patenă = farfurie 
patenş = patentă, ordonanţă 
pater = preot catolic 
pateric = colecţie de texte bisericeşti în care sunt 

povestite vieţile unor părinţi canonizaţi 
patroţinium = patrociniu: patronaj 
paţinaţite = pecenegi 
pavecerniţă = slujbă religioasă scurtă care se face 

seara la mănăstiri, după vecernie 
păleariu = paler; sintagma păleariul cel mare = 

şeful şantierului 
păreasimi = post al Paştilor 
păstralnic, -ă = păstrător 
pătrângei = pătrunjel 
păzitoriu trupului = gardă de corp, gardă personală 
pârâş = pârâtor, delator 
penticostar, var. pentecostariu = carte bisericească 

cuprinzând ritualul slujbelor dintre Paşti şi 
prima duminică după Rusalii 

persvasie = convingere, credinţă 
petrecanie = moarte 
pil = elefant; fildeş 
pilug = pisălog (la piuă) 
plebanuş = paroh catolic 
pleca (a se) = a îndupleca, a aconvinge; a (se) 

supune 
plenipotenţiar = persoană care este învestită cu 

puteri depline de un stat, de o organizaţie, de o 
colectivitate etc. într-o împrejurare dată 

pleşug = pleşuv: chel 
plevilă = plivit 
poftori (a se) = a (se) repeta 
poftorit, -ă = repetat 
polată = palat; polată vlădicească = palat episcopal 
polipod = care are mai multe picioare 
polunoştniţă, var. polonoşniţă = slujbă 

bisericească ce se face la o mănăstire după 
miezul nopţii, între pavecerniţă şi utrenie 

pominoc = plocon, dar 
ponos = insultă, batjocură 
ponoslu = plângere, reclamaţie, pâră 
ponoslui (a se) = a se plânge, a face pâră 
porfiră = purpură; îmbrăcăminte din purpură 
porumb = porumbel 
poslanie = scrisoare sau carte cu conţinut teologic, 

pentru îndrumarea sau lămurirea credincioşilor; 
poucenie, act, decret, document etc. de 
hirotonisire a preoţilor 

postelnic = titlu dat boierului de la curtea 
domnească însărcinat, iniţial, cu paza camerei 
de dormit a domnitorului şi care, ulterior, a avut 
diferite funcţii la curtea domnească, fiind 
mareşal al curţii domneşti 
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poştameşter = poştagiu; diriginte de poştă la ţară; 
poştaş 

potcapium = potcap 
povăţuitor = comandant 
predanie = tradiţie 
prefectus armorum = comandant militar suprem 
prefectuşiu = prefect de studii, pedagog; 

supraveghetor şi îndrumător însărcinat cu 
instruirea elevilor din Blaj 

prejdeşfetena = slujba liturghiei după Grigore 
Dialogul, numită şi a Înainte Sfinţitelor sau 
Prejdesfeştena 

prepozit = (în ierarhia bisericii catolice) preot de 
rang înalt care îndeplineşte o funcţie 
administrativă importantă 

prepozituş = prepozit 
prepus = bănuială, suspiciune 
prezeaşiu = preşedinte 
prezes = prezeaşiu 
price = dispută; cauză, litigiu 
prici (a se) = a se certa  
prilej = pretext; ocazie 
primat = cel mai înalt grad în vechea ierarhie a 

bisericii ortodoxe şi catolice 
primit, -ă = acceptat, recunoscut, recept; care se 

bucură de drepturi egale cu naţiunile 
privilegiate din Transilvania 

privileghiu = avantaj, scutire de obligaţii faţă de 
stat; drept de care se bucură cineva 

probălui (a se) = a se supune (unei probe, unei 
încercări grele) 

prochimen = versete din pslami care se cântă 
înainte de a se citi un pasaj din Biblie sau 
înainte de o rugăciune ori de o cântare 

prociti (a) = a reciti 
procititură = repetare exagerată 
procurator = (aici) egumen al călugărilor basilieni 

ruteni din Roma 
prolegomena = prolegomene: parte introductivă, 

explicativă, care precedă expunerea 
propriu-zisă, într-o operă ştiinţifică 

pronie = înţelepciune supremă cu care divinitatea 
conduce lumea; grijă ca atribut al divinităţii; 
milă ca atribut al divinităţii 

propovedanie = propovăduire 
proscomedie = proscomidie 
proscomidie = parte din liturghie în care preotul 

pregăteşte pâinea şi vinul pentru împărtăşanie 
prost, proastă = (om) de condiţie socială modestă; 

