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Cãrþi vechi necunoscute 

Ex libris Constantini Cantacuzeni 

e se citea la noi cu secole în urmã? Reconsti-
tuirea unei vechi biblioteci aruncã, implicit, un 

fascicul de luminã asupra civilizaþiei medievale 
româneşti, depozitarã a unor resurse nefructificate 
încã integral. O bibliotecã poate reflecta fidel 
mentalitatea unei întregi epoci, dar şi personalitatea 
unui colecþionar, dupã cum filele îngãlbenite de 
vreme au supravieþuit pe rafturi într-un memorial 
sui-generis. Un jurnal de lecturã insolit, a cãrui 
devoalare induce cititorului de azi veritabile delicii 
bibliofile. De altfel, Nicolae Iorga transcria senti-
mental, însã metodic, în urmã cu un veac, inventare 
aride la prima vedere ale bibliotecilor mãnãstireşti şi 
boiereşti, acestea fiind suficiente „pentru a înþelege 
pe deplin, din nevoia de citit a unei societãþi, orien-
tarea ei, moravurile ei, seriozitatea sau uşurãtatea ei, 
situaþia ei faþã de judecata, desãvârşit informatã şi 
foarte asprã, a timpurilor“1. 

O colecþie impresionantã de cãrþi, poate cea mai 
vastã din Europa orientalã a secolului al XVII-lea, 

                                                           
1 N. Iorga, Încã o datã: ce se cetea pe vremuri la noi. Cãrþile lui Va-

sile Drãghici, în „Floarea darurilor“, II, 1907, nr. 9, p. 129.  

C 
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dupã aprecierea lui Mario Ruffini2, a aparþinut, fãrã 
îndoialã, stolnicului Constantin Cantacuzino. Însu-
mând peste 500 de volume tipãrite şi manuscrise, dar 
evaluatã la aproape 2000 de titluri, ea a trecut prin 
mai multe avataruri, fie cã s-a distrus în parte, fie cã 
s-a pierdut, cu timpul, urma unor cãrþi. Alãturi de 
fondul principal provenit de la mãnãstirea Mãr-
gineni, au fost identificate, în decursul anilor, cãrþi 
din aceeaşi colecþie în biblioteci din Iaşi, Craiova, 
Târgu Mureş, Cluj, Sighişoara, Alba Iulia şi Miercu-
rea Ciuc, în perioada imediat urmãtoare editãrii 
catalogului întocmit de cãrturar acest tezaur bibliofil 
îmbogãþindu-se cu peste o sutã de titluri noi3. 

Acestora le adãugãm o nouã carte din biblioteca 
renumitului umanist, necunoscutã pânã acum, un 
exemplar care vine sã probeze încã o datã anvergura 
sa intelectualã. Este vorba despre o elegantã ediþie în 
limba latinã din Toma d’Aquino, apãrutã în 1645, 
un volum impunãtor 4 , a cãrui paginã de titlu o 
reproducem integral: „Sancti | Thomae | Aquinatis | 
doctoris angelici | ordinis praedicatorum. | Commen-
tarii | in octo libros politicorum | Aristotelis. | 
Exquisitissimi | Cum antiqua interpretatione eorun-
dem politicorum adiecta, per sectiones propriis | 
                                                           

2  Mario Rufini, Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 56. 

3  Corneliu Dima-Drãgan, Biblioteca unui umanist român, 
Constantin Cantacuzino stolnicul, Bucureşti, 1967; idem, Biblioteci 
umaniste româneşti, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 27. 

4 Cartea, aflatã în posesia unui colecþionar din Zlaşti-Hunedoara, 
a fost identificatã de noi, în 1976, fiind achiziþionatã ulterior de Mu-
zeul din Deva. Am semnalat-o, mai întâi, în „Revista muzeelor şi 
monumentelor“, nr. 10, 1980, p. 55-57. 
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restituta locis, quam olim idem Divus Thomas expo-
nendo sequutus est. | Editio nova, quamplurimis quibus 
scatebat mendis correcta, cum Exemplari Romano, ac 
aliis | vetustissimis manuscriptis codicibus collata, Per 
R. P. F. Cosman Morelles, Ordinis | Praedicatorum S. 
T. D. ac in celeberrima Coloniensi Universitate | 
Professorem Publicum. | Accessit singulorum Libro-
rum, et lectionum Epitome cum famosioribus cuiusque 
| Libri propositionibus, et copiosissimo Indice, Per R. P. 
Carolum Rapineum | Minoritam Recollectum Niver-
nensem, Provinciae Parisiensis | Recollectorum Patrem 
et Custodem. | Parissiis, Apud Dionysium Moreau, via 
Iacobaea sub | signo Salamandrae. | M DC XLV. | 
Cum privilegio regis“ (Fig. 1). 

Este o ediþie relativ rarã5, care în subsolul foii de 
titlu are urmãtoarea marcã de proprietate în limba 
latinã: „Ex libris Constantini Cantacuzéni“. Acest 
ex-libris autograf care aparþine indubitabil stolni-
cului constituie singurul indiciu, suficient însã, privi-
tor la provenienþa cãrþii, publicatã în perioada de 
recrudescenþã a Contrareformei, asupra momentului 
procurãrii şi a circulaþiei ei ulterioare putându-se face 
diferite supoziþii. 

Volumul conþine, pe primele 11 foi nenume-
rotate, un comentariu al lui Carolus Rapineus, apoi 
422 de pagini cu textul de bazã şi, la sfârşit, un index 
de 5 foi nenumerotate. Blocul cãrþii are dimensiunile 
de 348 x 220 mm, cu tranşa vopsitã în roşu, iar 
legãtura este originalã, din pergament. Ca aspect 

                                                           
5 Vezi Catalogue générale des livres imprimés de la Bibliothèque 

Nationale, Paris, 1961, tom. CLXXXVII, col. 572/VI.  
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grafic, tiparul foii de titlu este negru şi roşu, iar în 
rest numai negru, textul fiind dispus pe douã co-
loane. Pe foaia de titlu este reprodusã o gravurã în 
metal, o compoziþie cu caracter emblematic repre-
zentând douã genii ce susþin un ancadrament central 
în care apare ilustrat simbolul salamandrei în flãcãri, 
iar în partea inferioarã trei amoraşi şi o marcã cu 
iniþialele tipografului. În aceeaşi facturã barocã sunt 
realizate şi cele câteva elemente decorative (frontis-
picii, vignete şi iniþiale ornate) ce apar în cuprinsul 
cãrþii tipãrite în oficina parizianã a lui Dionysius 
Moreau. 

Este posibil ca aceste comentarii ale lui Toma  
d’Aquino la opera Stagiritului sã fi fost cumpãrate de 
Constantin Cantacuzino tot în perioada studiilor sale 
padovane (1667-1669), cu toate cã lucrarea nu apare 
inseratã în catalogul pe care viitorul cãrturar îl 
începuse cu meticulozitate la 1 iulie 1667, şi care se 
aflã între manuscrisele notelor sale de cãlãtorie. El 
nu a reuşit, poate, sã þinã ritmul propriilor achiziþii, 
numeroasele volume pe care le-a strâns şi depozitat 
apoi la Mãrgineni depãşiind intenþiile sale de cata-
logare. Presupunem, însã, cã, studiind la Padova 
filosofia şi teologia din unghiul şcolii neoaristote-
lice-tomiste, el nu s-a mulþumit doar cu cele câteva 
comentarii aparþinând unor exegeþi ai ordinului 
Dominicanilor, existente în biblioteca sa, fãrã sã 
posede nici o lucrare din opera principalului repre-
zentant al curentului scolastic. Pe de altã parte, 
înclinãm sã credem cã ediþia de faþã nu a constituit 
totuşi un manual de cãpãtâi utilizat la universitatea 
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padovanã, deoarece, dupã cum se ştie, profesorii de 
aici evitau de regulã texte strãine, imprimate în afara 
Italiei. 

Cartea putea fi cumpãratã şi dupã înapoierea sa în 
þarã, deşi ea nu este trecutã nici pe cea de-a doua listã 
autografã a stolnicului, transcrisã pe forzaþul poste-
rior al comentariului aristotelic al lui Francescus 
Toletus. De altfel, tomismul cãpãtase dupã 1669 un 
loc privilegiat între lecturile lui Cantacuzino, pa-
siunea sa bibliofilã fiind alimentatã de comenzile 
fãcute dupã cataloagele pe care le primea în mod 
curent din strãinãtate. Tomul de faþã prezintã, aşa-
dar, un interes bibliografic aparte, fiind singura lu-
crare a lui Toma d’Aquino care provine din biblio-
teca stolnicului. 

Tot la nivelul unei simple conjecturi rãmânem şi 
atunci când aducem în discuþie calea pe care a 
urmat-o aceastã preþioasã tipãriturã. Un indiciu, nu 
întru totul suficient, dar în mãsurã sã permitã noi 
concluzii privind circulaþia ei, ne oferã a doua 
însemnare, mai târzie, aflatã pe foaia de titlu a cãrþii 
respective: „Conventus V(ajda) Hunyadiensis 1740 die 
18 X [= decem]bris“. Rezultã, prin urmare, cã la data 
menþionatã cartea se afla deja în posesia fostei 
mãnãstiri franciscane din Hunedoara, fãrã a putea 
deduce dacã ea s-a dezmembrat din renumita colecþie 
înainte sau dupã 1716. 

O bibliotecã de o asemenea valoare precum cea a 
stolnicului era într-o permanentã primenire, dar şi 
destrãmare, dupã cum el însuşi mãrturisea în scri-
soarea cãtre Hrisant Notaras din 3 septembrie 1708. 
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Nu este exclus însã ca aceastã carte sã fi fãcut 
obiectul unui schimb sau al unei donaþii din partea 
lui Constantin Cantacuzino sau, asemenea altor 
tipãrituri şi manuscrise, sã se fi înstrãinat imediat 
dupã tragica sa dispariþie. Cu fiecare carte regãsitã, 
biblioteca ilustrului umanist român renaşte, dincolo 
de eroziunea timpului, asemenea pãsãrii mitologice, 
revelând noi orizonturi culturale. 

 

Bibliografia româneascã veche  
(Addenda et corrigenda) 

O bibliografie naþionalã exhaustivã, reluatã de pe 
platforma cercetãrilor actuale, a devenit o necesitate 
în domeniul cãrþii vechi româneşti, completarea 
unor spaþii rãmase încã albe în istoria tiparului 
deschizând noi perspective studiului filologic. 
Înregistrarea întregului tezaur autohton de tipãrituri 
nu putea fi socotitã o lucrare finitã la un anume sta-
diu al investigaþiei, lucru intuit chiar în prefaþa ulti-
mului volum al impunãtoarei Bibliografii româneşti 
vechi6: „Aceste completãri pentru cãrþile sumar sem-
nalate, cât şi viitoarele descoperiri de alte cãrþi ro-
mâneşti vechi, vor îndreptãþi şi de acum înainte 
actualitatea mereu vie a aşa-ziselor contribuþii la 
Bibliografia româneascã veche, cãci doarã spirituali-
tatea româneascã n-a produs între anii 1508-1830 

                                                           
6 Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia româ-

neascã veche (1508-1830), Bucureşti, vol. I, 1903; vol. II, 1910; vol. III, 
1912-1936; vol. IV, 1944 (abreviat: BRV). 
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numai 1526 opere tipãrite, câte erau cunoscute în 
1936, când se termina tipãrirea tomului III, nici 2017 
câte se cunosc azi, când terminãm acest volum cu 
adãogiri“7. 

Îmbogãþirea acestui corpus a permis ca, în conti-
nuare, sã se consemneze un numãr de 2113 cãrþi 
vechi româneşti8, pentru ca o sintezã ulterioarã a 
cercetãrilor bibliografice sã adauge încã 173 de titluri 
la cele cunoscute în 19449. Alte semnalãri din ul-
timele decenii au extins simþitor repertoriul tiparului 
românesc medieval şi al modernitãþii timpurii, astfel 
încât o reeditare a monumentalei lucrãri, pe baza 
unor criterii bibliologice, riguros fixate, se impune 
cu acuitate. 

Prezentãm, în prima parte, câteva contribuþii la 
aceastã operã de referinþã, descriind un numãr de 
şapte titluri noi, tipãrituri pe care le-am descoperit 
pe parcursul unor cercetãri de teren10: 

 
                                                           

7 BRV, IV, p. X. 
8  Barbu Teodorescu, Repertoriul cãrþii româneşti vechi. 

1508-1830, în „Biserica Ortodoxã Românã“, LXXVIII, 1960, nr. 3-4, 
p. 339-366. 

9 Daniela Poenaru, Contribuþii la Bibliografia româneascã veche, 
Târgovişte, Muzeul Judeþean Dâmboviþa, 1973; numãrul noilor 
titluri nu este pe deplin edificator, deoarece câteva adãugiri nu 
depãşesc nivelul unor simple conjecturi, iar ceea ce priveşte unele 
omisiuni, vezi, mai ales, recenziile lui Mircea Anghelescu, în „Limba 
românã“, XXIII, 1974, nr. 2, p. 158-160, şi a lui Paul Cernovodeanu, 
în „Revista de istorie“, 27, 1974, p. 643-646. 

10 A se vedea şi Eugen Pavel, Douã completãri la Bibliografia ro-
mâneascã veche, în „Mitropolia Ardealului“, XXIV, 1979, nr. 7-9,  
p. 714-716; idem, Câteva adãugiri şi precizãri la Bibliografia româ-
neascã veche, în „Cercetãri de lingvisticã“, XXV, 1980, nr. 2,  
p. 235-241 (cu redarea noilor titluri şi cu caractere chirilice). 
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Psaltire, ediþia a III-a, Râmnic, 1736. 
Psaltirea | prorocului şi împãratului | David. | 

Acum într-acest chip a treia | oarã tipãritã, | în Sfânta 
Episcopie a Rim<nicului>, | cu porunca şi cu toatã 
chiel- | tuiala a Preacinstitului Sfin- | þiii Sale, pãrinte-
lui chiriu | chir Climent, | Ipopsifios al Sfintei | Epis-
copii a Rimnicului. | În anul de la Naşterea lui Hristos 
| 1736, aprilie 14, | de Dimitrie Pandovici (Fig. 2).  

Format in-8o, legãtura 150 x 100 mm, blocul cãrþii 
137 x 90, oglinda textului 103 x 72; f. titlu + 280 f. 
Tipãrit cu negru, pe o coloanã, cu 16 rânduri pe 
paginã. Erori de numerotare a filelor: 21 în loc de 22, 
24 în loc de 23, 23 în loc de 24, 23 în loc de 33. File 
lipsã: 136, 137, 256. Gravuri: f. titluv, Prorocul David 
în jilþ (117 x 70). Vignete: f. 170v, 280v, precum şi mai 
multe ornamente de compoziþie tipograficã (Fig. 3-4). 

Cuprinsul: f. 1-235, Cathisma 1-20; f. 235v-238, 
Cântarea lui Moisi dupã ce s-au afundat faraon;  
f. 238-243v, Cântarea a doao a lui Moisi de la a doao 
leage; f. 243v-245, Cântarea 3; f. 245-248, Cântarea a 
patra. Rugãciunea prorocului Avvacum; f. 248-249v, 
Cântarea 5. Cântarea sfântului Isaiei prorocul;  
f. 249v-251, Cântarea 6. Rugãciunea lui Iona; 
f. 251-255, Cântarea 7. Rugãciunea sfinþilor 3 coconi;  
f. 255-257v, Cântarea 8. Cântarea celor trei sfinþi 
coconi; f. 257v-259v, Cântarea 9. Cântarea Preasfintei 
de Dumnezeu Nãscãtoarii; f. 259v-274v, Pentru Polieleu 
ce sã cântã la Praznicele Dumnezeieşti şi la ale Nãscã-
toarei de Dumnezeu şi la ale altor sfinþi mari ce sã 
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prãznuiesc (în colontitlu: Psalmi aleşi); f. 275-280, 
Pripealele la Praznicele Dumnezeieşti11. 

Nota corectorului (f. 280v): „Tipãritu-s-au aceaste 
Psaltiri prin osteneala diortosirii popei Ivan Fãgãrã-
şanul“. 

Acest exemplar, pe care l-am gãsit, aşa cum se 
indica în extrasul întocmit în 1857 de Ştefan Mol-
dovan la cererea lui Timotei Cipariu12, în satul Peş-
teana din Þara Haþegului, reprezintã cea de-a treia 
reeditare a Psaltirii de la Râmnic, urmând ediþiei 
cunoscute din 1725 şi relansând supoziþia unei prime 
ediþii din 172413. Noua tipãriturã râmniceanã a fost 
scoasã de cãtre meşterul tipograf Dimitrie Pandovici, 
al cãrui nume este legat şi de imprimarea în aceeaşi 
oficinã a Antologhionului din 1737, bogat ilustrat. Iti-
nerarul acestuia cuprinde apoi tipografia din Bucu-
reşti (Catavasier, 1742, Apostol, 1743) şi o revenire la 
Râmnic, unde scoate, în 1745, un Ceaslov. Este posi-
bilã şi o implicare a sa în înfiinþarea noii tipografii de 
la Blaj, unde imprimã, în avanpremierã, în 1747, o 
foaie volantã, cu o „poruncã pentru interzicerea 
                                                           

11 Un exemplar acefal din aceastã tipãriturã a mai comentat şi Fr. 
Pap, în Psaltirea lui Dimitrie Pandovici. Contribuþie la Bibliografia 
româneascã veche, în „Acta Musei Napocensis“, V, 1968, p. 539-549, 
fãrã a avea certitudinea datãrii şi a localizãrii ei. 

12 Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Cluj, fond T. Cipariu, 
Corespondenþã, Mapa 15, f. 3v; a atras atenþia mai întâi asupra acestei 
liste Liviu Patachi, în Cãrþi vechi româneşti în Ţara Haþegului de pe o 
listã din 1857, în „Studii şi cercetãri de bibliologie“, III, 1960,  
p. 282-287, semnalare pe care a preluat-o şi D. Poenaru, în op. cit.,  
p. 20. 

13  Vezi Barbu Teodorescu, Circulaþia vechii cãrþi bisericeşti. 
Contribuþii la un catalog cumulativ, în „Biserica Ortodoxã Românã“, 
LXXIX, 1961, nr. 1-2, p. 184. 
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banilor austriaci în þãrile otomane supuse“ 14 . Sã 
adãugãm şi faptul cã el semneazã în Catavasierul din 
1742 un grupaj de versuri originale, intitulat „Cãtrã 
pravoslavnicul norod al Þãrâi Rumâneşti“. Ca 
diortositor apare Ivan Fãgãrãşanul, întâlnit, în 
aceeaşi calitate, şi în Liturghierul de la Râmnic, din 
1733. Biografia sa culturalã, relativ bogatã, îl mai 
consemneazã şi în ipostazele de copist, traducãtor, 
dascãl la şcoala domneascã din Câmpulung şi la cea 
din Râmnic, colportor de carte munteanã în Þara 
Bârsei şi, nu în ultimul rând, ca autor al unei 
tentative de a întemeia o tipografie la Fãgãraş15. 

Ceaslov, Bucureşti, 1754-1755. 
Ceasoslov | ce are în sine slujba de zi şi | de noapte 

dupã rânduiala | Sfintei Biseareci. | Acum într-acestaş 
chip tipãrit | în zilele Prealuminatului | Domn, Io 
Constantin Mihail Racoviþã Voievod, | cu blagoslo-
veniia şi toatã | cheltuiala Preasfinþitului Mitropolit al 
Uggrovlahiei‚ | chir Filaret. | În scaunul Bucureştilor, | 
la anul 7263, | de Barbul Buc<ureşteanul> 
tip<ograful>. 

Noul titlu, necunoscut autorilor BRV, a fost re-
constituit de noi pe baza unei foi de titlu disparate, 
fragmentare, lipite pe forzaþul anterior al Penticos-
tarului de la Bucureşti, din 1743, pãstrat în biserica 
din satul Crişan, judeþul Hunedoara. 

                                                           
14 Vezi şi Dimitrie Coravu, Tipografi de la Râmnic din prima 

jumãtate a secolului al XVIII-lea, în „Mitropolia Olteniei“, XIX, 
1967, nr. 1-2, p. 54-58. 