(om) de rând; (lucru) simplu 
protocolum = protocol 
protoegumen = stareţ 
protonotar = secretar şef; în sintagma protonotar 

apostolicesc = funcţionar eclesiast al curiei 

papale, însărcinat cu înregistrarea şi expedierea 
actelor pontificale 

protonotareş = protonotar; şeful funcţionarilor din 
cancelaria principatului Transilvaniei 

protoprezviter = protoprezbiter: protopop 
protosinghel = grad în ierarhia călugărească, 

superior singhelului şi inferior arhimandritului 
provinţialiş = conducător al unui ordin religios 
publiţe = public 
punctum = punct 
pupăire = trăncănire, flecărire 
putere = putere armată, oaste, oştire 
 

R 
 
rămiga (a) = a vâsli 
răpăosa (a) = a răposa; a (se) odihni 
răpşti (a) = a protesta, a se răsti; a invidia; a se 

tulbura; a răpi, a jefui 
răştanţie = restanţă 
răzvlăti (a se) = a se răzvrăti 
răzvlătire = răzvrătire 
răzvlătit, -ă = răzvrătit 
râvnă = aspiraţie, dorinţă; invidie; silinţă, sârguinţă, 

zel, osârdie 
rebeli (a) = a se răzvrăti 
relaţie = raport, informare, dare de seamă 
relaţiune = relaţie 
remige = fiecare dintre penele mari ale aripilor unei 

păsări, care servesc la baterea aerului în timpul 
zborului 

remije = remige 
remoră = specie de peşte care se caracterizează prin 

prezenţa unui disc adeziv la partea superioară a 
capului, cu care se fixează de corpuri plutitoare 
sau de peşti mari, pentru a se putea deplasa 

renunţiaţie = renunţare, demisie 
reprezentălui (a) = a reprezenta, a acţiona în 

numele unei persoane sau al unei colectivităţi 
rescript = răspuns al împăraţilor romani la 

chestiunile de drept puse de magistraţii sau de 
guvernatorii provinciilor; (p. ext.) hotărâre care 
emană de la un suveran; hotărâre a papei ca 
răspuns la o chestiune teologică 

reşcript = rescript 
rezoluţie = răspuns la o cerere, soluţionare a unei 

petiţii 
rezolvălui (a) = a aproba 
rituş = rit, confesiune religioasă 
rosol = rozol: rachiu roşu, îndulcit cu zahăr sau 

miere 
 

S 
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sac = haină din material aspru, din păr de animale, 
purtată în semn de doliu sau de penitenţă 

sad = plantă, răsad 
salvet = şervet 
sangeac = guvernator al unui sangeac (unitate 

teritorial-administrativă a unui paşalâc sau a 
unui vilaiet, în Imperiul Otoman) 

sardion = piatră semipreţioasă transparentă, de 
culoare roşie sau brună 

saţelar = sachelar: cleric care îndeplinea diverse 
funcţii administrative la o mânăstire sau peste 
mai multe mânăstiri 

săborniceaşte = soborniceşte: care se întemeiază pe 
hotărârile soborului 

săhastru = sihastru 
sălăriţă = sărăriţă: solniţă 
sărac, -ă; şi în sintagma: sărac de tată / părinţi = 

(copil) orfan 
sângiuri = (pl.) sânge 
sântartău = contabil, socotitor 
scandală = scandal: prilej de a păcătui; păcat; ceea 

ce încalcă normele morale sau sociale şi 
provoacă indignare, revoltă, protest, 
nemulţumire etc. 

scaon = scaun: organizare teritorial-administrativă a 
saşilor şi secuilor din Transilvania 

scatulcă = lădiţă în care se pun alimente, obiecte 
mărunte, mai ales pentru călătorie, sau în care 
se păstrează lucruri de preţ 

scaun; var. scaon = diviziune şi organizare 
teritorial-administrativă a saşilor şi secuilor din 
Transilvania, în Evul Mediu; şedinţă, sesiune (a 
unui sobor, conciliu) 

a scădea = a se desprinde de cineva, a ieşi du sub 
influenţa cuiva 

scădeare = pagubă, neajuns 
scătulcă = scatulcă 
scârbă = stare de întristare, de supărare, de 

nemulţumire, de necaz ori de durere fizică 
scârbit, -ă = supărat, amărât 
schematism = condică în care se înregistrau în mod 

sintetic diferite date, nume, acte, situaţii cu 
caracter religios, administrativ, comercial etc. 