15  N. Iorga, Socotelile Braşovului, Bucureşti, 1899, p. 157; 
Cãtãlina Velculescu, Cãrþi populare şi culturã româneascã, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1984, p. 96-97. 
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Pe versoul foii de titlu se aflã o xilogravurã 
reprezentându-l pe Iisus pe tron binecuvântând, 
având în dreapta pe Maica Domnului, iar în stânga 
pe Sf. Proroc Ioan Prediteci. 

Cartea, pe care cercetãri viitoare, probabil, o vor 
întregi, a fost tipãritã de Barbul Bucureşteanul, cel 
care scosese mai înainte, la Bucureşti, în 1748, ediþia 
a doua a unui Ceaslov16. 

Catihisis mic, Sibiu, 1807. 
Catihisis | mic | sau | scurtatã pravoslavnicã mãr-

tu- | risire a legii greceşti ne- | unite, | pentru trebuinþa 
pruncilor celor | neuniþi româneşti fãcutã. | Şi de la 
neunitul episcopescul în Carloveþ la anul | 1774 þinutul 
sinod întãrit şi cu întã- | rirea Arhiepiscopului şi Metro-
politu- | lui tipãrit. | S-au tipãrit în Sibii, în tipografiia 
lui Ioann Bart, | cu priv<ilegiul> împãrãteştii crã-
ieştii mãriri, | 1807. 

Format in-8o, legãtura 165 x 105 mm, blocul cãrþii 
158 x 103, oglinda textului 135 x 80; 78 pagini, 
numerotate cu cifre arabe. Tipãrit cu negru, pe o 
coloanã, cu 29 de rânduri pe paginã. 

Cuprinsul: p. 3-5, Intrare; p. 5-41, Partea 1. Pentru 
credinþã; p. 41-61, Partea 2. Pentru dragoste; p. 61-78, 
Partea 3. Pãntru nedejde. 

Dupã catehismul bilingv din 1789 şi cel, tot 
sibian, din 1797, din care se inspirã, aceastã nouã 
tipãriturã deschide seria catehismelor imprimate, în 
aceeaşi oficinã, fãrã deosebiri esenþiale de la o ediþie 
la alta, în primele decenii ale secolului al XIX-lea. 

                                                           
16 BRV, IV, nr. 100, p. 68-69. 
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Actualmente, se pãstreazã la Castelul Corvineştilor 
din Hunedoara, inv. 505. 

Proscomidia Sfintei Liturghii, Buda, 1814. 
Proscomidiia Sfintei Liturghii. | S-au tipãrit la Bu-

da, în crãiasca tipografie a Universitatei din Peşta, cu 
chieltuiala cetãþanului negoþitoriu din Aradu vechiu, 
Petru Stoianovici, 1814.  

Foaie volantã, în chirilicã, imprimatã pe o pa-
ginã, având dimensiunea de 550 x 440, iar oglinda 
textului de 495 x 385 mm. Tipãrit cu negru şi roşu, 
pe 4 coloane, cu 75 de rânduri. Textul este încadrat 
într-un chenar ornamental. Tipãritura a fost desco-
peritã de noi în satul Prãvãleni, din judeþul 
Hunedoara. 

Catihismul mic, Sibiu, 1818. 
Catihismul | mic | sau | scurtatã pravoslavnicã mãr-

tu- | risire a legii greceşti ne- | unite, | pentru trebuinþa 
pruncilor celor | neuniþi româneşti fãcut. | Şi de la 
neunitul episcopescul în Carloveþ la anul | 1774 þinutul 
sinod întãrit şi cu întã- | rirea Arhiepiscopului şi Metro-
politu- | lui tipãrit. | S-au tipãrit în Sibiiu, în tipo-
grafiia lui Ioann Bart, | cu priv<ilegiul> împãrãteştii 
crãieştii mãriri, | 1818. 

Format in-8o, legãtura şi blocul cãrþii 180 x 100 
mm, oglinda textului 140 x 75; 79 pagini. Tipãrit cu 
negru, pe o coloanã, cu 28 de rânduri pe paginã. 

Cuprinsul: p. 3-5, Intrare; p. 5-42, Partea 1. Pentru 
credinþã; p. 42-62, Partea 2. Pentru dragoste; p. 62-79, 
Partea 3. Pentru nãdejde. 
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Sub raportul tehnoredactãrii, cartea este apropiatã 
de ediþia din 1807, descrisã mai sus, având însã mai 
multe similitudini cu o ediþie ulterioarã, din 182717. 

Se pãstreazã în biblioteca Institutului de Lingvis-
ticã şi Istorie Literarã „Sextil Puşcariu“ din Cluj, cota 
V 22. 

Psaltire, Sibiu, 1825. 
Psaltirea | prorocului | şi | împãratului | David. | 

Sibiiu, | în privileghiata tipografiia a lui Ioann Bart, | 
1825 18.  

Format in-8o, blocul cãrþii 175 x 105 mm, oglinda 
textului 135 x 80; 288 pagini. Tipãrit cu negru, pe o 
coloanã, cu 28 de rânduri pe paginã. Lipseşte 
porþiunea de text între p. 147-158. Gravuri: p. 2, 
David proroc cu harfa (127 x 78); p. 270, Izvorul 
tãmãduirii (88 x 50); p. 289, Maica Domnului cu Fiul 
în braþe (25 x 25). Frontispicii: p. 3, Prorocul David 
rugându-se în templu; p. 262, Ramuri stilizate legate cu 
o panglicã. Vignete: f. titlu, Vas cu flori stilizate. 
Iniþiale ornate: p. 3, 11, 20, 31. Deşi nesemnate, 
xilogravurile pot fi atribuite lui Dumitru Finta. 

Cuprinsul: p. 3-213, Cathisma 1-20; p. 214-216, 
Cântarea lui Moisi dupã ce s-au afundat faraon;  
p. 216-221, Cântarea a doua a lui Moisi de la a doua 
leage; p. 221-223, Cântarea a 3; p. 223-225, Cântarea 
a patra; p. 226-227, Cântarea a cincea; p. 228-229, 
Cântarea a 6; p. 229-232, Cântarea a 7; p. 232-235, 
Cântarea celor trei coconi; p. 235-237, Cântarea a 9 a 

                                                           
17 BRV, III, nr. 1303, p. 529. 
18 Privitor la semnalarea titlului, pornindu-se de la lista lui Ştefan 

Moldovan, cf. şi D. Poenaru, op. cit., p. 140. 
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Preasfintei de Dumnezeu Nãscãtoare; p. 237-238, 
Pentru Polieleu ce sã cântã la Praznicile Dumnezeieşti 
şi la ale Nãscãtoarei de Dumnezeu şi la sfinþi mari ce sã 
prãznuiesc (în colontitlu: Psalmi aleşi); p. 238-261, 
Pripealele la Praznicile cele Dumnezeieşti şi la toþi 
sfinþii cari-i au Polieleu. Facerea lui Ioann Monahul;  
p. 262-263, Învãþãtura pentru înþelesul Pashaliei;  
p. 264-265, Pashalia (1825-1853); p. 269-268, Învãþã-
tura cum sã ceteaşte Psaltirea în sfântul şi marele post; 
p. 269-270, Învãþãtura cum sã ceteaşte Psaltirea preste 
tot anul; p. 271, Cinstitul Paraclis cãtrã Preasfânta 
Nãscãtoarea de Dumnezeu. 

Ediþiile ulterioare scoase de oficina lui Ioan Bart, în 
1826 şi 1827, reproduc cu fidelitate cuprinsul acestei 
tipãrituri, identificate de noi în biserica din satul Ruşi, 
comuna Bretea Românã, judeþul Hunedoara. 

Ceaslov, Sibiu, 1826. 
Ceasoslov, | acum | întru acest chip tipãrit | supt | 

stãpânirea Prealuminatului şi | Preaînãlþatului împã-
rat al | Austriei, | Franþisc | întâilea. | Sibiiu, | în 
tipografiia lui Ioann Bart, | 1826 (Fig. 5).  

Format in-8o, legãtura 187 x 113 mm, blocul cãrþii 
180 x 100, oglinda textului 135 x 80; f. titlu + [1]  
f. + 395 p. Tipãrit cu negru, pe o coloanã, cu 20 şi, 
respectiv, 28 de rânduri pe paginã. 

Foaia de titlu are mici diferenþe, din punctul de 
vedere al ornamentaþiei, comparativ cu ediþia imediat 
anterioarã, din 1825. Faþã de aceeaşi ediþie19, facem 
urmãtoarele completãri referitoare la cuprins:  
p. 352-362, Rugãciunile dimineþii; p. 362-363, Rugã-

                                                           
19 Cf. D. Poenaru, op. cit., p. 137-140. 
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ciunea în toatã dimineþile când sã scoalã creştinul din 
somn; p. 383-386, Rânduiala mãrturisirii. 

Cartea este o reeditare a ceasloavelor din 1807, 
1809, 1811, 1816, 1819, 1822, 1825, fiind identicã sub 
raportul paginaþiei, ilustraþiei şi al conþinutului. Îi 
succed alte douã ediþii, cunoscute, din 1829 şi 1830, 
apãrute tot la Sibiu. Exemplarul se aflã în prezent în 
patrimoniul Muzeului din Deva. 

 
* 

 
Paralel cu semnalarea unor noi titluri (ideea 

perfectibilitãþii fiind sugeratã de altfel de înşişi autorii 
Bibliografiei româneşti vechi), revizuirea şi comple-
tarea unor date din masivul corpus al cãrþii vechi 
românesti se impune cu stringenþã, în mãsura în care 
dispunem de noi şi detaliate informaþii faþã de cele 
deja consemnate. Acest instrument de lucru, atât de 
indispensabil cercetãrii filologice, trebuie revãzut, 
aşadar, îndeaproape, întrucât, mai ales în cazul unor 
tipãrituri descrise pe baza unor surse mediate, s-au 
strecurat uneori lecþiuni greşite ale anului de apariþie, 
localizãri sau atribuiri discutabile, datoritã existenþei 
unor exemplare unicate acefale, transcrieri aproxima-
tive ale titlului şi alte aspecte deficitare ce þin de 
structura formalã a cãrþii. Desigur, concomitent cu 
reevaluarea conceptului de bibliografie naþionalã re-
trospectivã, într-o viitoare reeditare a acestui reper-
toriu nu se poate face abstracþie nici de precizãrile de 
datare pe care examenul filigranologic l-a adus mai 
recent în cazul unor cãrþi precoresiene şi coresiene, 
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de pildã, dupã cum trebuie sã fie fructificate şi inves-
tigaþiile, unele nefinalizate încã, privitoare la proble-
me de filiaþie, tiraje diferite sau caracteristici poligra-
fice (tipuri de litere, specimene grafice, ornamenticã). 

Persistenþa unor erori de bibliografiere, preluate 
apoi ad litteram şi de alþi autori, a constituit rareori 
obiectul unor analize şi verificãri sistematice20, fie-
care nouã semnalare fiind acceptatã ca atare. Tocmai 
de aceea, orice estimare a inventarului de titluri din 
cele patru tomuri ale Bibliografiei româneşti vechi 
(2017 21  sau 2022 22 ) este pasibilã de amendamente 
atâta timp cât sunt inserate unele date – puþine însã, 
care nu diminueazã meritele incontestabile ale lu-
crãrii – eronate, infirmate ulterior şi care nu pot fi 
deci reþinute, reluãri în ultimul volum, în cadrul 
adãugirilor, a unor titluri descrise deja anterior, 
„scãpãri“ explicabile prin însãşi amploarea întreprin-
derii bibliografice la care se angajaserã autorii. 

Câteva din suprapunerile ce trebuie elucidate au 
în vedere Ochtoihul slav din cca 1580 (BRV, I, nr. 27, 
p. 81, IV, p. 173), identic de fapt cu Octoihul slav, 
tipãrit la Braşov în 1567 (BRV, IV, nr. 6, p. 9-11)23, 
                                                           

20 A se vedea D. Şandru, Îndreptãri la „Bibliografia româneascã 
veche“, în „Revista istoricã românã“, XVII, 1947, fasc. I-II,  
p. 138-156. 

21 BRV, IV, p. X. 
22  Daniela Poenaru, Contribuþii la „Bibliografia româneascã 

veche“ în perioada 1944-1972, în volumul Târgovişte, cetate a culturii 
româneşti, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 61. 

23 Vezi şi D. R. Mazilu, Diaconul Coresi, Ploieşti, 1933, p. 16-17; 
Gebhard Blücher, Contribuþii la istoria hârtiei şi a tiparului chirilic 
din a doua jumãtate a secolului al XVI-lea de la Braşov, în „Studia 
bibliologica“, III, 1969, p. 440; Al. Mareş, În legãturã cu activitatea 
tipograficã a diacului Lorinþ, în „Limba românã“, XIX, 1970, nr. 2, 
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Tetraevanghelul slavon, apãrut la Bucureşti, la Mã-
nãstirea Plumbuita, în douã ediþii, în 1574 şi, res-
pectiv, 158224, datat anterior cca 1570 (menþionat în 
BRV, I, nr. 341, p. 529, dar şi în IV, nr. 11, p. 13-15), 
Liturghierul slavon, din 1587-1588 (înregistrat în 
BRV, I, nr. 32, p. 99-100, iar cu o altã datare şi în IV, 
nr. 8, p. 11-12)25. Regãsim, de asemenea, o dublã 
înregistrare şi, implicit, numerotare în cazul Evholo-
ghionului, imprimat la Târgovişte, în 1713 (BRV, I, 
nr. 1641, p. 551, şi IV, nr. 49, p. 41) sau al Catavasie-
rului, apãrut la Blaj, în 1777 (BRV, II, nr. 404, p. 220, 
şi IV, nr. 162, p. 92). 

Mai mult, între numeroasele tipãrituri noi pe care 
o sintezã ulterioarã26 le adaugã celor cunoscute în 
1944, existã unele titluri care trebuie acceptate cu 
rezerve, cel puþin pânã la identificarea lor in facto, 
perpetuându-se în unele situaþii o manierã conjec-
turalã de prezentare. 

Vom aduce câteva rectificãri şi completãri pe care 
le reclamã o serie de cãrþi tipãrite în intervalul 
1643-1826, prea sumar descrise sau chiar cu inexac-
                                                                                                       
p. 131, nota 18. 

24  Vezi Gebhard Blücher, Consideraþii filigranologice asupra 
Evangheliarului slavon al lui Lavrentie, în „Revista bibliotecilor“, 
XXII, 1969, nr. 12, p. 741-742; Al. Mareş, Un capitol din istoria tipa-
rului românesc din secolul al XVI-lea: tipãriturile ieromonahului 
Lavrentie, în „Studii şi cercetãri lingvistice“, XXI, 1970, nr. 6, p. 
645-667; L. Demény, Lidia A. Demény, Carte, tipar şi societate la 
români în secolul al XVI-lea, Bucureşti, Editura Kriterion, 1986,  
p. 106-127.  

25 Gebhard Blücher, Filigranele braşovene şi tipãriturile chirilice 
din secolul al XVI-lea, în „Revista bibliotecilor“, XX, 1967, nr. 7,  
p. 425; idem, Contribuþii,– p. 444. 

26 Daniela Poenaru, op. cit., p. 5-163.  
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titãþi, încercând astfel o situare a lor mai riguroasã în 
ansamblul bibliografiei naþionale vechi. De aseme-
nea, pe baza unor exemplare mai complete decât cele 
catalogate anterior, am avut în vedere clarificarea 
unei datãri incerte, evidenþierea unor elemente tex-
tuale particulare, precum şi stabilirea paginaþiei reale 
şi a diferenþelor de tiraj27: 

Carte româneascã de învãþãturã, Iaşi, 1643. 
Precizarea asupra paginaþiei din final, dupã un 

exemplar complet, pe care o aduc contribuþiile mai 
noi28, fusese fãcutã şi de BRV, IV, nr. 45, p. 190. Ero-
rile din numerotarea filelor, decalarea f. 248 şi  
f. 256, fãrã a fi înlocuite cu un alt numãr, schimbã 
însã cantitativ paginaþia, astfel încât cartea cuprinde 
de fapt numai 505 foi, ordonate astfel: f. titlu [2] f. + 
384 (= 382) f. + 116 f. + [4] f. 

Studiind comparativ un eşantion de 15 exemplare 
existente în judeþul Hunedoara, am constatat cã, du-
pã diferenþele de tiraj29, 7 aparþin variantei A (Bucu-
reşci, Corniþel, Dãnuleşti, Deva, Obârşia, Ohaba de 
sub Piatrã şi Prãvãleni, ultimele douã având înscris 
pe foaia de titlu anul 1641), iar alte 8 se încadreazã în 
tipul B (Almaşul Sec, Buceş-Vulcan, Cãraci, Geoa-
giu, Leauþ, Popeşti, Râpaş şi Þãrãþel). În ceea ce pri-
veşte numerotarea filelor, se observã, în general, ace-
eaşi ocurenþã a erorilor sesizate anterior în tipãritura 

                                                           
27 Vezi şi Eugen Pavel, Unele rectificãri la Bibliografia româneascã 

veche, în „Cercetãri de lingvisticã“, XXVIII, 1983, nr. 1, p. 69-74. 
28 D. Poenaru, op. cit., p. 169. 
29 BRV, I, p.536-537; Florea Mureşanu, Cazania lui Varlaam. 

1643-1943. Prezentare în imagini, Cluj, 1944, p. 119-127. 
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ieşeanã30. Semnalãm şi alte greşeli de acest gen, cu 
diferenþieri de la un exemplar la altul, uneori fãrã o 
convergenþã a abaterilor în funcþie de seria A sau B 
în care se încadreazã. De pildã, în toate exemplarele 
examinate, care aparþin atât variantei A cât şi celei B, 
am consemnat, în plus, numerotarea greşitã 281 în 
loc de 291. De asemenea, numai în unele exemplare 
A (Corniþel, Ohaba, Prãvãleni) şi, respectiv, B 
(Almaşul Sec, Cãraci) apare imprimat 139 în loc de 
141. În schimb, exemplarele A (1641) de la Ohaba şi 
Prãvãleni nu conþin eroarea 341 în loc de 350, cu 
precizarea cã în cel de la Ohaba este o inversare a 
slovelor-cifre din numerotarea filei respective. Mai 
apar substituirile 343 în loc de 344 (Bucureşci A şi 
Popeşti B) şi 345 în loc de 346 (Buceş-Vulcan B, 
Obârşia A şi Popeşti B). În partea a doua a cãrþii 
întâlnim în unele exemplare (Almaşu Sec B, Ohaba 
A şi Þãrãþel B) încã o greşealã în plus: 104 în loc de 
103. În fine, tot exemplarele A (1641) de la Ohaba şi 
Prãvãleni au şi numerotarea eronatã 103 în loc de 97, 
care se gãseşte de regulã doar la cele de tipul B. Am 
insistat asupra inconsecvenþelor de paginaþie, pentru 
a readuce în discuþie o problemã rãmasã încã des-
chisã, aceea a stabilirii tirajelor pe care le-a cunoscut 
aceastã tipãriturã. Pornind de la un exemplar A 
(1641), Gavril Hango atrãgea atenþia, încã din 190231, 
cã s-ar putea admite chiar patru ediþii din aceastã 
carte, una din 1641 şi trei din 1643, explicabile prin 

                                                           
30 Ibidem, p. 119, 124. 
31 Gavriil Hango, Carte româneascã de învãþãturã, în „Telegraful 

român“, L, nr. 135, 3/16 decembrie 1902, p. 549. 
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„cãutarea mare dupã carte“, dar sunt mai plauzibile 
doar douã ediþii, corespunzãtoare anilor înscrişi pe 
foile de titlu. Autorii Bibliografiei româneşti vechi 
resping aceastã ipotezã şi susþin cã masiva lucrare a 
lui Varlaam nu a cunoscut mai multe reeditãri, deoa-
rece tipãrirea s-a efectuat în intervalul 1641-1643, „cu 
oarecare zãbavã“, unele greşeli s-au îndreptat pe par-
curs, dar fãrã sã se renunþe însã cu totul la filele im-
primate necorespunzãtor32. Cu toate acestea, pãrerile 
au rãmas în continuare divergente: Gh. Ghibãnescu 
vorbea de trei ediþii33, Florea Mureşanu, cel care a 
realizat cea mai minuþioasã analizã în aceastã direc-
þie, înclina în favoarea a douã ediþii prime34, iar Au-
gustin Z. N. Pop opta pentru patru tiraje35. 

Împãrtãşind punctul de vedere din BRV, potrivit 
cãruia tipãrirea a fost eşalonatã, evident, pe o perioa-
dã mai lungã, trebuie sã acceptãm ideea cã şi corec-
tura s-a efectuat cu intermitenþe şi, probabil, în dife-
rite faze de imprimare ale colilor, de unde şi inad-
vertenþele apãrute în exemplare care aparþin aceleiaşi 
variante-titlu. Nici în privinþa dispunerii unor ini-
þiale ornate în exemplarele luate în considerare dife-
renþele specificate nu se înseriazã dupã un anumit 
criteriu menit sã probeze o grupare dupã tipuri dis-
tincte, neoscilantã, ce ar putea decurge numai din 

                                                           
32 BRV, I, p. 536. 
33  Gh.Ghibãnescu, Evangheliarul mitropolitului Varlaam, în 

„Arhiva“, XXX, 1923, nr. 3-4, p. 266. 
34 Florea Mureşanu, op. cit., p. 119 şi urm. 
35  Augustin Z. N. Pop, Viaþa mitropolitului Varlaam al Mol-

dovei, în „Mitropolia Moldovei şi a Sucevei“, XXXIII, 1957,  
nr. 10-12, p. 759. 
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existenþa unor ediþii sau tiraje de sine stãtãtoare. Mai 
concludentã este însã o altã excepþie, prima de acest 
fel, pe care am constatat-o în cuprinsul exemplarului 
de la Ohaba de sub Piatrã, care, deşi aparþine dupã 
foaia de titlu aşa-zisului tip A, prezintã f. 280V exact 
dupã modelul B, respectiv cu frontispiciul mare 
floral, titlul cazaniei corectat, dar cu ultimele trei 
rânduri omise. Se impune sã admitem, aşadar, ideea 
unei singure ediþii princeps, revãzutã în diverse 
etape, imprimatã în mai multe tranşe, cu intervenþii 
succesive din partea zeþarilor şi a diortositorilor, 
fapt ce a generat diferenþierile remarcate de la un set 
de exemplare la altul. 

Dosoftei, Molitvenic de-nþãles, Iaşi, 1681. 
În BRV, I, nr. 72, p. 238, IV, p. 203, este descris 

un exemplar care cuprinde 5 foi nenumerotate şi 
155 foi numerotate, cu erori neprecizate. Dupã 
exemplarul cercetat (Institutul de Lingvisticã şi Isto-
rie Literarã „Sextil Puşcariu“ din Cluj, cota V 217, 
colligate 2), cartea are de fapt 156 foi, cu o repetiþie 
la numerotare (f. 44) din care rezultã o foaie în plus. 
Celelalte erori de tipar sunt: 36 în loc de 34, 34 în 
loc de 36, 41 în loc 42, 43 în loc de 44, 64 în loc de 
62, 101 în loc de 111, 102 în loc de 122, 150 în loc de 
151, 150 în loc de 152; la f. 34, 36, 44, 91 s-au 
inversat slovele cifre în cadrul numãrului; 140 este 
transcris greşit, iar f. 153 şi 155 sunt nenumerotate. 

Dosoftei, Parimiile preste an, Iaşi, 1683. 
Descrierea din BRV, I, nr. 79, p. 263-269, IV,  

p. 204-205, s-a fãcut pe baza unui exemplar incom-
plet, care cuprinde în final numai 4 foi din eratã. Un 
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exemplar mai bine conservat, existent în biblioteca 
Institutului de Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sextil 
Puşcariu“ din Cluj, cota V 217, colligate 1, are în 
partea finalã 29 de foi nenumerotate, cu urmãtorul 
conþinut:  

Greşealeel (sic) tiparniþii şi schimbãciunile şi nepri-
ceputele po<f>torind, f. [1]-[6]v; Canonul cel mare. 
Facerea svântului Andrei de Critu Ierusalimeanului,  
f. [6]v-[29]; Mãrturie cum cã nu easte oprit a sã cânta 
liturghie rumâneaşte, f. [29]. 

De precizat cã cele 29 de foi nenumerotate se aflã 
legate la sfârşitul Molitvenicului (Iaşi, 1681), colligate 
în exemplarul nostru. Erorile de paginaþie, nespeci-
ficate de BRV, sunt urmãtoarele: 11 în loc de 12, 35 
nenumerotatã, în partea întâi; 107 în loc de 117, 109 
în loc de 119, 110 în loc de 120, repetându-se astfel 
ultimul numãr, în partea a doua; 8 repetat, 12 sãrit, 
25 în loc de 35, 45 în loc de 46, 21 în loc de 51, în 
partea a treia. În concluzie, cartea cuprinde: f. titlu 
+ [6] f. + 38 f. + 139 (= 140) f. + 56 f. + [29] f. 

Ceasloveþ, Bãlgrad, 1686. 
Datarea primului ceasloveþ tipãrit în Transilvania 

s-a fãcut, îndeobşte, cu aproximaþie, în lipsa unui 
exemplar care sã prezinte foaia de titlu integralã, 
oscilându-se între anii 1687 şi, respectiv, 1685 (BRV, 
I, nr. 84, p. 279-280, 537, IV, p. 206). Un exemplar 
relativ mai complet a fost identificat de noi în colec-
þia Institutului de Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sex-
til Puşcariu“ din Cluj (cota V 309), care are la sfârşit 
peste 8 foi nenumerotate. Pe cea de a doua foaie 
nenumerotatã începe Pashaliia rumâneaşte tocmitã cu 
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numãr când va fi numãrul anilor, de la începutul lu-
mii 7194, iar de la naşterea lui Hristos 168636. Acest 
element cronologic ne permite sã fixãm cu certitu-
dine anul de apariþie a cãrþii. Pentru anul 1686 mai 
optaserã anterior şi alþi autori37, lucru care a trecut 
însã neobservat, ceea ce a fãcut sã se perpetueze în di-
verse lucrãri istoriografice, pânã astãzi, prima datare 
aproximativã din BRV, respectiv anul 1687. 

Întâlnim, de asemenea, urmãtoarele erori de pagi-
naþie: 71 în loc de 70, 73 în loc de 74, 140 în loc de 
141, 203 în loc de 204; f. 74 este numerotatã de douã 
ori, însã 129 este sarit, compensându-se. 

Ceaslov, Râmnic, 1724. 
O consultare a aceluiaşi exemplar dupã care au 

fost comunicate datele pentru BRV, IV, nr. 58, p. 47, 
existent în colecþiile speciale ale Bibliotecii Centrale 
Universitare „Lucian Blaga“ din Cluj, cota 185 A, ne 
determinã sã facem urmãtoarele îndreptãri: Ceaslo-
vul tipãrit de Ilie Cernavodeanul cuprinde 10 foi 
nenumerotate + peste 574 pagini, în loc de 506 pagi-
ni, cum se specifica. Finalul continuã cu Slujba sfintei 
cuminecãturi (în colontitlu: Slujba priceştaniei). Con-
form cuprinsului, într-un exemplar complet urmea-
zã de la p. 577 Pashalia. 

Precizãm cã blocul cãrþii are dimensiunile de 147 
x 90 mm, oglinda textului 115 x 70, tipãrit cu negru, 
pe o coloanã, cu 19 rânduri pe paginã. Pe verso-ul 
titlului se aflã o xilogravurã reprezentându-l pe Sf. 
                                                           

36 Vezi fotocopia acestei file în volumul nostru Carte şi tipar la 
Bãlgrad (1567-1702), Cluj, Editura Clusium, 2001, planşa VIII. 

37  Dimitrie Iarcu, Bibliografia chronologicã românã, Bucureşti, 
1873, p. 6; N. Iorga, Sate şi preoþi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 346.  
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Nicolae (65 x 55), având deasupra o închinare („Sfân-
tului Nicolae, acest dar tipograful închinã“), iar 
dedesubt urmãtoarele versuri:  

„Þie, dintr-ale tale, 
Nicolae sfinte, 
Acest odor aducem 
Cu suflet fierbinte, 
Tinde-þ dar sfânta mânã 
Şi-l priimeaşte 
Şi cu rugãciunea ta 
Pre noi ne pãzeaşte“. 

Ceaslov, [Bucureşti, 1731]. 
Deşi nu cunoaştem încã exemplare mai complete, 

datele pe care ni le oferã BRV, II, nr. 201, p. 41, IV, 
p. 235, sunt insuficiente pentru clarificarea acestui 
titlu. Dupã semnalarea lapidarã dar destul de plau-
zibilã a lui M. Gaster38, un exemplar cu multe lipsuri 
este menþionat în fondurile Bibliotecii Centrale 
Universitare „Lucian Blaga“ din Cluj39, cãruia îi vom 
face de data aceasta o prezentare mai amãnunþitã. 

Cartea are formatul in-8o, blocul cãrþii 15 x 10,5 
cm, oglinda textului 10 x 7,5 cm, peste 163 de foi ne-
numerotate, dispuse în 21 de caiete complete, cu sig-
naturã chirilicã; tipãrit cu negru, pe o coloanã, cu 17 
rânduri pe paginã. Lipsesc foaia de titlu, primele trei 
foi din caietul 1, f. [1] din caietul 19, iar de la sfârşit 

                                                           
38 M. Gaster, Geschichte der rumänischen Literatur, în Grundriss 

der romanischen Philologie, II. Band, 3. Abteilung, Strassburg, 1901, 
p. 306. 

39 I. Roşu, Cãrþi vechi româneşti, în „Societatea de mâine“, II, 
1925, nr. 1-2, p. 24. 
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începând cu f. [2] din caietul 22 pânã la caietul 24 
inclusiv. 

Sub raportul conþinutului, textul prezintã simi-
litudini cu ediþia apãrutã la Râmnic, în 173140, fiind 
redactat în slavã, cu excepþia tipicului, inclusiv co-
lontitlul, a sinaxarului şi a paraclisului, care sunt 
scrise în limba românã: Rânduiala vecerniei (în co-
lontitlu), c. 1., f. [?] – c. 2, f. [3]; Începutul utrãnii (în 
colontitlu: Rânduiala utreniii), c. 2, f. [3] – c. 5, f. [1]; 
Începutul lui tretâi ceas, c. 5, f. [1] – f. [5]; Începutul lui 
şestâi ceas, c. 5, f. [5]v – c. 6, f. [3]; Începutul lui 
deveatâi ceas, c. 6, f. [3] – f. [8]v; Început obeadniþii, c. 
7, f. [1] – f[8]; Începutul pavecerniþii cei mari, c. 7, f. 
[8]v – c. 10, f. [6]v; Pavecerniþa cea micã, c. 10, f. [6]v – 
c. 11, f. [7]v; Polunoştniþa în toate zilele, c. 11, f. [8] – 
c. 13, f. [8]; Polunoştniþa sâmbetii, c. 13, f. [8] – c. 15, 
f. [1]; Troparele dupã troicinicã, c. 15, f. [1] – f. [1]v; 
Troparele voscreasnii, c. 15, f. [2] – c. 16, f. [1]v; 
Troparele cu bogorodicinele şi condicele peste toatã sã-
ptãmâna (în colontitlu: Troparele zilelor), c. 16, f. [1]v 
– f. [6]; Ceasurile den zioa Sfintelor Paşti (în colon-
titlu: Ceasurile Paştelor), c. 16, f. [6] – f[8]v; Troparele 
şi condacele sfinþilor de obşte, c. 16, f. [8]v – c. 17, f. 
[8]v; [Sinaxariul], c. 18, f. [1] – c. 21, f. [3]; Cinstitul 
Paraclis al Preasfintei de Dumnezeu Nãscãtoare, c. 21, 
f. [4] – c. [24]. 

Ediþia de faþã nu conþine Ceasul întâi, prezent în 
Ceaslovul tipãrit la Râmnic, în acelaşi an, având însã 
în plus Troparele şi condacele sfinþilor de obşte, iar 

                                                           
40 D. Poenaru, op. cit., p. 17-20. 
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ultimele douã capitole inversate, respectiv Sinaxarul 
cu Paraclisul. 

Indicii în legãturã cu o datare ante 1733 ne oferã o 
însemnare manuscrisã de pe filele acestui exemplar: 
„Sã sã ştie acest Ceaslov mi l-au dat pãrintele Misail ot 
Almaş pomanã când m-au cãlugãrit. Lět 7241, iero-
monah Varlaam“. 

Într-o altã notiþã modernã, care aparþine, proba-
bil, lui Grigore Creþu, din a cãrui bibliotecã provine 
exemplarul, se precizeazã cã este vorba despre Ceas-
lovul slavo-român apãrut la Bucureşti, în 1731, tipã-
rit de Stoica Iacovici, în 24 de coli, detalii ce nu pot 
decurge decât dintr-o colaþionare cu un exemplar 
mai complet. 

Liturghii, Bucureşti, 1741. 
Exemplarului descris în BRV, IV, nr. 220, p. 238, 

îi lipseşte finalul, cartea având încã 2 pagini, pe care 
continuã Slujba sfintei princeştaniei, cu Rugãciunea 
Sfântului Chiril de la Alexandria, la p. 245, şi Altã 
rugãciune cãtrã Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, 
la p. 246. Completãrile le-am fãcut dupã exemplarul 
pãstrat în biserica din Ociu, judeþul Hunedoara. 

Bucoavnã, Cluj, 1744. 
A trecut aproape neobservat faptul cã în 1744 au 

fost imprimate la Cluj douã ediþii ale Bucoavnei. În 
principalele referinþe asupra lucrãrii se menþionea-
zã doar ediþia care redã textul cu grafie chirilicã şi, 
în paralel, cu grafie latinã41. În sinteza sa asupra li-
                                                           

41 Cf. Gavril Precup, Douã bucoavne, în „Unirea“, XXV, nr. 114, 
23 nov. 1915, nr. 115, 25 nov. 1915; BRV, II, nr. 235, p. 79, IV,  
p. 240; Bucoavna (Bãlgrad, 1699). Ediþie criticã tipãritã din iniþiativa 
şi cu binecuvântarea P. S. Emilian, episcop al Alba Iuliei, Alba Iulia, 
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teraturii didactice, Onisifor Ghibu42 preciza însã cã 
în anul respectiv au apãrut la Cluj douã ediþii: una 
„strict ortodoxã“, pe baza Bucoavnei de la Bãlgrad, 
din 1699, iar cealaltã adaptatã condiþiilor create de 
unirea cu biserica Romei. Cea de-a doua ediþie era 
consideratã „mai progresistã“, întrucât a introdus 
alãturi de alfabetul chirilic şi pe cel latin. Şi aceste 
disocieri sunt doar parþial adevãrate. 

Vom completa aceste lacune, inclusiv unele din-
tre aserþiunile lui O. Ghibu, pornind de la un 
exemplar al Bucoavnei din 1744 mai puþin cunos-
cut43. Ediþia respectivã reproduce, în cea mai mare 
parte, textul din 1699, numai în alfabet chirilic, cu 
mici diferenþe de grafie, având urmãtoarele adãugiri 
şi substituiri textuale44: 

a) Apare, în plus, dupã Rugãciunea domneascã, ru-
gãciunea intitulatã Închinãciunea îngerului (f. 7r), în 
continuare urmând molitva Din somn sculându-mã. 

b) În cadrul Simbolului niceeano-constantinopoli-
tan, este inclus adaosul filioque, absent în ediþia din 
1699: de la Tatãl şi de la Fiiul purceade. 

c) Simbolul atanasian cuprinde mai multe re-
formulãri faþã de ediþia de la Bãlgrad: nice feaþele 
mestecând, nice fiinþa despãrþind în loc de nice fiinþa 
                                                                                                       
1988; Mihai-Alin Gherman, Bucoavna de la Cluj (1744), în „Bibliote-
ca şi cercetarea“, XIX, 1995, p. 67-70. 

42  Din istoria literaturii didactice româneşti, Bucureşti, Editura 
Didacticã şi Pedagogicã, 1975, p. 250. 

43 Exemplar existent în biblioteca Institutului de Lingvisticã şi 
Istorie Literarã „Sextil Puşcariu“ din Cluj, cota Fr. 73. 

44 A se vedea şi Eugen Pavel, Prima bucoavnã tipãritã în limba 
românã şi posteritatea ei, în „Dacoromania“, III, 1998-1999,  
p. 226-228. 
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împãrþind; Tatãl în loc de Pãrintele, substituire ge-
neralizatã; alta easte faþa Tatãlui în loc de una easte 
tocmeala Pãrintelui; aşa Domn Tatãl în loc de 
întocma Domn Pãrintele; pre fieştecare face Dum-
nezãu în loc de fieştecare tocmealã Dumnezãu; Du-
hul Sfânt de la Tatãl şi de la Fiiul în loc de Duhul 
Sfânt de la Pãrintele; ce tustrele feaþãle una cu alta de 
vecie sânt şi loruşi întocma aseamenea în loc de ce în-
tregi trei tocmeale de pururea fiincioase sânt loruş şi 
întocma; sã creaze în loc de sã înþelepþeascã; iarãş de 
lipsã easte pentru veacinica spesenie ca şi întruparea 
Domnului nostru Isus Hristos sã creadem în loc de ce 
cu nevoie easte încã cãtrã veacinica mântuire de nu 
va creade cu deadins şi de întruparea Domnului nos-
tru Isus Hristos; unul adevãrat, nu cu amestecarea 
fiinþii, ce în unirea feaþii în loc de unul cu totul 
nesleit cu firea şi cu un stat; om unul în loc de unul; 
va veni în loc de va sã vie; fiecine de nu o va þinea 
dirept şi foarte tare în loc de cine din credincioşi nu o 
creade cu deadins. 

d) Comentariul privitor la Taina Euharistiei are 
câteva modificãri: Materiia Sfintei Cumenecãturi 
easte pâine de grâu curat, la latini azimã, la greci dos-
pitã în loc de pâine de grâu curat, dospitã; „Acesta-i 
trupul Mieu“. Cu acestea sã sfinþeşte pâinea sau sã pre-
face în cinstit trupul lui Hristos. Aşijderea la vin când 
zice: „Acesta-i sângele Mieu“. Şi cu acestea sã sfinþeşte 
sau sã preface vinul în scump sângele lui Hristos în loc 
de: Tremite Duhul Tãu cel Sfânt preste noi şi preste 
aceastea ce-s pusã înainte daruri şi fã pâinea aceasta 
cinstit trup al Hristosului Tãu“. Aşijderea la vin zice: 

 
www.inst-puscariu.ro



ÎNTRE  FILOLOGIE  ŞI  BIBLIOFILIE 
 

 35 

„Iarã cel ce easte în pãharul acesta, cinstit sânge al 
Hristosului Tãu, mutându-le cu Duhul Tãu cel Sfânt“. 

e) În rãspunsul la Taina Spovedaniei, dupã con-
textul pãzindu-te ca sã nu mai greşeşti, apare o inter-
polare: Şi pentru aceaea Domnul şi Dumnezeul nostru 
Isus Hristos, cu darul şi milele iubirii Sale în neamul 
omenesc, ierte-þi þie, fiiule (cutarele), şi eu, nedestoinicul 
preot, cu puterea care mi-i datã de la El, te iertu şi te 
dezleg de toate pãcatele tale, în numele Tatãlui şi 
Fiiului şi Duhului Sfânt. Amin. 

f) În ultima secþiune, existentã numai în prima 
ediþie din 1744, dupã paragraful 7 lucruri ale milos-
teniei carele sã apropie la suflet este interpolat urmã-
torul pasaj: Şase pãcatele împotriva Duhului Sfânt, ca-
re pentru grãutatea rãutãþilor nice într-aceastã lume, 
nice în ceealaltã lume sã vor ierta lesne: 1. Nepãrãsirea 
de pãcate nãdãjduindu-sã a fare samã cã a va ierta 
Dumnezãu, pentru cã-i bun Dumnezeu. 2. Rãmânerea 
în rãutatea sa, adecã în pãcat. 3. Nãdãjduirea de mân-
tuirea sa. 4. Nepocãirea. 5. Însã starea împotriva 
direptãþii cunoscute. 6. Zavistiia dragostei aproapelui. 

Aceste remanieri ale textului sunt comune ambe-
lor ediþii din 1744, la fel ca alcãtuirea foii de titlu şi a 
ornamenticii. Dispare, astfel, xilogravura reprezen-
tându-i pe Sf. Împãraþi Constantin şi Elena, repro-
dusã pe versoul foii de titlu a Bucoavnei din 1699, în 
schimb este dispusã pe pagina de titlu a ambelor 
ediþii din 1744 o nouã gravurã, care o redã pe Maica 
Domnului cu Pruncul (Glykophilousa). Aceastã din 
urmã xilogravurã reapare pe foaia de titlu a unui 
abecedar bilingv latin-slavon, Elementa puerilis insti-
tutiones, tipãrit tot la Cluj, în 1746, un manual 
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asemãnãtor, editat de episcopul unit al rutenilor de 
la Munkács, Mihail Manuil Olsávszky. 