schevofilachie = loc în altar în care se păstrează 
obiectele de cult; sacristie 

scopos = scop, finalitate 
scump, -ă = zgârcit 
scumpete = zgârcenie; sărăcie 
scumpie = zgârcenie 
scumpie = arbust cu flori, laur 
sehastru = sihastru  
sfadnic, -ă = certăreţ 
sfahi = termen general prin care erau desemnaţi 

posesorii de venituri condiţionte de prestarea 

serviciului militar, dar şi cavaleria provincială 
care constituia baza oastei otomane 

sfară = miros greu (cu fum înecăcios), rezultat din 
ardearea grăsimilor, a cărnii; fum înecăcios 

shismă = schismă, separare intervenită între 
papalitate şi Patriarhia de Constantinopol, la 
1054, ca urmare a unor vechi divergenţe 
politice şi religioase 

sihem = sihemitean: locuitor al Sihemului, oraş 
important în Palestina centrală 

sinaxar = carte bisericească ortodoxă, care 
povesteşte, pe scurt, vieţile sfinţilor, înşiruite în 
ordinea zilelor lunii 

sintaxiş = sintaxă 
sivast = sevast: venerat, respectat; împărat 
slavoslovenie = slavă; tedeum 
slobozenie = libertate de a acţiona conform voinţei 

şi dorinţei proprii 
socăci (a) = a găti 
soli (a) = a vesti, a anunţa 
sordiţie = mişelie 
soţ = tovarăş, asociat 
soţie = tovarăş; tovărăşie 
spargă = sparanghel 
spart, -ă = împrăştiat, risipit (despre oaste) 
spată = spadă 
spăsenie = mântuire 
spăsi (a se) = a se izbăvi, a se mântui 
spătar = mare boier care purta spada domnului la 

ceremonii 
sperinţă = speranţă, nădejde 
speriinţă = experienţă 
sponghie = spongie 
spongie = animal din încrengătura spongierilor, cu 

corpul alcătuit dintr-o reţea compactă de fibre 
elastice şi rezistente, care trăieşte în colonii 
dese, fixat pe stâncile submarine 

stactie = esenţă de mirt 
stadiu = unitate de măsură pentru lungime (aprox. 

177 m) 
stare împrejur = circumstanţă, împrejurare 
stat = stare, situaţie; condiţie, rang; sintagma 

staturile Ardealului = dieta, adunarea 
reprezentanţilor nobilimii ardelene 

stâlpare = ramură verde, mlădiţă 
stihiră = cântare bisericească ortodoxă în versuri 
steregoaie = stirigoaie: plantă erbacee din familia 

liliaceelor, folosită în popor pentru diferitele ei 
proprietăţi curative 

stolnic = mare boier care supraveghea masa 
domnească 

struncinătură = zdruncinătură: zguduitură, 
tulburare a odihnei, a echilibrului; cicatrice; 
rană 

strution = struţ 
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subţire = pătrunzător, subtil 
sudariu = sudar: giulgiu cu care se presupune că a 

fost învelit capul (şi trupul) lui Hristos, după ce 
a fost coborât de pe cruce 

suferit, -ă = tolerat 
sugător, -toare = sugar 
sumeţ, -eaţă = semeţ 
sumeţi (a se) = a se semeţi 
sumeţie = semeţie: vanitate, trufie, orgoliu 
superintendent = rang înalt în ierarhia bisericii 

protestante; episcop, vlădică 
suplens = supleant; suplinitor 
 
 

Ş 
 
şematism = schematism 
şpargă = sparanghel 
şucheat, -ă = care este nebun; care este 

neastâmpărat; uşuratic 
 
 

T 
 
tablă = temă şcolară; scut; for legislativ al 

Imperiului Austro-Ungar; tribunal 
tăbărî (a) = a aşeza tabăra 
tărbăcire = chinuire, snopire în bătaie; buimăcire 
tărime = consecvenţă 
tâlni (a) = a întâlni 
tâmpănă = dairea, tobă 
tâmpi (a se) = (despre obiecte ascuţite) a se toci; a 

face să-şi piardă inteligenţa, a se năuci, a se 
prosti 

tâmplă = catapeteasmă 
tezaurareş = trezorier 
tharsis = piatră preţioasă verde-gălbuie cu luciu 

sticlos, măsliniu; crisolit 
ticălos, -oasă = fiinţă aflată într-o stare jalnică, 

nenorocit 
ticăloşie = situaţie, stare jalnică 
timpină = tâmpănă 
tist = funcţionar al unei instituţii publice 
tistie = funcţie, slujbă, post 
titul = titlu 
titului (a) = a intitula 
tituluş = titlu 
toană = (neb.) tonă, i.e. bute: cea mai variabilă 

dintre unităţile de măsură găsite în documentele 
medievale, care poate avea 50, 60, 70, 75, 90, 
100, 110, 180, 185, 200 etc. de vedre 

tocmeală = înţelegere, convenţie; plan 
togati = dascăli calvineşti 

toleranţie = admitere a practicării şi a altor religii 
decât cea oficială a statului 