Structura compoziþionalã a ediþiilor Bucoavnei de 
la Cluj prezintã însã câteva diferenþieri textuale, ceea 
ce indicã faptul cã nu s-a imprimat doar un nou ti-
raj. În timp ce ediþia chirilicã, la care ne-am referit, 
nu a eliminat nici unul dintre textele Bucoavnei de la 
Bãlgrad, ediþia chirilico-latinã45 a operat o serie de 
schimbãri (Fig. 6-7). 

În prima secþiune, se redau corespondenþele slo-
velor, se întregesc abrevierile, dar sunt omise prozo-
diile şi semnele de punctuaþie. A doua ediþie conþi-
ne, în plus, dupã exerciþiile de silabaþie, alfabetul cu 
denumirea slavonã a slovelor şi echivalentul latin, 
precum şi slovele-cifre, dublate de cifrele arabe. Sunt 
înlocuite, apoi, numai în ediþia cu text chirilic şi, 
parþial, latin, Rugãciunea când va sã înceapã copilul a 
învãþa şi Rugãciunea dimineþii cu un mic catehism al 
credinþei. În locul Molitvei de dimineaþã este intro-
dusã rugãciunea Închinãciunea îngerului, în ediþia 
chirilicã fiind menþinute ambele texte. Unele por-
þiuni din a doua ediþie sunt redate în chirilicã şi cu 
text latin interliniar, în ortografie maghiarã: partea 
de abecedar propriu-zisã (f. 1v-7r), precum şi rugãciu-
nile Tatãl nostru şi Închinãciunea îngerului (f. 10v-11r). 
Din aceastã ediþie s-a eliminat şi partea finalã, care 
urma dupã paragraful consacrat Sf. Taine. Datoritã 
diferenþelor de tehnoredactare, prima ediþie cuprinde 
22 de file nenumerotate, iar cea de-a doua 24 de file. 
Considerãm cã ediþia a doua, cu textul interliniar în 
                                                           

45 Un exemplar se aflã la BAR, filiala Cluj, cota CRV 240. 
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chirilicã şi latinã, este posterioarã celei dintâi, fiind 
rezultatul unei remanieri mai radicale a prototipului 
din 1699. 

Molitvenic, Râmnic, 1747. 
În legãturã cu extensiunea cãrþii, în BRV, II, nr. 

259, p. 101-102, se susþine cã are peste 252 foi. Dupã 
cum reiese însã din Însemnare de ceale ce sã aflã 
într-acest Molitvenic, cartea se încheie totuşi la f. 252, 
cu Rânduialã carea sã face când sã bolnãvesc orice feali 
de dobitoace, fapt verificabil la mai multe exemplare. 
Întrucât f. 23 şi f. 216 sunt sãrite la numerotare, tex-
tul are de fapt numai 250 foi. Înştiinþarea diortosito-
rului Lavrentie, care se aflã la f. 249v (= 247v), ne dã 
indicaþii privitoare la prototipul „moschicesc“ urmat 
de cãtre Damaschin în efectuarea noii traduceri. 

Canonul Sfântului Spiridon, Iaşi, 1750. 
Înregistratã în BRV, II, nr. 272, p. 112, doar pe 

baza menþiunilor episcopului Melchisedec46, cartea 
este descrisã lacunar, titlul fiind redat numai cu litere 
latine, cu mici erori de transcriere: fãcãtorul în loc de 
fãcãtoriului, oblãduitorului în loc de oblãduitoriului, 
Moldovii în loc de Moldovie, G în loc de R, tipografia 
în loc de tipografiia, iar localitatea de apariþie, Iaşi, 
este omisã. Completãm şi alte date, dupã exemplarul 
aflat la BCU Cluj47 : are formatul in-folio, blocul 
cãrþiii 25,5 x 17 cm, oglinda zaþului 22,5 x 15 cm;  

                                                           
46 O vizitã la câteva mãnãstiri şi biserici antice din Bucovina, în 

„Revista pentru istorie, arheologie şi filologie“, I, 1883, p. 273-274; 
vezi şi AAR, seria II, tom. VII, secþ. II, 1885, p. 243. 

47  Pentru reproducerea titlului cu litere chirilice, vezi Eugen 
Pavel, Unele rectificãri la Bibliografia româneascã veche, în „Cercetãri 
de lingvisticã“, XXVIII, 1983, nr. 1, p. 71. 
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f. titlu + peste 12 foi nenumerotate, dispuse în 6 ca-
iete cu signaturã chirilicã. Tipãrit în negru, pe o co-
loanã, cu 33 de rânduri pe paginã. Lipsesc filele cu 
partea biograficã din final. Conþine câteva orna-
mente: f. [1], frontispiciu cu un medalion reprezen-
tând Biserica „Trei Ierarhi“; f. [2], vignetã floralã; f. 
[3]v, [4], [4]v, iniþiale ornate. 

Liturghie, Râmnic, 1750. 
Titlul pe care îl înscrie în cadrul adãugirilor D. 

Poenaru 48  rezultã dintr-o confuzie, o asemenea 
ediþie nefiind confirmatã de verificãrile noastre. 
Astfel, în lista de cãrþi pe care Ştefan Moldovan o 
întocmeşte în 1857 la solicitarea lui Timotei 
Cipariu49, aceastã datare pare a fi aproximativã, la 
rubrica Reflexiuni specificându-se cã exemplarului 
inventariat îi „lipseşte poarta“. Şi cea de-a doua 
semnalare pe care o preia aceeaşi autoare este in-
exactã, o Liturghie, tipãritã la Râmnic, în 1750, 
neexistând în colecþiile BCU Cluj, însemnarea 
manuscrisã amintitã fiind întâlnitã de fapt pe 
Liturghia de la Râmnic, din 1767. 

Evanghelie, Bucureşti, 1753. 
O simplã confruntare a titlului cu cel al ediþiei 

din 1723 (BRV, II, nr. 182, p. 21-22) ne edificã asu-
pra faptului cã este vorba de una şi aceeaşi carte, 
semnalarea din BRV, IV, nr. 111, p. 72, gãsindu-şi 
explicaþia într-o lecþiune eronatã a anului de apa-
riþie. 

                                                           
48 D. Poenaru, op. cit., nr. 29, p. 38. 
49 Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Cluj, fond T. Cipariu, 

Corespondenþã, mapa 15, f. 1v. 
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Evhologhion, Iaşi, 1754. 
Deşi mai fusese înregistrat anterior50, acest titlu 

este inclus din nou de cãtre D. Poenaru în cadrul 
adãugirilor51. O simplã confruntare cu volumul aflat 
în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare „Lu-
cian Blaga“ din Cluj, provenit din colecþia lui Gri-
gore Creþu, ne-a permis sã constatãm cã numãrul ul-
timei pagini existente a fost transcris greşit 514 în loc 
de 714; exemplarul cuprinde o parte din ultimul 
capitol intitulat Rânduiala la blagoslovenie vaselor (în 
colontitlu: Rânduiala sfinþirea vaselor), neavând 
sfârşit. 

Evhologhion, Bucureşti, 1764. 
Dupã BRV, IV, nr. 337, p. 250, cartea cuprinde 4 

foi nenumerotate + 569 p., cu greşeli de paginaþie de 
la p. 561. Exemplarul vãzut de noi la biserica din 
Beriu, judeþul Hunedoara, are 4 foi nenumerotate + 
569 (= 568) p. Apar urmãtoarele erori de numero-
tare a paginilor: 63 în loc de 65, 115 în loc de 155, 
503 în loc de 504, 504 în loc de 505, la 514 s-au 
inversat slovele cifre, 564 în loc de 561, p. 562-566 
sunt nenumerotate, 555 în loc de 567, 569 în loc de 
568. La p. 555 (= 567) sunt date amãnunte privind 
traducerea Molitvenicului, pe care autorii BRV nu 
le-au reprodus. Epilogul este asemãnãtor cu cel din 
Molitvenicul cu Liturghie, Râmnic, 1706: „Însã sã ştii 
şi aceasta, cã de vei cerceta pre amãruntul rânduialele 
                                                           

50 BRV, II, nr. 291, p. 126; în tomul IV, p. 247, sunt preluate 
adaosurile de descriere fãcute de I. Roşu, în Cãrþi vechi româneşti, în 
„Societatea de mâine“, II, 1925, nr. 3, p. 41. 

51 Op. cit., p. 45; notele lui D. Şandru se referã în acest caz numai 
la rãspândirea cãrþii. 
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şi tãlmãcirea acestui Molitvenic şi de vei potrivi cu 
niscare izvoade sloveneşti, veri de unde afli tipãrite, 
şi nu sã va potrivi, sã nu te pripeşti îndatã a defãima, 
cãci noi am urmat Molitvenicului grecesc carele l-au 
tipãrit Nicolae Gliki la anul de la Hristos 1691. Şi 
dupã câte ne-au fost putinþa şi întru înþeles şi întru 
rânduialã am aşãzat pre alocurea am şi adaos în 
tãlmãcire pentru scurtarea limbii româneşti pentru 
mai lesnele lor. Iarã ceale ce nu s-au pus nicidecum 
s-au lãsat unile pentru cã sânt arhiereşti, iarã altele 
pentru cã nu le slujesc pre aceaste locuri. Sfârşit şi lui 
Dumnezeu mãrire“. 

Penticostar, [Buzãu], 1764. 
Verificând semnalarea lui N. Iorga52, preluatã de 

BRV, IV, nr. 130, p. 80, nu am întâlnit în depozitul 
de carte al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din 
Cluj decât ediþia Penticostarului tipãritã la Bucureşti, 
în 1768, pe care în mod cert a vãzut-o şi reputatul 
istoric în cãlãtoria sa din 1905. Confuzia s-a produs, 
desigur, în descifrarea anului, 7272 în loc de 7276. 
Rãmâne sã fie infirmatã şi cealaltã menþiune ase-
mãnãtoare, care aparþine lui I. Bârlea53, îmbrãþişatã 
ulterior şi de alþi autori54. 

Antologhion, Cãldãruşani, 1766. 
Potrivit exemplarelor complete identificate de noi 

în localitãþile Uibãreşti şi Grohot din judeþul Hune-
doara, Antologhionul, considerat o ediþie de titlu a 
                                                           

52 Scrisori şi inscripþii ardelene şi maramureşene, vol. II, Bucureşti, 
1906, p. 80. 

53 Ioan Bârlea, Însemnãri din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 
1909, p. 31-32. 

54 D. Şandru, art. cit., p. 140; D. Poenaru, op. cit., p. 202-203. 
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tipãriturii de la Bucureşti din acelaşi an (BRV, IV, 
nr. 133, p. 80), are 2 foi nenumerotate + 546 foi. 
Ultimele 6 foi cuprind Bogorodnicile voscreasnelor (în 
colontitlu: Bogorodnicele preste tot anul). 

Orologhion, Blaj, 1766. 
Un exemplar mai complet decât cel prezentat în 

BRV, II, nr. 346, p. 170-171, existent în Biblioteca 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Cluj (inv. 96), 
are la sfârşit 7 foi nenumerotate. Ultima filã cuprin-
de în continuare indicaþii asupra slovelor Pashaliei, 
precum şi Tablele crugurilor lunii. 

Evhologhion, Iaşi, 1774. 
Aceastã ediþie, pe care o insereazã BRV, IV, nr. 

153, p. 91, dupã o informaþie insuficient de argumen-
tatã furnizatã de C. Bobulescu55, are evidente puncte 
comune, ce merg pânã la identificare, cu ediþia 
apãrutã la Iaşi, în 1764 (BRV, II, nr. 338, p. 162), 
astfel încât putem sã concludem cã şi în acest caz s-a 
produs o substituire datoratã unei lecþiuni incorente. 

Antologhion, Bucureşti, 1776. 
Revãzând exemplarul de la Copãceni, judeþul 

Cluj, dupã care au fost comunicate de cãtre Atanasie 
Popa56 datele pe care le-a acceptat şi BRV, IV, nr. 
157, p. 92, am constatat cã ne aflãm de fapt în faþa 
ediþiei apãrute la Bucureşti, în 1766, eronarea iniþialã 
vãdindu-se prin însãşi scrierea cu creionul pe foaia de 
titlu a anului necorespunzãtor. 
                                                           

55 C. Bobulescu, Pentru „Bibliografia româneascã“. Cãrþi necunos-
cute, în „Spicuitor în ogor vecin“, I, 1920, fasc. 1-3, p. 47-48. 

56 Atanasie Popa, Biserici vechi de lemn româneşti din Ardeal, în 
„Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secþia pentru Transil-
vania“, II, 1930-1931, p. 185. 
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Cazanie, Bucureşti, 1778. 
Acest titlu din BRV, IV, nr. 165, p.93, trebuie, de 

asemenea, eliminat, întrucât s-a confundat, dupã 
cum ne-am edificat prin consultarea exemplarului de 
la biserica din Apahida, judeþul Cluj, şi de data 
aceasta anul imprimãrii57, nefiind o nouã ediþie, ci 
aceea a Cazaniei tipãritã la Bucureşti, în 1768 (BRV, 
II, nr. 356, p. 177-179). 

Ceaslov, ediþia a V-a, Blaj, 1778. 
Exemplarelor descrise anterior (cf. BRV, II, nr. 

413, p. 225-226; D. Poenaru, op. cit., p. 216) le lip-
seşte finalul, cartea având de fapt 2 foi nenumerotate 
+ 604 pagini. Aşa cum am putut constata din exem-
plarul deþinut de Biblioteca Arhiepiscopiei Orto-
doxe Române din Cluj, ultimele 4 pagini conþin 
Însemnare cum sã cetesc Evangheliile voscreasnelor. 

Psaltire, Blaj, 1786. 
La descrierea din BRV, II, nr. 507, p. 315, IV, p. 

265, D. Poenaru, op. cit., p. 230-231, trebuie sã se 
adauge cã exemplarul complet are la sfârşit 13 foi 
nenumerotate. Pe ultima filã se gãsesc indicaþii pri-
vind Psalmii ce sã cetesc la vreme de primejdie şi Psal-
mii ce sã dau canon celor ce sã mãrturisesc, întregire 
adusã dupã exemplarul aflat la BCU Cluj. 

Biblia, Blaj, 1795. 
Potrivit descrierii din BRV, II, nr. 595, p. 380-382, 

aceastã ediþie a Bibliei are 10 file nenumerotate + 849 
+ 246 pagini. Filele liminare conþin o succintã 
prefaþã a traducãtorului, intitulatã Cãtrã cetitoriu, 
urmatã de un amplu Cuvânt înainte la S<fânta> 
                                                           

57 Ibidem, p. 291. 
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Scripturã, apoi de o micã introducere În ceale cinci 
Cãrþi ale lui Moisi, precum şi de un scurt preambul la 
Cartea Facerii. Dupã aceastã secþiune cu un conþinut 
isagogic, filele liminare [8]-[10] cuprind Însãmnarea 
apostolilor şi a evangheliilor duminecilor, apoi înştiin-
þarea Cãtrã cetitoriu, aparþinând diortositorului Petru 
Gherman de Peterlaca, iar în final o eratã. Cu toate 
cã cele mai multe exemplare pe care le-am consultat 
prezintã aceastã dispunere a paginaþiei din partea 
introductivã, existã unele în care filele [8]-[10] se aflã 
compactate, în mod firesc, la sfârşitul cãrþii. Aceastã 
structurare a paginaþiei – pe care am consemnat-o în 
exemplarul cu cota CRV 601 de la BAR, filiala Cluj, 
în exemplarul R 1620 de la Biblioteca Facultãþii de 
Litere din Cluj, în exemplarul V 19 de la Institutul de 
Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sextil Puşcariu“ din 
Cluj, în exemplarul CVR 497 de la Muzeul Unirii 
din Alba Iulia, precum şi în cel aflat în posesia pr. 
prof. Ioan Bizãu din Cluj – corespunde, dupã pãrerea 
noastrã, intenþiei editorilor blãjeni: [7] f. + 894 p. + 
246 p. + [3] f. 

Paginaþia realã este însã puþin diferitã datoritã 
unor greşeli de numerotare. Astfel, în loc de p. 255 
este tipãrit 256, numãr reluat corect pe pagina urmã-
toare, în loc de p. 452 apare 442, iar p. 874 este nu-
merotatã, în mod greşit, 876. Dacã aceste erori nu 
afecteazã numãrul total de pagini ale Vechiului Tes-
tament, în partea a doua a cãrþii apar câteva repetiþii 
care modificã volumul ediþiei. Dupã p. 135, se 
revine în numerotare la p. 132, în loc de p. 136, din 
care rezultã un decalaj de patru pagini, care se 

 
www.inst-puscariu.ro



 CÃRÞI  VECHI  NECUNOSCUTE 

 44

menþine pânã la sfârşit, conducând la urmãtoarea 
paginaþie finalã: [7] f. + 894 p. + 250 p. + [3] f. 

Consemnãm, de asemenea, o diferenþã de tiraje, 
mai precis o remaniere efectuatã, parþial, dupã în-
cheierea tipãririi. În cartea Înþelepciunea lui Sirah, în 
unele exemplare, capitolul 26 are 34 de versete în 
loc de 25. Pasajul adiþional l-am înregistrat în exem-
plarul primat de la Biblioteca Centralã Universitarã 
„Lucian Blaga“ din Cluj (cota BRV 595), în care 
sunt retipãrite paginile 811-812 şi în varianta pres-
curtatã, legate însã greşit la sfârşitul Vechiului Testa-
ment. Dupã versetul 21, comun pentru ambele tira-
je, apar în plus versetele 22-30, corespondenþele de 
versete dintre seria amplificatã şi cea redusã fiind, în 
continuare, urmãtoarele: 31-22, 32-23, 33-24, 34-25. 
Aceste nouã versete suplimentare, consacrate defec-
telor „muiarii“, apar şi în protograful traducerii 
manuscrise a lui Samuil Micu.  

Neofit, Înfruntarea jidovilor, Iaşi, 1803. 
Dupã descrierea sumarã din BRV, II, nr. 662,  

p. 446-447, rezultã cã s-au tras, în acelaşi an, cel puþin 
trei tiraje din aceastã carte. Biblioteca Institutului de 
Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sextil Puşcariu“ din 
Cluj deþine câte un exemplar din ultimele douã 
tiraje, provenite din legatul Vasile Bogrea. Varianta a 
doua a cãrþii (cota V 273) prezintã o paginaþie dife-
ritã de cea menþionatã în BRV, numerotarea fãcân-
du-se pe file: f. titlu + [3] f. + 121 (= 120) f. La 
numerotare este sãritã f. 88. Un exemplar similar se 
aflã şi la BCU Cluj (cota 662/A), ambele având 
oglinda paginii de 160 x 120 mm. 
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Pe verso-ul foii de titlu, sub stema dublã, sunt re-
produse urmãtoarele „Stihuri poetice asupra peceþii“, 
prelucrate, în mare parte, dupã Evanghelia de la 
Bucureşti, din 1723, sau dupã Cazania de la Râmnic, 
din 1784: 

„Doauã închipuiri ce în pecete s-au însemnat 
Domnului Alexandru de la H<risto>s i s-au dat. 
Corbul al Valahiei stãpân îl adevereazã 
Bourul Moldaviei domn îl încredinþeazã, 
Amândoauã steame de domnie încoronat 
Care de la Dumnezeu i s-au încredinþat. 
Pre domnul Alexandru cel de bunã viþã 
Pãzeascã-l Dumnezeu cu multã biruinþã“. 
Pe a treia foaie nenumerotatã, verso, dupã Înainte 

cuvântare, se aflã reprodusã o xilogravurã care îl re-
prezintã pe Prorocul David cântând la harfã. 

Un exemplar dintr-un al patrulea tiraj, necu-
noscut, se pãstreazã la BCU Cluj (cota 662/C), care 
prezintã urmãtoarele elemente de identificare: pe 
foaia de titlu, cu un chenar ornamental diferit de al 
celorlalte tiraje, apare datarea „fevroarie 20“, faþã de 
„fevruarie 8“, pe celelalte; oglinda textului este mai 
latã (160 x 130), iar paginaþia diferitã: f. titlu + [2] f. 
+ 175 p., cu 26 de rânduri pe paginã; pe verso-ul foii 
de titlu este redat versetul 3 din psalmul 112, fãrã 
imaginea lui David; la începutul Predosloviei şi al 
capitolelor, se aflã câte un frontispiciu floral, iar la 
finalul capitolelor, vignete; la sfârşitul cãrþii nu mai 
apare înscris numele „prubariului“. 
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Psaltire, Blaj, 1809. 
Întrucât dupã p. 368 urmeazã la numerotare  

p. 399, textul nefiind întrerupt, cartea, descrisã în 
BRV, III, nr. 770, p. 13, are de fapt urmãtoarea pagi-
naþie realã: f. titlu + 4 p. + 428 (= 398) p. Precizarea 
este fãcutã dupã exemplarele din biblioteca Insitutu-
lui de Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sextil Puşcariu“ 
din Cluj (cota V 209) şi din BAR, filiala Cluj (cota 
CRV 216). 

Rânduiala sfinþirii apei ceii mici, Buda, 1816. 
Volumaşul trilingv alcãtuit de Ioan Theodorovici 

Nica conþine 100 de pagini, nu 100 de foi cum apare, 
dintr-o eroare, în BRV, II, nr. 918, p. 155-156. Preci-
zarea este fãcutã dupã exemplarele din biblioteca 
Institutului de Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sextil 
Puşcariu“ din Cluj (cota V 50) şi din colecþiile BCU 
Cluj. 

[Vulgaris, Evghenie], Atârnare | în loc de scri-
soare | asupra tarafului Ochelliştilor | pentru | fi-
rea a toatã lumea, [Iaşi, 1819]. 

Cu toate cã încã de la cea dintâi bibliografiere a 
titlului, în 187558, s-a formulat un punct de vedere 
pertinent, trecut neobservat însã, s-au fãcut în legã-
turã cu localizarea şi datarea textului lucrãrii nume-
roase supoziþii hazardate59, printre care şi atribuirea 
                                                           

58 I(ancu) M. K(odrescu), Biblio-hronologie românã, în „Buciumul 
român“, I, 1875, p. 478. 

59 A se vedea, de exemplu, C. Bobulescu, art. cit, p. 50; o criticã a 
opiniilor lui Mihail Dragomirescu, Em. Grigoraş, P. Constanti-
nescu-Iaşi şi Gh. Adamescu vezi la D. Russo, O scrisoare a lui 
Evghenie Vulgaris tradusã în limba românã. O închipuitã descoperire: 
un filosof român din secolul al XVIII-lea, în „Revista istoricã 
românã“, I, 1931, p. 7-31. 
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lucrãrii traducãtorului ei, Petru Stamatiadi. Interven-
þia lui D. Russo a reuşit sã elucideze, în mare parte, 
problemele ridicate de acest text, în special în pri-
vinþa paternitãþii. Acceptând argumentaþia acestuia, 
BRV, III, nr. 1051, p. 315, prezintã titlul ca pe o 
anexã la Adoleshia philotheos a lui Vulgaris. În acest 
apendice autorul se raliazã textelor polemice care 
respingeau teoria lui Ocellus Lucanus despre natura 
universului.  

Întrucât e un colligate editorial, având formatul, 
dimensiunile şi tipul de literã identice cu cele ale 
tipãriturii descrise în BRV, III, nr. 867, p. 113-115, 
dar cu o foaie de titlu proprie şi o nouã numerotare 
a paginilor, socotim oportunã înregistrarea cãrþii ca 
pe un titlu de sine stãtãtor. Mai mult, existã exem-
plare, printre care şi cel din colecþiile BCU Cluj, care 
au fost difuzate şi ca broşuri separate, ceea ce conferã 
cãrþii o entitate propriu-zisã. 

Bucoavnã, Sibiu, 1826. 
O transcriere a titlului ne oferã BRV, III, nr. 

1268, p. 484, din care se deduce cã aceastã ediþie ar fi 
tipãritã numai cu caractere latine şi ortografie ma-
ghiarã. În realitate, este o bucoavnã cu text paralel, 
în stângã, pe paginile cu soþ, fiind imprimat cu carac-
tere chirilice, iar în dreapta cu litere latine şi orto-
grafie maghiarã, aşa cum rezultã dupã exemplarul 
pãstrat la BCU Cluj. 

În continuare, este scris textul cu caractere latine, 
parþial menþionat de BRV, respectiv fãrã partea fi-
nalã: Depre Nemtzie pre Romaenie akum entaeii 
entoarsze. În subsolul foii de titlu apare urmãtorul 
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text, numai cu caractere chirilice: Sibii | în tipografiia 
lui Ioann | Bart. 1826. 

Cuprinsul bucoavnei este asemãnãtor cu cel al 
primei ediþii scoase de Moise Fulea, la Sibiu, în 
181560. 

 

                                                           
60BRV, III, nr. 876, p. 117, IV, p. 300; vezi, mai ales, Onisifor 

Ghibu, op. cit., p. 80-82, cu precizarea cã tipograful ediþiei din 1815 
nu poate fi Gheorghe de Clozius, care îşi începe activitatea abia din 
1832; pentru alte amãnunte, vezi şi Eugen Pavel, art. cit., p. 73-74. 
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Cãrþi cu însemnãri manuscrise 

Un document de mentalitate 

intr-o perspectivã socio-istoricã a lecturii, car-
tea veche româneascã îşi dezvãluie o compo-

nentã subiacentã a difuzãrii ei, detaşatã de receptarea 
propriu-zisã a textului, dar relevantã ca document de 
mentalitate. Adnotãrile de pe filele unor tomuri 
uitate de vreme se circumscriu într-o ineditã cronicã, 
subiectivã, trãdând, de fiecare datã, un adevãrat cult 
al cãrþilor din partea celor ce le moşteneau sau doar 
le rãsfoiau. Cãci însemnãrile aşternute pe marginile 
unor foi sau la sfârşit de capitole, pe foile liminare 
sau pe forzaþul coperþilor depãşeau prin intenþie 
sfera faptului anodin, încãrcându-se dintru început 
de o anumitã gravitate, proprie unor inscripþii sor-
tite sã dureze în timp. Micii cronicari improvizaþi 
aveau, cu siguranþã, conştiinþa unui gest durabil, me-
nit sã le perpetueze numele în posteritate. De aici 
formularea voit protocolarã cu care debuteazã majo-
ritatea însemnãrilor de proprietate, cu un cuprins 
oarecum convenþional, conceput dupã o stereotipie 
deja încetãþenitã. Scribi cvasianonimi evocã „cu 
mânã de þãrânã“ tot ceea ce este legat într-un fel de 
impactul cãrþii, de pãstrarea şi transmiterea ei intactã 
peste ani, dar şi întâmplãrile la care au asistat, deseori 

D 

 
www.inst-puscariu.ro



 CÃRÞI CU  ÎNSEMNÃRI  MANUSCRISE 

 50

neputincioşi, evenimente sau cataclisme naturale, 
fapte ieşite din comun sau, dimpotrivã, aproape in-
signifiante, ce nu pot fi însã date uitãrii. Structurile 
mentalului colectiv se reflectã aproape în fiecare din-
tre aceste glose, capabile sã exprime atitudini umane 
fundamentale, cãci ele rescriu, dupã cum remarca 
Nicolae Iorga, „istoria, care nu e compusã, ci numai 
însãilatã, notatã incidental şi sporadic, de cei modeşti 
şi puþin cãrturari uneori, cari nu se gândesc nici la un 
patron, nici la un public, ci pun pe hârtie ce ştiu, din 
simplul impuls instinctiv de a nu lãsa faptele sã se 
piardã ori din nevoie de a face şi pe alþii, necunoscu-
þi, martori ai suferinþelor, isprãvilor şi întâmplã-
toarelor bucurii ale lor. E istoria þãrii prin cei mici“1. 

O încercare de sistematizare a însemnãrilor din 
trecut reþine un întreg şir de domenii pe care acestea 
le acoperã: istorie politicã internã; rãzboaie, ocupaþii 
strãine, nãvãliri de pradã; istorie economicã, socialã, 
administrativã, drept; starea timpului şi influenþa sa 
asupra agriculturii şi a pieþei; inundaþii; invazii de 
lãcuste; epidemii; epizootii; învãþãmânt; preþul şi 
circulaþia cãrþilor; incendii; cutremure de pãmânt; 
eclipse, comete, mitologie popularã; cronici mici2. 
Lãsând „scrisoare“ urmaşilor despre evenimentele pe 
care le-a trãit, cronicarul-martor ocular transmitea, 
implicit, un mesaj despre mentalitatea vremii, despre 
micul univers în care îşi consumã bucuriile sau 

                                                           
1 N. Iorga, Istoria þãrii prin cei mici, în „Revista istoricã“, VII, 

1921, nr. 1-3, p. 26. 
2 Vezi Ilie Corfus, Însemnãri de demult, Iaşi, Editura Junimea, 

1975. 
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dramele, impresii din care pot sã transparã viziunile 
sale şi ale contemporanilor sãi asupra lumii 3. 

Difuzarea cãrþilor, din momentul ieşirii lor de sub 
teascurile tipografiei şi pânã a ajunge în cel mai 
îndepãrtat cãtun, se fãcea prin cele mai diverse cãi, de 
multe ori printr-o vamã neştiutã a munþilor. Direct 
de la sursã sau prin intermediul unor neobosiþi col-
portori, cartea este procuratã la scurt timp de la 
apariþie de cãtre comunitãþile interesate, fiind trans-
misã apoi, prin fulminante sentinþe testamentare, ge-
neraþiilor urmãtoare. Înalþi prelaþi sau chiar domni-
tori sunt implicaþi direct în aceste tranzacþii sau do-
naþii4. Un exemplar din Cartea româneascã de învãþã-
turã, apãrutã la Iaşi, în 16435, era atestat la sfârşitul 
secolului trecut la Vişeul de Jos, în Maramureş, fiind 
obþinut, fãrã vreun alt intermediar, chiar de la mitro-
politul Varlaam: „Scris-am eu, popa Gheorghe, în 
Suceavã, în sfânta mitropolie, când am cumpãrat 
aceastã sfântã Evanghelie de la preaosfinþitul pãrinte 
mitropolitul Varlaam de Muldua. Sã fie de învãþãturã 
a toþi creştinii ce vor afla preavoslavnici. Iasta scris 
cetiþi-l şi-ntr-o rugã vor pre noi nu uitaþi-l şi fiþ 
sãnãtoşi...“. Tot pe un exemplar din Cazania lui 
Varlaam, pe care l-am gãsit la Ohaba de sub Piatrã, 

                                                           
3 Vezi şi Alexandru Duþu, Explorãri în istoria literaturii române, 

Bucureşti, Editura pentru Literaturã, 1969, p. 64. 
4 Însemnãrile pe care le comentãm, scrise cu caractere chirilice, 

au fost transpuse de noi de pe cãrþi vechi existente în diferite bi-
blioteci, colecþii sau biserici din Transilvania. Pentru reproducerea 
textelor am utilizat metoda transcrierii interpretative. Unele glose 
le-am publicat iniþial în „Sargetia“, XIII, 1977, p. 579-589; XIV, 
1979, p. 309-319.  

5 Se pãstreazã într-o colecþie particularã din Deva. 
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în Þara Haþegului, mitropolitul Sava Brancovici con-
sfinþeşte cu autograful şi cu pecetea sa cumpãrarea 
cãrþii de cãtre mai mulþi sãteni din Brãnişca şi din 
împrejurimi: „Sã sã ştie aceastã carte o au cumpãrat 
Lupaş Toader, de cumpãrat Lungu Pãtru din Trãnãviþ 
şi a dat pentru sufletu lor Lupaş Toader din Brãnicica 
sã fie pomeanã şi la besearica de la râu şi o a dat 
denaintea vlãdicu Sava Brancovici şi Pop Ilie din 
Trãnãviþ, [...] Mihai din Brãnicica [...] Toma din 
Dealul Mare, Ursul din Trunav [...] aceştia au fost toþi 
de împreunã când au dat aceastã carte pentru sufletul 
lor Lupaş Toader. Cum sã n-ai bunii mei de semânþa 
lui a Pãtru sau feciorii sau fetele pentru certu lor. 
Datu-s-au aceasta carte la bisearica în Brãnicica, iar 
cine ore lua de la aceastã besearicã fie fie anatema şi 
proclet ca şi Arie de pe 318 de pãrinþi sfinþi. Datu în 
luna noiem., 8 zile, rož. Bož. 1669. Vlãdica Sava“6. Pe 
Triodul scos la Buzãu, în 1700, se certificã lapidar o 
danie princiarã fãcutã imediat dupã apariþia cãrþii7: 
„Acest Triod s-au dat de pomanã de mãriia sa vodã, Io 
Costandin Brâncoveanu voievod, mãnãstirii de la satul 
mãriii sale de la Sâmbãta de Sus. Lĕt 7209“. 

O carte cu o mare rãspândire în Transilvania, 
Chiriacodromionul din 1699, ajunge în pãdurenimea 
Hunedoarei, la Lelese, dupã numai şase luni de la 
ieşirea sa din tiparniþa de la Bãlgrad, dupã cum o 

                                                           
6 Pentru alte douã autografe pe cãrþi care au aparþinut mitropo-

litului Sava Brancovici, vezi şi P. P. Panaitescu, Istoria slavilor în 
româneşte în secolul al XVII-lea, în „Revista istoricã românã“, X, 
1940, p. 91-92. 

7 Exemplar aflat în biblioteca Institutului de Lingvisticã şi Istorie 
Literarã „Sextil Puşcariu“ din Cluj, cota V 12. 
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confirmã glosa olografã pe care mitropolitul Ata-
nasie Anghel o aşterne pe filele ei: „1700, 18 iunie. 
Noi, vlãdica Atanasie, am dat aceastã Pãucenie popii 
Iştioan din Leleasã sã se plãteascã precum s-au socotit 
din sãbor. Scris în Hinidoara, dnĭ 18, luna scrisã mai 
sus“. O a douã notiþã este scrisã de cãtre cumpãrãtor, 
care ne furnizeazã mai multe amãnunte privind 
achiziþia cãrþii: „Eu, Ion Iştioan, precum au scris 
sfinþiia sa, pãrintele Atanasie, i-am dat 20 de zloþ şi 
încã pintru giumãtate ce i-am dat la pãrintele protopop 
Ghiorghie au mânat în lucu-þi pre popa Iacob şi pre 
Ioanãş logofãtul“. Şi pe un alt exemplar din Chiriaco-
dromionul de la Bãlgrad, pe care l-am întâlnit în Þara 
Haþegului, la biserica din Silvaşul de Jos, este indicat 
mai întâi locul procurãrii: „Aceastã carte ce easte 
cumpãratã din tipografie“, dupã care, pe coperta 
interioarã, se trece şi preþul: „Aceastã carte easte a 
Slivaşului de Jos cumpãratã cu 18 florini“. O danie din 
partea unui prelat, vicarul Ioan-Iacob Aron, am 
înregistrat-o pe alte douã cãrþi de la Silvaşul de Jos. 
Pe un Octoih, apãrut la Blaj, în 1770, se menþioneazã 
deja dupã numai un an: „Acest Octoih s-au dat din 
crãiasca milã prin c<institul> P. Iacob Aaron, 
vicaraşul Episcopiei Fãgãraşului pe seama bisearicii cele 
unite din Silvaşul de Jos, în anul 1771, decembrie 25“. 
O însemnare aproape identicã apare şi pe Triodul 
imprimat la Blaj, în 1771. 

Cãrþile ajung, prin urmare, în satele transilvãnene 
la puþin timp dupã apariþia lor, ceea ce denotã cã 
solicitãrile erau destul de presante. La trei ani dupã 
tipãrire, prima ediþie a Evangheliei de la Blaj, din 
1765, este cumpãratã şi donatã bisericii din Silvaşul 
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de Jos, dupã cum reiese din aceastã adnotare desfãşu-
ratã pe nu mai puþin de 55 de pagini: „Aceastã sfântã 
şi dumnezeascã Evanghelie, ce cuprinde întru sine 
slujba peste tot anul şi a sfintelor patimi, s-au cumpãrat 
prin osteneala şi cheltuiala dumneaiei, jupânesii roaba 
Aniþa, adecã jupânului Furiş Ghiorghie din Deva, 
îndemnat fiind din Duhul Sfânt ca sã fie biseari<cii> 
Silvaşului de Jos cea neunit<ã> de pomenire vecinicã 
şi s-au cumpãrat drept flor<ini> vonaşi 12, deci cine 
s-ar ispiti a înstrãina de la mai sus numita bisearicã sã 
fie blestemat ca cel ce-şi bagã foc de (...) S-au scris prin 
mine, protopop Mihai. Anul 1768, zile februar 21“. 

Aceeaşi tipãriturã, într-un exemplar pãstrat în 
prezent la Castelul Corvineştilor din Hunedoara, 
este semnalatã la aproape patru ani de la apariþie în 
satul Stretea, de lângã Dobra, deşi, curios, notiþa ur-
mãtoare este datatã, la sfârşit, 1795: „În anul 1769, în 
luna lui ianuarie, în 14 zile, am cumpãrat eu, Balaþ 
Ghiorghe din Stretea, aceastã sfântã Evanghelie de 
pomenire la sfânta besearica noastrã a Stretii şi nime sã 
nu îndrãzneascã ca sã u strãmute la alte besearici, ci sã 
ste aici şi cine s-ar ispiti sã o strãmute sau sã o fure sã fie 
afurisit de trei sute şi optsprezece de pãrinþi sfinþi de la 
Nicheia şi de toþi sfinþii lu Dumnezeu, fãrã la aceastã 
besearicã sã ste pururea şi am dat pã dânsa florinþi 13. 
1795“. 

Dacã unele notiþe sunt redactate compact, pe o 
singurã paginã, cum ar fi cele de mai sus, altele se 
întind pe mai multe file, chiar dacã cuvintele se aflã 
presãrate, cu destulã largheþe, în subsol. O tipicã în-
semnare de proprietate, scrisã pe 46 de pagini, gãsim 
pe un exemplar din Biblia apãrutã la Blaj, în 1795, 
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existent în fondul de carte veche româneascã al Mu-
zeului din Deva: „Aceastã sfântã carte care se cheamã 
Biblia o au cumpãratu Hrista Grigorie lui Ilie, cu soþu 
sãu Sâmtioana şi cu Scrobu Sâtion a lui Petraşu, cu soþu 
lu Barburã, de-au dat pe ea Gligorie nouãsprãzeace zloþi 
şi Sâmtioan cinci zloþi. Şi o au datu de pomanã la 
besearica din Gura Negrii sã aibã pomenire sufleteascã 
şi eu şi neamurile loru în vecii veciloru, fiind popi în 
poporu popa Anghelu şi popa Dumitru în anii în 1805 
iunie 26 zile. Iar cine o va fura sã fie afurisitu de trei 
sute optusprãzece de pãrinþi sfinþi de la sãboru Nicheii şi 
de la besearecã şi Dumnezeu şi de toþi sfinþii“. 

Peste câteva sute de pagini, într-o însemnare mai 
târzie, se aratã adevãratele peripeþii prin care a trecut 
cartea în zona Munþilor Apuseni, ceea ce îl sileşte pe 
moştenitorul de drept sã reitereze afurisenia mai ve-
che pe care o scriseserã pãrinþii sãi: „În anul 1836 s-au 
fost înstrãinat aceastã sfântã Biblie s-au furatu, neştiind 
nime ce s-au fãcut numai omul cel rãu şi blestemat 
dupã ce s-au ştiut în ruşine au fost înaintea sfintei bisea-
rici şi a oamenilor de Bota Ion, parhon dascãlu v-o dus 
în Abrudu în oraşu şi v-o vândut cu 2 galbeni cu 23 de 
zloþi la Toma Soholodeanul din oraşu den sus, mãritat 
Pupãzariu, iarã Pupãzariul vânzându-o la un morariu 
a finãsului, a şpanului, cu 50 de zloþi aceastã Biblie. 
Iarã eu, Hrista Gheorghie, fiindu-m ca moşie sau a pã-
rinþilor şi a neamului mieu Hrista Gligorie, fiind eu, 
Hrista Gheorghie, slugã în oraşul Abrudului, cu îndem-
narea şi agiutoariul lui Dumnezeu, ieşindu-mi înaintea 
ochilor miei am cunoscutu scrisoarea cinstiþilor pãrinþi 
şi blãstãmul lui popa Anghel şi a lui Necşu popa Dumi-
tru. Dânsul su întuduman înaintea oamenilor strãini 
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am înştiinþat la Gura Negrii, la popa Scrob Nicolae, 
fiind cantor Briciu Florea la Abrudu şi eu fiind acolo o 
am cãpãtat cu cheltuialã prin judecata Domnului din 
birãu Racoşi aceastã sfântã carte şi prin mãrturii cine 
va îndrãzni a douã oarã a o înstrãina afurisit de 
Dumnezeu, precum easte scris mai întâi de preoþi“. 