tomni (a) = a tocmi: a angaja 
trapăd = treapăd: alergătură multă, umblătură; 

oboseală 
trapeză = sală de mese într-o mănăstire 
trăpădătură = trepădare: alergătură multă, 

umblătură; oboseală; zbuciumare 
treabă = trebuinţă 
trebnic, -ă = trebuincios, necesar 
triod, var. triodion = carte rituală creştină ortodoxă, 

cuprinzând cântările şi rugăciunile din cele 
zece săptămâni dinainte de Paşti 

tropar = scurtă cântare religioasă ortodoxă, de 
laudă, în cinstea unui sfânt sau a unui 
eveniment religios 

 
 

Ţ 
 
ţapăn = neclintit 
ţăpiş, -ă = ţipiş: pantă abruptă 
ţepenime = consecvenţă 
ţeroplastie = ceroplastie: meşteşug de a modela în 

ceară 
ţiduliţă = ţidulă mică; bucată mică de hârtie care 

cuprinde o însemnare scurtă 
ţiliţium = veşmânt monahal de penitenţă; cuvântul 

este explicat în continuare de Micu însuşi: 
„adecă de un brâu de fier aspru, cu care preste 
mijlocul său şi la mâni din sus de coate pe 
piialea goală era încins şi strâns” 

ţipău = pâine mică, rotundă, din făină de grâu 
ţol = cergă 
 
 

U 
 
ud = urină 
ulcea = creuzet 
ungheţ = ungher 
utrenie, var. utărnie = slujbă care se oficiază în 

biserica ortodoxă dimineaţa, foarte devreme, 
înaintea liturghiei 

 
 

V 
 
vacanţie = vacanţă: starea a ceea ce este vacant; 

funcţie publică fără titular; interval de timp în 
care o funcţie publică rămâne vacantă 

vacaţie = vacanţă 
varmeghie = comitat; echivalentul judeţului de 

astăzi 
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vasilit = bazilitan, din Ordinul „Sfântul Vasile cel 
Mare” 

vălătaş = interogatoriu; cercetare juridică 
vânslă = vâslă 
vântos, -oasă = nestatornic; uşuratic 
vederos, -oasă = evident, vizibil 
venerand, -ă = venerabil 
vergură = fecioară 
veril = beril: silicat natural de beriliu şi aluminiu, 

având ca varietăţi pietre preţioase de diferite 
culori 

vetrilă = pânză de corabie 
vhod = vohod 
via (a) = a trăi, a vieţui; a învia 
vicareş= vicar: preot sau episcop care ţine locul 

unui demnitar bisericesc de rang mai înalt; 
sintagma vicareş gheneralis, vicareşiu 
gheneral = vicar general, locţiitor al episco-
pului unit din Transilvania 

vicărăşie = vicariat; funcţie de vicar 
vinars = ţuică, rachiu 
vison = ţesătură fină de in 
vistier = (în Evul Mediu, în Ţara Românească şi 

Moldova) mare dregător din sfatul domnesc, 
care avea obligaţia repartizării dărilor asupra 
populaţiei contribuabile, a încasării acestora de 
la slujbaşii din ţinuturi, a administrării 
tezaurului ţării (iniţial şi domnesc) şi a judecării 
pricinilor de ordin fiscal 

viţeductor = locţiitorul comandantului (în context) 
de la Dobra 

viţeşpan = subprefect 
vizitator = inspector 
vizitaţie = inspecţie a unei autorităţi bisericeşti în 

eparhia pe care o conduce 
vohod = intrare a preotului în biserică prin uşile 

împărăteşti, în cadrul liturghiei, la ortodocşi  
volnicie = libertate de acţiune 
vornic = mare dregător în sfatul domnesc, însărcinat 

cu administrarea curţilor domneşti din întreaga 
ţară, având dreptul de jurisdicţie asupra 
curtenilor şi slujitorilor domneşti, care 
depindeau de acestea, precum şi, în unele 
perioade, atribuţii militare 

vosglaşenie = vozglas; (în biserica ortodoxă) pasaj 
final al unei ectenii (şir de rugăciuni), cântat de 
preot cu glas tare 

 
 

Z 
 
zaushi = persoană însărcinată cu o anumită misiune, 

un slujbaş al Divanului imperial din Istanbul, 
folosit pentru diverse slujbe, în special de curier 
(pentru transmiterea unor porunci în provincie 
sau a unor scrisori în străinătate; termenul era 
folosit şi pentru a desemna anumiţi oşteni din 
armata otomană) 

zgău = uter 
ziduire = zidire, construire 
zui (a) =a chiui 
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