În acelaşi fond, întâlnim pe un exemplar din Noul 
Testament de la Bãlgrad din 1648, provenit din Cãr-
mãzãneşti-Gurasada, o însemnare care are configu-
raþia unei cronici detaliate, deşi începutul s-a pierdut, 
despre destinul unei cãrþi rãmase fãrã stãpân: „... pre 
fratesu, popa Danil din Vorþa, şi s-au mãrturisit înain-
tea lui Dumnezeu şi a milostiveniei sale şi dupã mãrtu-
risirea lui s-au prestãvit şi dupã moartea lui i s-a cuvi-
nit ca sã-i cânte un sfânt sãrindar. Şi aşa am lãsat şi noi 
aceastã carte în mâna pãrintelui Danil cum sã va apu-
ca sã slujeascã lui Dumnezeu printr-acel suflet acel sfânt 
sãrindari. Sã rãmânã cartea milostivei sale la besearica 
Vorþii, iar sã nu l-ar putea sluji milostiva sa sã-l dea în 
mâna altui cinstit şi dintre cei cuvioşi preuþi cari sã 
poatã sluji Domnului acest şi înfrişat slujbã pre care 
s-au şi fãgãduit cartea aceastaş, iar cine or da pe bani în 
vânzare sau în altã parte de cumu-i scris aici şi cine ar 
face aceasta sã fie lepãdat de împãrãþia Domnului Iisus 
Hristos şi cei sfinþi arhierei. Sau protopop s-ar afla şi ar 
gãsi aceastã sfântã carte alta asuprã procopsit de nu-i 
polojenie aici sufleteşte v-o face aceastã carte bir de o ar 
afla sã o ia ca nişte stãpâni şi pre aceastã sfântã o a da şi 
pre acei prestupnici o ar certa cu certare în sãborul sfânt 
şi de va face cartea mai multã decât acel sfânt sãrindar 
sã intre al sãracilor cari au rãmas de popa Ion, numite 
Mãrinca şi Rãboca şi aceastã polojenie o am scris în 
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Vorþa, în casa lui popa Danil, întru anii Domnului 
1714 msca martie, 2 zile. Noi, smeritul sfânt sãbor Co-
zop Iosif ot Dobra şi eu popa Sava, fiind giuratu în 
Sârbi“. 

O carte putea stârni patimi sau dispute neîntre-
rupte, în jurul ei se þeseau intrigi sau se încheiau tran-
zacþii cu un substrat mai dramatic, în care ea nu mai 
era obiect de litigiu, ci de reconciliere. În aceste situa-
þii, dania unei cãrþi se instituia într-o formã de proce-
durã, frecventã în practica dreptului penal feudal, 
asemãnãtoare „gloabei“ în bani sau în vite, care sã 
conducã la împãcarea pãrþilor şi la ştergerea unui 
pãcat de moarte. Iatã un atare angajament scris pe o 
filã a Cazaniei lui Varlaam din biserica de la Obârşia, 
de lângã Brad: „Aceasta carte o au dat Mazerii şi la 
besearica din Obârşie pentru c-au greşit de au omorât 
pe Flore Pavel din Obârşie şi o au dat de au fãcut pace 
cu frãþie lui Pavel, ca asta sã fie pomanã sufleteascã, 
iarã cine or vinde aceastã carte sã fie blãstãmat de 
Dumnezeu şi pãrinþii sfinþi şi sã nu fie iertat“. Cu 
aceeaşi funcþie reparatorie, în care donaþia unei cãrþi 
era perceputã ca un gest expiator, prin care se putea 
rãscumpãra şi apoi ispãşi o omucidere, era cumpãrat 
un Chiriacodromion, apãrut la Alba Iulia, în 1699, 
pãstrat în prezent la Biserica „Sf. Nicolae“ din Hune-
doara. Blestemul din finalul glosei îl vizeazã pe „acel 
om“ care va sustrage cartea şi „o va vinde pre bani“: 
„Aceastã sfântã carte, anume Pãucenie, easte a lui 
Filimon Ion din Cãrpeniş, care o a cumpãrat Irimie 
Groza pentru greşala ce-au ucis pre Filimon Mihai şi au 
fãcut pace cu feciorul lui Filimon Mihai şi cu tot 
neamul lui dempreunã înaintea satului şi înaintea 
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şpanilor şi a toate chisturile vermeaghie Hinidorii 
pentru sã fie om slobod de tot neamul lui Filimon 
Mihai pre pacea ce a fãcut şi sã þine mai mic şi plecat a 
tot nemzatul lui Filimon Mihai din Cãrpeniş pentru 
greşala ce-au ucis pre Filimon Mihai. Iarã eu, popa 
Avram, fiind popa în Cãrpeniş în 3 ani de zile şi fiind 
rãzmãriþã rea şi neputând griji de dânsa, o a dat 
Filimon Ion depreunã cu Irimie Grozea şi cu tot 
nemzatul lor dempreunã la mine la popa Avram din 
Cãrpeniş, sã poartã griji de dânsa ca şi de cãrþile mele şi 
sã fu de pomini aceaste 2 suflete la sfânta leturghie cât 
voi custa pre lume. Şi au zis Filimon Ion cãtrã mine: 
pãrinte, popa Avram, sã porþi grije de carte sã nu sã 
rãsipesc, fiind acesta rãzmiriþã, cã cu sufletul mieu sã va 
da Domnul cea sfântã pace. În þara noastre nime nu va 
lua de la molitva ta decã vei fi aci împrejurul nostru cã 
port grije de dânsa altul nime în þara noastre. Şi Irimie 
Groza încã au zis ca unde voieşte Filimon Ion şi eu 
acolo voiesc cu tot sufletul mieu şi sã vã spãsiþi de la 
Hristos, amin. Iarã pre bani sã nu poata da întru chip 
aceastã sfântã carte, anume Pãucenie, cã eu Irimie 
Groza las blãstãm cine o va vinde pre bani sã fi 
blãstãmat acel om“. 

Fiecare adnotare se încheia, de obicei, cu un înfri-
coşãtor blestem, în care cei care ar îndrãzni sã-şi în-
suşeascã cartea pe nedrept erau supuşi unor sancþiuni 
de sorginte divinã 8 . În multe dintre însemnãrile 
                                                           

8 Vezi, în acest sens, şi Livia Bacâru, Ex libris-ul românesc cu bles-
tem, în „Revista bibliotecilor“, XXI, 1968, nr. 5, p. 280-282; Florian 
Dudaş, Vechi cãrþi româneşti cãlãtoare, Bucureşti, Editura Sport-Tu-
rism, 1987, p. 105-107; Doru Radosav, Carte şi societate în nord-ves-
tul Transilvaniei (sec. XVII-XIX), Oradea, Fundaþia Culturalã „Cele 
Trei Crişuri“, 1995, p. 217-225; Cristina Codarcea, Blestemul – con-
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transcrise pânã acum, maledicþia se raporteazã la o 
instanþã a creştinãtãþii de mare notorietate, şi anume 
la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. 
Iatã încã o mostrã, pe care am descifrat-o la Beriu, 
lângã Orãştie, pe un exemplar din Antologhionul 
tipãrit la Râmnic, în 1737, în care se invocã 
autoritatea celor 318 pãrinþi, specificã formularului 
bizantin: „Eu, popa Iosiv din Beriu, cu 32 de florinþi cu 
ai miei bani anii Domnului lět 1782 [...] Al mieu sã fie 
şi al cupiilor miei în veci. Iarã de s-ar pune cineva 
împotrivã copiilor mici sã li-l ia sã fie afurisit de 318 
sfinþi pãrinþi de la Nicheia“. Un grãmãtic de la 1741 
are un ton mult mai incisiv al afuriseniei, scriind pe 
primele 16 foi numerotate ale Chiriacodromionului 
din 1699, aflat la Veþel, lângã Deva, o sancþiune 
spiritualã cu o puternicã conotaþie eschatologicã: „Sã 
ştie ca aceasta sfântã carte, anume Pãucenie, o am 
cumpãrat pe bani buni şi direpþi cu 20 de zloþi eu, popa 
Crãciun, feciorului sãu anume Nicolae. Iarã cine s-ar 
ispiti s-o fure sã fie afurisitã de Domnul Hristos şi de 
cele 300 şi 18 de pãrinþi sfinþi di lã Nicee. Hierul, oþelu, 
petrile o putrãzascã, iarã trupul acelui om sã nu mai 
putrãzascã în veci. Amin. Msca ghenuarie, în 9 zile. 
Scris-am eu, Nicolae Gramatic, vǔ lět 1741. Nicolae“. 
În timp, însemnãrile de proprietate şi provenienþã 
capãtã o tentã mai puþin ceremonioasã şi proto-
colarã, deşi blestemele, cu un ton destul de violent, 
persistã şi la începutul veacului al XIX-lea. Un Triod, 
apãrut la Blaj, în 1800, are urmãtoarea imprecaþie, în 
                                                                                                       
tribuþii de antropologie istoricã, în „Echinox“, XXVIII, 1996,  
nr. 7-8-9, p. 9-11; Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Iaşi, 
Editura Polirom, 2001, p. 275-339. 
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care fãptaşii simoniei, ai înstrãinãrii cãrþii cu care a 
fost înzestratã biserica, erau puşi sub semnul lui 
Arie, ereticul care nega consubstanþialitatea Fiului cu 
Tatãl: „Aceastã sfântã carte s-au cu<m>pãrat cu bani 
depuşi de Sârbaencu şi cu Rafila muiere dumnisale sã le 
fie de pome<nire> şi s-au dat de pomanã la besearica 
Ribiþii şi sã fie pomenire de veci şi cene s-ar întâmpla sã 
o înstrã<ineze> de la besearica Ribiþii sã fie afurisit 
de cei trei sute şi 18 de sfinþi pãrinþi de la Nicheia şi sã i 
se verse maþele ca a lui Arie necredinciosu“. 

Anatemele devin totuşi, cu timpul, mai puþin gra-
ve, printr-o atenuare a sancþiunii proferate în final, 
perpetuatã ca o simplã convenþie, cu o tentã mai 
mult simbolicã. Pe un Strastnic tipãrit la Blaj, în 
1773, depistat în zona Haþegului, la Cârneşti, se 
spune: „În anul 1821, în luna lui martie, în 25 de zile, 
de jupâneasa Iordan S. Aniþa s-au luat acest a Cârneş-
tilor Strajnic cu 14 zloþ pentru pomenire Sandru Aniþa 
Maria. Cine o fura-o sã fie afurisit, fiind noi de faþã, eu, 
popa Evtimie şi popa David“. 

Sancþiunile care se lansau cu atâta vituperanþã a-
veau scopul de a descuraja atât înstrãinarea definitivã 
a unei cãrþi, cât şi una temporarã, în care ea putea fi 
lãsatã drept zãlog pentru o datorie sau pur şi simplu 
„rãpitã“ pentru a fi apoi rãscumpãratã. Prin ase-
menea avataruri trecea, la începutul veacului al 
XVIII-lea, un alt Chiriacodromion din 1699, dãruit 
bisericii de la Sadu, judeþul Sibiu9, în locul mai vechii 
Cãrþi româneşti de învãþãturã: „1706, m(s)ca ghin(arĭ) 

                                                           
9 Exemplarul se pãstreazã în prezent la BAR, filiala Cluj, cota 

CRV 202. 
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29. Întru aceasta vreame cu rãsmirinþi ce furã aici în 
Ardeal, aceaste 2 cãrþi, anume Pãucenie şi Meneiu, şi 
l-am rãscumpãrat de la neamþi aici, în piiaþul, în târgu 
în Sibiiu, şi am dat 8 florinþi banii mei, dintru aceşti 
bani întãrcându-mi 6 florinþi giudele Radul Lalu din 
Sad şi popa Toader împreunã nevoindu-se pintru 
aceaste sfinte cãrþi, împreunã şi cu alþi sãteani, fiind 
polgar Ion Mãnea, al doilea, Bucur, al treilea, Stan 
Oprean, al patrulea, Crãciun Panta, fiind pristav 
Marco Dragomir, pentru care lucru de câþi bani nu mi 
s-au întors am lãsat eu, popa Pana şi cu femeaia mea, 
anume Salomie Dãiana ca sã ne fie de pomanã, preoþii 
sã ne pomineascã la sfânta leturghie. Şi aceasta sfântã 
Pãucenie iar s-au dat în Sad la sfânta besearecã în locul 
ceilalte Pãucenii ce au fost cumpãrat de Dumitru Di-
coie cel bãtrân de pomanã sã fie lui pomanã şi feciorilor 
lui şi a tot ne<m>zatul lui. Iar altul cine nime sã nu 
aibe cale a le luao aceste 2 cãrþi de la sfânta besearecã 
din Sad cã sânt date de pomanã sfintei besearecii 
Sadului. Iar cine ar îmbla a le luao întru fealiu de chip 
sau sã-l fure unii ca acei sã fie blãstãmaþi de Dumned-
zeu şi de noi cã altul nime nu are trabã cu aceaste cãrþi 
numai sfânta besearecã a Sadului sã sã ştie“. Tot un 
Chiriacodromion, provenit din Veneþia de Jos, jude-
þul Braşov10, este revendicat drept garanþie a unor 
împrumuturi între doi fraþi: „Aceastã sfântã Poucenie 
au pus-o la mine, adecã la popa Mani Clopoþan, zelog 
frate-meu Gheorghe Clopoþan pe 3 florinþi. Anul 1754. 
Iarã i-am mai dat 2 florinþi ungureşti, de toþ sânt  
9 florinþi“. 
                                                           

10 Cartea se aflã în prezent în colecþia Bibliotecii Naþionale din 
Bucureşti, inv. 6965. 
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În multe situaþii, cronicarul este impresionat de 
anumite perturbãri meteorologice, de o ninsoare în 
plinã primãvarã sau de o iarnã prea dulce, de o bru-
mã care a dijmuit recolta viitoare sau de alte vicisi-
tudini provocate de o naturã potrivnicã. Un Triod 
scos la Râmnic, în 1731, pãstrat tot la biserica din 
Beriu, are pe foile sale liminare mai multe notaþii de 
acest fel, redate într-o scriere de tranziþie: „Caþ sã o 
ştii cã în anul 1864 n-o fost struguri nici sã facã cineva 
o fere de vin, cã şi ceaþã o fost, o picat bruma o 
sãptãmânã o dat, o tot picat în toate nopþile“. Pentru 
urmãtorii ani, o altã descriere similarã aduce noi 
detalii: „În anul 1866 atâþi struguri o fost ca nãsipu la 
ales şi o picat bruma de sta ca zãpada peste tot locu în 
toatã Þara Ardealului, adecã unşpe 12 zile ale lui mai 
şi noi om fãcut vo 40 de feri, da alþii n-o fãcut nici o 
cupã şi nici sãminþe n-o avut altu togma la târgu 
Rusalelor, mercuri spre joi o fost lucru asta. În anul 
1867, în luna lu mai, în 3 zile, o venit muşele car mor 
vitele de ele pe la amneaz şi la vecerne o fugit vacile 
toate din pãdure tot zi de joi şi li-o þinut oamenii tot în 
posadã zuoa şi li-o afumat cu balegã şi li-o uns cu duhot 
şi numa douã zile o stãtut şi-o dat ploe şi o rãcealã şi nu 
ştiu dusu o au o murit cã nimenea vãzut niciuna“. Pe 
ultima filã albã a cãrþii, un alt cronicar furnizeazã 
noi date privitoare la starea vremii, în care este sur-
prinsã o inundaþie care s-a soldat cu mari perturbaþii 
în viaþa colectivitãþii: „În anul 1864, în luna lui iulie, 
în 30 la amneaz, s-o pornit a ploa şi o tot ploat pânã în 
august, adecã 4 zile şi 4 nopþi şi o venit apele foarte 
mari de o stricat Sãrãca foarte rãu şi le-o înecat moara 
şi tot şi ale Cãstãului şi era gata sã înece şi oile noste, da 
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apa o fugit di la ele şi di la ale oraşului şi casa [...] o 
înecat-o şi în Cãstãu 7 copii o înecat şi o şi nins nu 
numai la custuri, ci şi Godeanu o încãrcat de nu sã 
vedea nici decât şi nu s-o lot vo tri zile...“. 

În fine, o altã inundaþie era amintitã lapidar pe 
verso-ul foii de gardã a unui Ceaslov, tipãrit la 
Râmnic, în 1784, pe care l-am identificat la Pojoga, 
lângã Deva: „În 14 zile iunie anul 821 vineri au ieşit 
foarte mare Murãşu“. Tot pe aceastã carte, pe forzaþ, 
martorul unui alt cataclism natural noteazã: „În 23 
de zile lunii lui martie anu 1821 s-au cutrãmurat 
pãmântul în zori de ziuã“. 

Din acest jurnal de epocã, nu puteau lipsi nici mo-
mentele mai încordate ale istoriei, vãzute de un mar-
tor ocular uimit de turnura evenimentelor. Iatã men-
þiunea cronicarului cvasianonim de pe filele unui 
exemplar din Cazania lui Varlaam, provenit de la 
Râpaş11, într-o adnotare ce relevã, mai mult sau mai 
puþin subiectiv, amãnunte şocante care sã sugerere 
proporþiile unui seism social de rãsunet: „Scris-am eu, 
popa Mihail Popovici, paroh Simeriii neunit, când s-au 
început rãbeliia în Ardeal de au sculat Horea þara de au 
spart curþile domnilor şi au omorât unguri 100, iarã 
rumâni au perit 7 mii de oameni. 1784, octomvrie, 24 
de zile s-au început rãbeliia. Popa Mi<hail> Popovici, 
1785, scris martie 31“ (Fig. 8). Mai reþinem de pe 
filele aceluiaşi exemplar şirul de posesori temporari 
sau de lectori succesivi, care au þinut sã-şi marcheze, 
prin intermediul unor simplu autografe sau încercãri 
de peniþã, accesul la tipãritura ieşeanã, aşa cum lasã 

                                                           
11 Exemplar pãstrat la Arhivele Naþionale Deva. 
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sã se întrevadã acest succint onomasticon: Gheorghie 
diacul şi Suciul din Rapolt, „lãcuitori în Râpaş“, po-
pa Daniil, Ionaşcu din Râpaş, Faur Pavel, Faur Şte-
fan, popa Pãtru din Spini, protopopul Lazãr Ştefan 
din Orãştie, popa Gheorghie Popovici din Topliþa, 
Aron Popovici din Mãgurã, popa Constantin din 
Rapolt. 

Un alt cronicar pe care mersul istoriei nu îl lasã 
indiferent îl descoperim în persoana lui Iosif Popo-
vici, parohul neunit al Tãtãrãştilor, din judeþul Hu-
nedoara, care îşi trece autograful pe filele unui exem-
plar din Chiriacodromionul din 1699, fiind în acelaşi 
timp receptiv la evenimentele care se deruleazã sub 
ochii sãi. Ce nareazã acesta? Ca şi preotul omonim 
din Simeria, mai întâi reþine: „Când au umblat Horea 
în Þara Ardealului de au spart-o þara au fost la 26 
octomvrie 1784“. El surprinde apoi un ecou al rãzbo-
iului ruso-austro-turc din 1787-1792, sub impresia 
cãruia noteazã: „Când au fugit oamenii di peste Murãş 
toþ dincoaci la noi de frica pãgânilor turci au fost în 14 
zile, septemvrie 1788“. Peste aproape un secol, este 
rândul unui alt cronicar ocazional sã fixeze într-un 
calendar al memoriei date ieşite din comun, chiar 
dacã acestea s-au desfãşurat cu mai multe decenii în 
urmã: „Când s-au şters iobãgia au fost ano 1849, în 6 
avgust. Scris-am eu, Alecsie Olaru, în 18 fevruarie 
1886“. Adnotãrile pe marginile cãrþii de la Tãtãrãşti 
i-au mai imortalizat pe popa Ion ot Recea, popa La-
zãr din Tãtãrãşti, Ghedeon, „cu mila lui Dumnezeu, 
pravoslav Ardealului“, şi pe Popovici Matei, „sco-
lariu“ din Petreşti, care îşi încheie însemnarea cu 
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formula plasticã a mai vechilor copişti: „Aicea s-au 
scris cu mânã de þãrânã şi cu panã de gãinã“.  

 

Cât valora o carte „bãtrânã“? 

Rãsfoitã cu veneraþie, legatã prin înfricoşãtoare 
blesteme de cel ce a avut privilegiul sã o procure sau, 
mai ades, de colectivitatea care, prin nu puþine sa-
crificii, a ajuns în posesia ei, o carte „bãtrânã“ se înfã-
þişa ca o nepreþuitã comoarã. Cinstitã cum se cuvine, 
aidoma unui inefabil blazon de înþelepciune, cartea 
era privitã, mai mult decât ca expresie a unei simple 
proprietãþi, ca un bun inestimabil care sã dãinuiascã 
peste timp, moştenit din generaþie în generaþie. Nu 
întâmplãtor, adnotãrile de pe filele unei vechi tipãri-
turi au configuraþia unor verdicte testamentare care 
trebuie duse neapãrat la îndeplinire. Astfel, pe for-
zaþul anterior al Tetraevanghelului lui Coresi, Bra-
şov, 1560-1561, popa Ionaşcu, care îşi exersase de mai 
multe ori semnãtura în decursul anilor, conchide 
lapidar12: „Pis(ah) popa Ionaşcu rož. H(ri)s(tova) 1694. 
Asta carte easte a lui Pãtru Bruzan ot Ocoliş şi neamul 
şi rãmaşiþa lui slava. Sã nu o vânzã, cu limbã las sã nu 
o vânzã“.  

Actul de cumpãrare care consfinþea dreptul de 
proprietate este enunþat în formule seci, dar defini-
tive („cum sã se ştie...“), în înscrisuri care mai pãs-
treazã, ici-colo, elemente slavone, ca în aceastã în-
semnare din 1672, aflatã pe un exemplar din 
                                                           

12 Exemplarul se pãstreazã la Arhivele Naþionale Deva. 
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Evanghelia învãþãtoare (Mãnãstirea Deal, 1644), 
identificat de noi în biserica din satul Gothatea, ju-
deþul Hunedoara: „Cum sã sã ştie cã am cumpãrat eu, 
popa Matei, aceasta carte, anume Mãrgãrit, de la popa 
Radu, fratele lu Mihail, rãspopitu de la Vorþa, dereptu 
ban ughi 4. În luna lu martie, dnĭ 25, lět 7180. Pisa az 
erei Matei“ (Fig. 9). O Evanghelie de la Bucureşti, din 
1697, ajunge în 1711 în satul Banabic (azi Vâlcele) 
din judeþul Cluj13 , dupã mãrturia pe care ambele 
pãrþi, atât cumpãrãtorul, cât şi vânzãtorul, o depun 
conştiincios pe marginea filelor. Mai întâi, întâlnim 
menþiunea ardeleanului, care a bãtut un drum lung 
pentru a-şi procura, cu „bani drepþi“, o carte de din-
colo de munþi: „Sã se ştie cã aceastã sfântã Evanghelie 
o am cumpãrat de la diaconul Manea eu, Simion din 
Banabic, sna lui Neagã Ion şi am dat bani drepþi a mei 
ca sã fie pentru treaba mea. Şi am scris când au fost 
domn în Þara Rumâneascã Io Costantin Basarab voie-
vod, fiind episcop la Râmnicul de Sus chir Damaschin. 
Şi au fost crugul anilor de la zidirea lumii lět 7219“. La 
sfârşitul cãrþii, apare şi consemnarea scurtã, dar 
precisã, a celeilalte pãrþi: „Sã se ştie cã aceastã sfântã 
Evanghelie am vândut-o eu, diac Manea, drept bani 
gata t<a>l<eri> 9, lět 7219, m(e)s(ca) mai, 3 dnĭ“. 

Preþurile de achiziþie, vãzute la felurite date şi lo-
curi, dau mãsura exactã a unei valori perene, care sã 
reziste mai presus de vitregia vremurilor. Cumpãra-
rea unei cãrþi constituia pentru obşte un titlu de 
mândrie, sumele fiind strânse de multe ori prin con-

                                                           
13 Cartea se pãstrezã în prezent în BAR, filiala Cluj, cota CRV 

1009. 
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tribuþia întregului sat. Pe forzaþul posterior al Evan-
gheliei scoasã de Antim Ivireanul la Snagov, în 1697, 
exemplar gãsit la biserica din Romos, judeþul Hu-
nedoara, protopopul Ioan din Orãştie consemneazã, 
în 5 noiembrie 1762, cumpãrarea „de pe 11 zloþi dari 
din mâna sãtenilor din Romos“. 

Prin asocierea mai multor localnici este 
adjudecat şi un exemplar din Mãrgãritare (Bucu-
reşti, 1746), pentru biserica din Stãnija, în Zarand: 
„Aceastã sfântã carte, anume Zlataust, o cumpãratu 
cu 11 florinþi di la dascãrul Dumitrie din Buceş, cu 
nume Bota Ion, Iancu Mãrian, Iancu Pãtru, Onãş 
Adam în fericea în anul 1769, sã le fie pã viþã, pã 
sãmânþã pomanã. Cine s-ar întinde sã o înstrineze di 
la besearica nostã din Stãnijã sã fie anatema. Anul ca 
acela. Amin. 1769“. În urma unei colecte la care 
participã mai mulþi sãteni, cu condiþia de a fi po-
meniþi din neam în neam, Cazaniile apãrute la 
Râmnic, în 1748, intrã, dupã numai câþiva ani, în 
posesia bisericii din Surduc, de lângã Turda: „În vǔ 
lět 1756 facem în ştire toturoru cui sã cuvine a şti, 
deregãtorilor din lontru şi din afarã, pentru rându 
aceştii sfinte cãrþi Pãocenie, cum cã or cumpãrat vua 
câþiva oameni, anume Farcaş Toma, 3 mãrieş, ficiorii 
lui Geanã Oanea, 7 mãrieş, Farcaş Gheorghie, 3 
mãrieş, Farcaş Niculae, un mãrieş, Farcaş Blag, 3 
mãrieş, Mat Ion, 3 mãrieş, Mat Simion, un mãrieş, 
Birþã Macavei, 4 şi 2 potori, Dibã Ion, 4 şuştaci, Man 
Veselie, 5 mãrieş, Huiş Dan, 2 şuştaci, Geanã Simion, 
un pãtac, Sarãcuþ Ion, 3 mãrieş, a satului, 7 mãrieşi. 
Şi cine sã va afla sã o fure sau sã o înmute de la 
beseareca Surducului sau sã o înstreineze acela om sã 
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fie blãstãmat şi afurisit de 318 de pãrinþi care au fost 
la soborul de la Nicheia şi el şi toatã casa acelui om, cã 
aceştia o au cumpãrat sã le fie pomanã lor şi 
pãrinþilor lor şi pruncilor lor şi a tot neamul lor şi dat 
besearecii din Surduc. Amin. Scris-am popa Alecsã 
din Indol, giuratul soborului mic, al doilea reghiuş, 
popa Gavrilã din Petrid, popa Avram din Mãgurã, 
luna lui fevruarie, 13 zile“. Prin aceleaşi eforturi 
conjugate, un exemplar din Penticostarul de la 
Bucureşti, din 1768, ajunge, dupã numai un an de 
la apariþie, în Sãlaj, la Cizer: „Aceastã carte o au 
cumpãrat fecerii satului din Þizeariu şi au dat 21 de 
mãrieşi sã le fie pomanã tuturor: Cãrste Ion, 4 
mãrieşi, Rus Lucã, 3 mãrieşi, Barbãş Diordiiusã, 3 
mãrieşi, Cãrste Gãvrilã, 1 mãrieş, Tode Lupuþului, 1 
mãrieş, Creþu Vãsiiu, 1 mãrieş, Bãrbãtoie, 1 petac, 
Oana Aleschii, 1 petac, Filip Ioneasã, 2 potore, Flore a 
lu Iepure, 2 potore, sã le fie pomanã tuturora. Gliga, 
un mãrieş. Mesica mai, 10 zile, 1769“. Desfacerea 
cãrþilor venite, în pofida oricãror oprelişti, de peste 
munþi, se fãcea, aşadar, cu aceeaşi promptitudine. 
O Liturghie de la Râmnic, din 1767, gãsitã la Sãl-
civa, pe Valea Mureşului, este achiziþionatã cu cinci 
taleri la trei ani dupã imprimarea ei: „Aceastã sfântã 
şi dumnezeiascã Leturghie easte a popii lui Costandin 
Purcureanu şi am cumpãrat-o eu în bani gata, taleri 
5, sã fie a mea şi a filorilor miei, iarã cine ar zice cã 
easte a lui sau o va fura sã fie aforisit şi supt blestemul 
a trei sute şi 18 sfinþi pãrinþi. Şi am scris eu, popa 
Costandin Purcureanu, lět 7278“. 

Ceremonioşi, doi mici cronicari maramureşeni 
devin martori ce asistã şi, totodatã, înregistreazã, pe 
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30 de file ale Molitvenicului14 de la Râmnic, din 1730, 
atestarea unui drept de proprietate, formulat într-o 
manierã categoricã: „An Domnului 1757. Fiind în sat 
în Cãrpiniş în casa unde au sãluit popa Moiseiu, viind 
înainte noaste oameni de omãnie şi giupãnul fãtul 
Sandor Lupşor spoind cã aceaste carte ou cumpãrat 
Cooiþ Tomã din aceãşt sat cu 12 florinþi şi dat în 
besearicã în Cãrpiniş sã i fie pomanã lui şi tot 
neamului sãu şi oricine o are afla sã înstrãienieze sau sã 
o fure sau sã oã vâneze unul ca acela sã fie blãstãmat şi 
afurisit de tri sute şi opt 18 de pãrinþi sfinþi de la 
Nicheia. Scris-am în luna lui iunie în 4 zile. Popa 
Toader de la Cerneşti, giurat şi aşuşrã sãborului mic şi 
popa Moiseiu din Cãrpiniş“. La fel procedase şi un 
preot de pe Valea Mureşului, care scria pe filele 
Cazaniei lui Varlaam, dupã ce, în prealabil, chemase 
doi confraþi din satele vecine sã asiste la încheierea 
tranzacþiei15: „Scris-am eu, popa Giurgiu din Dãnu-
leşti, în anu Domnului 1707, m(ě)sca iunie. Sã se ştie 
când am cumpãrat aceastã Pãucenie de la popa Sima 
din Brãnicica, dirept zece zloþi şi o am cumpãrat 
dinaintea lui popa Pãtru din Pojoga şi mealui popa 
Groze din Cãprioara. Şi alþi oameni de omenie au fost, 
cumu-i Histeariu Ion din Bacea şi Bal Mihocu din 
Pojoga. Şi mi ou dat sã hie moşie mie şi pruncilor miei. 
Şi din zece zloþi mi-au iertat 2 sã pomenescu pân voiu 
custa eu şi feciorul meu Ianãş. Aceste suflete pomni (...) 
Ionaşco, Rahila, Ianãş, Tãmaş, Mladin, Brânduş, Mag-

                                                           
14 Exemplar aflat în colecþia Castelului Corvineştilor din Hune-

doara. 
15  Exemplarul se pãstreazã în biblioteca Institutului de 

Lingvisticã şi Istorie Literarã „Sextil Puşcariu“ din Cluj, cota V 298. 
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da, Anna, Mãrie, Mãrie, Iovan, Mãtiaş, Mãrtin, Cãtã-
lin, Pãtru, Iovan, Mãrie, Mãrie, Avram Sima. Scris-am 
eu, popa Petru din Pojoga. Scris-am eu, popa Groze din 
Cãprioara“.  

Cãrþile de cãpãtâi ale comunitãþii se aflau încã la 
mare cãutare chiar dacã se scursese mai mult timp de 
la apariþia lor. La peste un veac de la tipãrire, este 
cumpãrat un alt exemplar din Cazania lui Varlaam 
pentru biserica din Þarãþel, de lângã Brad, aşa cum se 
menþioneazã pe foaia de gardã a cãrþii, într-o elegantã 
grafie cu semiunciale: „Aceastã sfântã carte, anume 
Pãucenie, s-au luat în besearicã în Þãrãþel pentru 21 de 
florinþ şi 2 mãrieşi cu legãturã cu tot, anume Gal 
Mãriian, cu soþu sãu, cu Ilona, au dat 9 şi a doao Gal 
Dãnilã, cu soþu sãu, cu Mãrinca, au dat 9 forinþi, a treia 
Gal Florea au iarãşi au dat cu soþu sãu, cu Mãrie, 6 
mãrieşi şi un petac. Sã le fie pomanã lor şi pãrinþilor 
lor. Şi popa va fi la besearica Þãrãþãlului sã pome-
neascã aceste suflete la sfintele liturghii şi la celelalte 
utrenii cari sânt peste tot anul. Şi pentru cãdelniþã ia-
rãşi au dat un mãrieş, iarã mãrieş. Aceastã sfântã carte, 
anume Pãucenie, nime nicidecum sã nu o mute sau sã o 
vânzã pe bani. Cine o are vinde sã fie afurisit de cei 318 
pãrinþi sfinþi de la Nicheia. Şi s-au luat în priuþie lui 
Popa Ioan din Criştior, fiind popã în Þãrãþãl. Pomni 
(...) Mãriian, Ilona, Dãnilã, Mãrinca, Florea, Mãrie, 
Mihai, Anuþa, Pãtru şi Gal Ilie şi Ioniþã, pãrinþii lui 
Mãriian şi a lui Dãnilã şi a celorlalþi fraþi. Vǔ lět 1757. 
Scris-am eu, popa Alixandru, în zilele Terezii Maria, 
chesara crãiasã“. 

Chiar şi la începutul secolului al XIX-lea, unele 
cãrþi de cult continuau sã fie cumpãrate prin contri-
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buþia mai multor persoane sau a întregii obşti, cele 
tipãrite în Moldova fiind aduse, probabil, în condiþii 
dificile. O adnotare de pe Mineiul lunii ianuarie, scos 
la Mãnãstirea Neamþ, în 1830, existent la Haþeg, 
însemnare care este reluatã, cu mici variaþiuni, pe 
aproape întreaga serie de mineie, relateazã amãnunþit 
modul în care s-a fãcut achiziþia. Sancþiunea spiri-
tualã din final este la fel de drasticã, precum în urmã 
cu un secol, dar are şi un element de noutate, prin 
care „ira Dei“ îi vizeazã şi pe cititorii care, „cu nebã-
gare de samã“, ar rupe cumva cãrþile: „La anu 1832 la 
14 noiembrie s-or cumpãrat aceste 12 Mineie de luni cu 
toatã strãdania protopopului şi paroh Ioan Maximilian 
cu 200 douã sute de zloþ hârtia, arjint fac 80 optzeci de 
zloþi. Andriş Cişmaşu pentru cã l-am pus crâznic la 
Sfânta Bisearica noastrã neunitã a Haþegului a dat o 
sutã de zloþ hârtia, ce fac arjint 40 patruzeci de zloþ 
hârtia, ce fac 20 douãzeci de arjint. Şi titori sf. bisearici 
domnu hotnogu Teodor Stanislav şi Gheorghe Apostol 
şi ceilalþ titori or dat 15 cinsprezece zloþ hârtia ce fac 6 
şasã zloþ. Şi protopopu Ioan Maximilian o dat 35 trizeci 
şi cinci de zloþ hârtia, ce fac arjint 14 patrusprazeci zloþ 
şi când s-or cumpãrat aceaste cãrþi de la tipografie 200 
de zloþ hârtia, ce fac arjint 80 optzeci de zloþi, 
protopopu au pus bani şi cu strãdania lui s-or cumpãrat 
şi adus. Şi dacã or venit toate 12 mineie, apoi o cãpãtat 
protopopu bani 165 o sutã şaizeci şi cinci hârtia înapoi, 
ce fac arjint ce fac 66 de zloþ. Aşa aceaste 12 mineie de 
luni cumpãrate cu bani de pomanã ca în veci sã fie Sf. 
Bisearici neunite a Haþãgului, şi cine s-ar ispiti de 
Satana a le fura sau altã bisearicã, bisearicã unitã, a le 
da sã fie afurisit de Dumnezeu şi de soboru Sf. Apostoli 
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12 şi la judecata Domnului Hristos a toatã lumea sã se 
trimitã în munca iadului cu diavoli în veci sã se mun-
ceascã. Şi ceteþi şi cântãreþi cari nu vor griji aceste cãrþi, 
ci cu nebãgare de samã ca leneş vor fi de le rupe sã fie 
judecaþi de Dumnezeu ca pe un vrãjmaş acestor cãrþi ce 
cu mare greotate li-am adus de la o tipografie de cei ce le 
vor griji sã le primeascã Dumnezeu rugãciunea lor. 
Amin“. 

Tranzacþiile cu cãrþi erau însoþite uneori de inevi-
tabile neînþelegeri, aşa cum reiese din aceastã însem-
nare fragmentarã pe care un anume Costandin Stãn-
culescu o trece pe marginile filelor unui Chiriacodro-
mion, apãrut la Bucureşti, în 1732, exemplar pãstrat 
la Almaşul Mic de Munte, în judeþul Hunedoara: „În 
luna lui august, în 27 de zile, scriem şi facem în ştire 
tuturor sãtenilor din Almãşele: au adus un popã din 
Abrud şi popa adus aceastã carte şi satul tocmita 29 de 
florinþi şi datã 23 florinþi şi 6 florinþi nu i-au dat şi 
popa au cerut bani la sat şi de 20 de ori satul nu i-au dat 
şi satul au zis: pãrinte, du cartea...“. 

Tot prin intermediul unor asemenea colportori, 
anonimi rãspânditori de slovã româneascã în aceastã 
parte a þãrii, ajunge şi Penticostarul de la Bucureşti, 
din 1782, la Romoşel, lângã Orãştie, dupã cum se 
specificã pe spatele ultimei file: „Aceastã sfântã carte 
sau cu nume Penticostariu s-au cumpãrat cu banii 
sfintei besearici din Romoşel 16 zloþi, din care bani 
Arion Nasta au adus 10 şi 6 au rãmas rãştanþie sã sã 
plãteascã cei 6 rãmaşi cât mai cu grabã pe care Arion 
Nasta stã bun platnic. S-au scris în Orãştie, la 9 martie 
<1>794. Acum aceastã care easte a sf. besearici neu-
nite din Romoşel. Lazãr Ştefan“. Puþin mai jos este 
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amintit posibilul negustor de la care romoşenii au 
cumpãrat cartea: „De la Simeon Dafin din Orãştie“. 

În fine, o altã achiziþie este fãcutã prin interme-
diul unui meşter legãtor, stabilit lângã tiparniþã, abia 
dupã 27 de ani de la apariþia cãrþii, un Triod de Blaj, 
din 1771, în prezent la Silvaşul de Jos: „Aceastã sfântã 
carte s-au cumpãrat de la compactor prin Ioj. Para Mo-
jãşu din Silvaşu de Jos cu 9, adecã noao zloþi, neaflân-
du-se alta legatã aşa pe omenie, ci vãzând fratele com-
pactor dorirea ac<elor> poporeni prin Ioj. Mojãşu au 
voit a o da sã fie de spãsãnie ac<elor> sãteni din 
Silivaşu, fiind eu de faþã pentru încredinþare. Blaj, 13 
zile nov. 1798, Ianoş Popa“. 

Pe o altã Liturghie, scoasã la Blaj, în 1775, îşi pun 
semnãtura mai mulþi posesori sau lectori, precum 
Nicolae Stoianovici de la Balşa, în 1810, Gheorghe 
Bulzan, paroh în Lãsãu, Ioan Popovici, parohul 
Gurasadului, cartea ajungând în final, prin schimb, 
la Sãlciva: „Aceastã carte am luat de la popa Nicolae de 
la Dobra în schimb pe alta Liturghie şi-am şi mai dat 
10 zloþi la anu 1814. Am cheltuit pentru preoþie 100 de 
zloþi şi am mai cheltuit pãnã la Sibii ...“. 

O carte putea fi cumpãratã deci de un sat întreg, 
de o familie spre „înveşnicire“ sau prin efortul neşti-
uþilor cãrturari ai satelor, de la dieci şi dascãli la cãlu-
gãri şi preoþi. La Silvaşul de Sus, o însemnare aflatã 
pe primele şapte pagini numerotate ale Evangheliei 
de la Blaj, din 1765, îi aminteşte pe cei doi cãlugãri, 
Varlaam şi Nichita, din ctitoria domniþei Zamfira de 
la Prislop, lãcaş de iradiere culturalã pentru românii 
din þinutul Hunedoarei şi din împrejurimi: „Aceastã 
sfântã Evanghelie easte cumpãratã de smeritul Ieromo-
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naş Varlaam Topliþa şi Nichita Ieromonah pe seama 
sfintei mãnãstiri de la Silvaş ce se chiamã Prislop, 
1773“. Trimişi la Prislop încã din 1749, unde Varla-
am ajunge egumen, aceştia sunt implicaþi apoi în 
mişcarea lui Sofronie, dupã care se reîntorc la mã-
nãstire cu misiunea de a deschide o şcoalã pentru co-
piii din districtul Haþegului16. 

Alte însemnãri olografe descifrate la Silvaşul de 
Sus aduc noi dovezi asupra intensei activitãþi cãrturã-
reşti interromâneşti, cu largi ecouri în mediul cul-
tural transilvãnean, concomitent cu circulaþia cãrþi-
lor fãcându-se în permanenþã un schimb de copişti, 
dascãli sau zugravi. Pe un numãr de cinci cãrþi, popa 
Simeon din Piteşti, care se subintitula de fiecare datã 
şi zugrav, îşi certificã prezenþa sa activã aici, în Þara 
Haþegului, legându-şi numele de înzestrarea bisericii 
din Silvaşul de Sus. Iatã ce scria acesta, în 1767, pe 
Cazaniile lui Ilie Miniat, apãrute la Bucureşti, în 
1742: „Aceastã Ilie Miniat este al meu, popa Simeon zu-
grafu, sin popa Simeon, protopop ot Piteşti, şi cumpãrat 
cu 10 zloþi de mine. An Dom<nului> 1767, mesica 
iunie, zile 29. Scrisu în Silvaş de Sus“ (Fig. 10). Cu un 
preþ apreciabil de trei galbeni, prin contribuþia mai 
multor sãteni dar şi a unui descendent al familiei de 
nobili români Nopcea, originarã de aici, el cumpãrã 
apoi şi Penticostarul de la Blaj, din 1768: „[În anul] 
Domnului Hristos 1774, luna lui mai, în 4 zile, s-au 
cumpãrat acestã <carte> Penticostar pe sama a sfintei 
                                                           

16 Vezi Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu 
Novacovici sau istoria românilor transilvãneni de la 1751 pânã la 
1764, Blaj, 1902, p. 321, 329; Ştefan Meteş, Mãnãstirile româneşti din 
Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 120. 
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bisearici a Slivaşului de Sus cu 3 galbeni, cu colduirea 
lui tot satul <ş>i cu ajutorul jupânului Dragota Las-
cu a lui Mihoc [...] şi cu strãdania smeritului [între] 
preoþi popa Simeon zugraful, paroh din Slivaşi de Sus, 
la anul luna scris mai sus şi cu osteninþa crãsnicilor a 
cinstitului numit satu J<upân> Macra Mihai şi a 
dumnisale Drãghici Mihai şi cu ajutor domnului Nopce 
Ioja, preþiptor din Deva“. În anul urmãtor, el parti-
cipã la procurarea Triodului de la Blaj, din 1771: 
„Anii lui Hristos 1775, luna lui martie, zile 18, am 
cumpãrat acest Sf<ânt> Triod cu bani gata 17 flo-
rinþi cu colduitu din sat, dar mai ales de la fiii mei cei 
de dohovnicie de domnul perþiptor Nopcea Ioja din 
Deva şi de jupân Danila Ioja şi jupânul Stoica Lascu 
caprari şi de jupânu Giura Ianoşi prin strãdania sme-
ritului între preoþi popa Simeon zugraful parohul ot 
Piteşti şi este cumpãrat pa sama a sfintii bisearici a 
Slivaşului de Sus pentru pomenire în veci“. Ultimele 
sale achiziþii sunt douã cãrþi blãjene, Apostolul, din 
1767, şi ediþia a doua a Octoihului, din 1770, dupã 
cum reiese din urmãtoarea notiþã succintã: „Ast Apos-
tol este cumpãrat de fiii mei cei de duhovnicie prin col-
duiala şi a smeritului popa Simeon zugraf parohul a Sli-
vaşului de Sus pã sama bisearicii. 1777, februarie,  
2 zile“. 

Dacã adãugãm la aceasta şi o glosã semnalatã an-
terior17, datând de la 1772, de pe Evanghelia de la 
Blaj, din 1765, sfera atestãrilor sale documentare s-a 
lãrgit considerabil. Venit de peste munþi, acest meş-
ter zugrav, stabilit la Silvaşul de Sus încã din 1765, 
                                                           

17  Iacob Radu, Istoria Vicariatului greco-catolic al Haþegului, 
Lugoj, 1913, p. 429. 
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şi-a legat numele de multe lãcaşuri de cult din jurul 
Haþegului, el pictând, între 1776-1785, uşile împã-
rãteşti de la biserica din Haþeg, iconostasele de la mã-
nãstirea Prislop, de la Densuş şi Paroşeni, precum şi 
bisericile din Subcetate, Nucşoara, Ciula Mare şi Ba-
rul Mic18. Împreunã cu realizãrile sale de ordin ico-
nografic, adnotãrile de pe filele unor cãrþi vechi pe 
care le-a cumpãrat întregesc imaginea unui cãrturar 
mai puþin cunoscut din veacul al XVIII-lea.  

Constatãm cã preþuri mai ridicate au îndeobşte 
cazaniile, antologhioanele sau mineiele, adicã tipãri-
turile de dimensiuni mai mari. Pe un Antologhion de 
la Râmnic, din 1776, existent la Cârneşti, popa Cos-
ma din Ghelari menþioneazã o sumã apreciabilã la 
acea vreme: „Aceastã carte easte a sf<intei> mãnãs-
tiri a Slivaşului de sus cumpãratã cu 25 de florinþi 
vonaş“. Nici evaluarea de pe marginea unei foi din 
Antologhionul de la Râmnic, din 1745, pe care l-am 
întâlnit la Crişcior, lângã Brad, nu este de neglijat: 
„Eu, popa Pãtru din Crişcior, am dat 28 de florinþi pe 
aceastã carte“. Şi tot la Crişcior, pe ultima filã albã a 
Penticostarului, apãrut la Bucureşti, 1743, se specificã 
înnoirea, dupã peste 50 de ani, a legãturii, la un meş-
ter ce pare deja unul profesionist, şi nu doar ocazio-
nal: „S-au legat aceastã carte a bisearicii satului Crişcior 
în luna fevruar în ziua 28 anu 1807. Prin mine, 

                                                           
18 Vezi Ştefan Meteş, Din istoria artei religioase române. Zugravii 

bisericilor române. Extras din „Anuarul Comisiunii Monumentelor 
Istorice. Secþia pentru Transilvania“, I, 1929, p. 117; Iacob Radu, op. 
cit., p. 326; Vasile Drãguþ, Dicþionar enciclopedic de artã medievalã 
româneascã, Bucureşti, Editura Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1976,  
p. 276. 
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Nicolaevici Ghiria din Hinedoara, legã<tor> şi dire-
gãtor de cãrþi“. 

A doua oarã era legatã în nordul Moldovei, însã 
dupã mai bine de un veac, şi o Liturghie tipãritã la 
Buzãu, în 1702, de Gherasim monahul, pentru ca, pe 
nebãnuite cãi, sã ajungã pe Valea Crişului Alb, la 
Ribiþa: „Aceastã sfântã carte ce sã numeaşte Liturghie 
pe rusie tipãritã easte a sfântului schit Brazi din þinutul 
Putnii la paraclisul cu hramul Schimbarea la faþã a 
Domnului nostru Iisus Hristos şi am scris când s-au 
legat de Gherasim monah sm<erit> de la schit la 
anul 1828. Dimitrie Ieroshi<m>, monah“. 

Procurate anevoios, urmând drumuri întorto-
cheate, neþinând cont de hotare, aceste cãrþi „cãlã-
toare“ erau pãzite şi îngrijite pe mãsura utilitãþii sau 
a raritãþii lor. Un alt legãtor din satul Cinciş, redat 
într-o formã arhaicã, noteazã pe un Triod-penticostar 
sârbesc, scos la mãnãstirea Mrkşina, în 1566, exem-
plar pãstrat în prezent la Biserica cu hramul „Sf. 
Nicolae“ din Hunedoara: „Aceastã sfântã carte, anu-
me Penticostar, l-au legat pãrintele popa Stan din 
Cilniciş. Domnul sã-l pomeneascã pre dumnealui cã 
l-au legat de pomanã“. 

Pe aceeaşi veche tipãriturã, într-o confesiune care 
se distinge printr-o expresivitate aparte, sentimentul 
de înstrãinare al unui diac rãbufneşte printre rân-
duri: „Scris-am eu, diac Petru ot Delari, de aceast încã 
rog pre dumneata ca preot voi tare în domnul Hristos 
tot silesc cu nevoinþã ca sã fac cu dumneata bun 
cunoştinþã, dar fiind omul în þarã strãinã nu i sa face 
inima seninã, cã fiind în strãinãtate, n-are nici o 
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bunãtate într-însa. Când grãiaşte bine sã protivesc cu 
rãu“. 

Evoluþia preþurilor este simptomaticã pentru 
puterea economicã a localitãþilor şi, implicit, pentru 
studiul circulaþiei monetare din aceste þinuturi. Cu 
un preþ relativ mare este luat, la 1805, un Penticostar, 
tipãrit la Sibiu în acelaşi an: „Acest Penticostar l-au 
cumpãrat Crişan Mihai din Şãuleşti cu optsprezece 
florinþi şi l-au dat pe sama bisearicii de pomanã în anul 
1805“. 

Ca urmare a inflaþiei de bancnote, emise prin  
patenta din 15 ianuarie 1762, dar pãtrunse pe piaþa 
Transilvaniei abia spre sfârşitul secolului al 
XVIII-lea19, preþurile au urcat brusc. La Ormindea, 
pentru o Evanghelie, scoasã la Buda, în 1812, se dã, 
de asemenea, un preþ destul de ridicat. Cumpãrã-
torul, Ştefan Lazãr, figureazã în conscripþia urbaria-
lã a satului, din 182020, ca iobag pe domeniul baro-
nului Iosif Nalatzi, având în posesia sa doar un iugãr 
de pãmânt arabil şi o jumãtate de iugãr de fânaþ, dar 
suficient de motivat pentru a susþine un act caritabil 
de acest gen: „Aceastã sfântã şi dumnezeiascã Evan-
ghelie au cu<m>pãrat Ştefan Lazãr, cumpãrãtura 22 
de zloþi şi cu soþia Agripa ca sã le fie pomenire, ci de la 
sine ar sluji cu dânsa, iara cine s-or apuca a depãrta de 
la besearica Ormindea sã fie afurisit de cei trei sute şi 
optsprãzece de pãrinþi sfinþi, fiind preot Ioan. Martie 
28, 1821“. 
                                                           

19 Costin C. Kiriþescu, Sistemul bãnesc al leului şi precursorii lui, 
vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1964, p. 126. 

20  Arhivele Naþionale Deva, fond Prefectura judeþului Hune-
doara, dos. 2/1820. 
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O altã carte apãrutã în oficina de la Buda, Octo-
ihul cu catavasier, din 1826, ajunge pe Valea Mure-
şului, la Pojoga, dupã ce a fost plãtit cu 15 florini: 
„Cum cã s-au predat banii pe aceastã carte din casa 
sf<intei> bisearici Pojoga 15 fl. v. ca sã fie a bisearicii 
noastre eu aceasta cunosc şi mãrturisesc. Pojoga, în 30 
septem<brie>, anu 1833. Ioan Curuþ, preotul 
bisearicii Pojoga“. 

Nu de puþine ori, aşadar, fie cã se specifica sau nu 
preþul exact al cãrþii, apare menþiunea cã este luatã cu 
„bani buni“ sau cu „bani drepþi“. Pe foaia de gardã a 
unui exemplar din renumita Carte româneascã de 
învãþãturã, apãrutã la Iaşi, în 164321, care provine din 
Zarand, este scris: „Aceastã sfântã Pãuce<nie> easte 
a satului Bucureşcilor, luatu cu bani drepþi şi cine sã va 
ispiti a o înstrãina sã fie afurisit de 318 de pãrinþi sfinþi 
de la Nicheia şi anatema“. În interior, pe o filã albã, 
este specificat totuşi şi preþul în valoare de 20 de 
florini. Într-o altã notiþã de proprietate aflatã pe 
forzaþul anterior al primei ediþii a Strastnicului de la 
Blaj, din 1753, identificat la Sãlciva, se precizeazã: 
„Aceastã sfântã carte easte a lui popa Sava din Sãlciva 
cumpãratã pe bani buni“. Tot la Sãlciva, în Hune-
doara, pe ultima filã albã a Penticostarului, tipãrit la 
Blaj, în 1768, se aratã: „Aceastã sfântã carte easte cum-
pãratã pre bani buni. Luna lui mai, 29, <1>803“. 
Aceastã distincþie conferea cãrþii statutul unui bun 
cu o valoare ridicatã, la a cãrui tranzacþie nu erau 
luate în considerare, de regulã, monedele mici, uzu-
ale (denar, creiþar, groş, poltura, şustac), aşa-numiþii 

                                                           
21 Cartea se aflã în prezent în colecþia Muzeului din Deva. 
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„bani rãi“, cu o largã circulaþie în rândul populaþiei 
transilvãnene. Pentru a putea fi utilizate la cumpã-
rarea unui bun de preþ, deci şi a unei cãrþi, aceste pie-
se divizionare erau preschimbate în „bani buni“, cu 
o valoare sigurã (florini, taleri, galbeni imperiali, zlo-
þi)22. Se explicã astfel de ce preþul cãrþilor este indicat 
în însemnãri, de cele mai multe ori, prin astfel de 
unitãþi monetare, cu toate cã existã şi cazuri, dupã 
cum am vãzut, în care se exprima aceeaşi valoare 
prin subdiviziuni echivalente. 

Pentru echivalenþele existente la un moment dat 
între bancnote şi florinii de argint sunt semnificative 
socotelile pe care protopopul Ioan Maximilian din 
Haþeg, pe care l-am întâlnit mai sus, le aşterne de astã 
datã pe un Octoih, tipãrit la Buda, în 1811. Croni-
carul nu uitã sã-i îndemne din nou pe cititori sã aibã 
grijã de carte, anatema fiind deopotrivã pentru cei ce 
ar cuteza sã o distrugã sau sã o înstrãineze: „Aceastã 
sfântã carte ce se cheamã Octoih mare s-o cumpãrat de 
la Buda cu douazeci de zloþ hârtia, ce fac arjint optu 
zloþ 8 z., la care popa Nicolae Muntianu au dat patru 
zloþ hârtie. Şi cantoru Petru Novac a dat doi zloþi 
hârtia. Crâznicu Andriş Cişmaşu un zlot, adecã 12 zloþ 

                                                           
22 În circulaþia monetarã din Transilvania se întâlnesc curent în 

secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea galbenul impe-
rial, monedã de aur echivalentã cu 250 de creiþari sau 500 dinari, 
florinul imperial (= 50 creiþari sau 100 dinari), florinul renan (= 60 
creiþari sau 120 dinari), talerul imperial (= 2 florini renani), vonás 
forint (= 51 creiþari), florinul unguresc (= 50 creiþari sau 100 dinari), 
talerul cu coroanã (= 2 florini şi 12 creiþari), talerul simplu (= 2 flo-
rini ungureşti); era admis la început şi zlotul românesc (= 1,40 florini 
ungureşti, sau 1,10 florini renani), dar mai târziu, prin analogie, 
denumirea de zlot era datã în popor şi florinului.  
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banii Paştilor hârtia. Şi protopopu Ioan Maximilian şi 
paroh sf<intei> bisearici au dat trisprãzece zloþ hârtia 
şi cu strãdania lui s-o adus aşa aceastã carte sã fie a 
sfintei bisearici neunite din Haþeg. Şi rugãciunile ce sã 
fac din sf. cartea aceasta sã fie primite pentru sufletele 
celor ce o dat bani pentru ea şi cetitoriu bine sã o 
grijeascã sã nu o rupã ca sã le fie primitã rugãciunea, 
iarã care nu vor griji-o sau o ar fura-o sau la o bisearicã 
unitã o ar da-o sã fie afurisit de sf<ântul> sobor a 12 
apostoli şi la judecata Domnului Iisus Hristos sã se 
osândeascã în munca iadului cu diavoli sã se mun-
ceascã în vecii vecilor. Amin“. 

Faþã de inflaþia crescândã, în care banii de hârtie 
au început sã aibã disagio în comparaþie cu monedele 
de argint, s-a recurs, în urma patentei din 1811, la o 
scãdere a valorii bancnotelor de la 100 de florini la 
20, iar prin patentele din 1816 şi 1817 li se reducea 
valoarea la 2/5; prin aceste devalorizãri s-a ajuns ca o 
bancnotã de 100 de florini sã fie preschimbatã în 8 
florini 23 . Aceastã redresare este ilustratã printr-o 
achiziþie din 1820, de la Beriu, a Octoihului apãrut la 
Bucureşti, în 1730: „În anul 1820, eu, popa [...] acest 
Oftoic eu, popa Gheorghie Popovici l-am cumparat cu 
bani 6 zloþ de-o filã“. 

Tranzacþiile în jurul unor cãrþi îmbrãcau, uneori, 
o formã mai puþin obişnuitã, plata fãcându-se în 
naturã. Astfel, pe un Triod, apãrut la Bucureşti, în 
1769, s-a plãtit la Vaþa de Sus, lângã Brad, în acelaşi 
an, „o sutã de cupe de vinars la Manea Todor 
Vãceanul, cu îndemnarea lui popa Ignatie“, în timp 

                                                           
23 C. C. Kiriþescu, op. cit., p. 127. 
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ce Chiriacodromionul din 1699 era rãscumpãrat în 
1830, la Frata, în judeþul Cluj, cu „24 de mierþe de 
cucuruz“. 

Dupã patru ani de la apariþia sa, Antologhionul 
tipãrit la Râmnic, în 1766, este cumpãrat pentru 
biserica din Ocolişel, judeþul Cluj, în urma vânzãrii 
unor terenuri agricole, ceea ce ne aratã cã un bun 
spiritual prevala nu de puþine ori în mentalitatea 
oamenilor: „Aceastã sfântã carte, anume Mineiu, ou 
cu<m>pãrat satul Ocolişul Mic, fiind curator Faur 
Irimie, şi fiind şi eu Nistor popa Toader, şi Trica 
Veselie fiind curator, şi Vlad Mihãilã fiind şi el 
curatãr, şi am dat pe dânsa 20 şi 8 de vonaşi la 
protopop Gheorghie de la Agreş. Scris-am eu, popa 
Toader, şi am scrisu la casa dumisale Faor Irimie, 
anii Domnului 1770, mesica iunie, 24 de zile. Iar 
cine sã va afla sã o fure sau sã o mute din besereca 
Ocolişului Mic sã fie afurisit şi blãstãmat de 318 
pãrinþi sfinþi cari au fãcut sãbor. Şi având besereca o 
luncã de fânaþ în capul satului din sus şi având şi on 
pãmânt în Stânã, în Pleşe, pãstã şes şi cu aceste am 
ajutorat la luare cãrþii. Şi o pãdure este a beserecii, 
anume în Pãrãol Trestiii, şi cu acest s-au zidit sfânta 
beserecã şi iarã om lãsat sã rãmâie la sfânta beserecã 
în veacul veacului. Iarã cine sã va afla hulitor şi 
lãpãdat de lege, de va strica pomana beserecii, sã fie 
supt anatema şi sã margã la on loc cu Arie necre-
dinciosul şi cu cei ce vor asculta de dânsul“.  

Pentru a ne forma o imagine a nivelului preþu-
rilor înregistrate în timp la achiziþionarea cãrþilor, 
sã urmãrim, comparativ, costul unor produse 
agricole sau meşteşugãreşti, a unor mãrfuri şi a 
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unor tarife pentru plata unor simbrii, convinşi cã o 
valoare poate da etalonul celeilalte valori. La mijlo-
cul secolului al XVII-lea, în satele din Transilvania 
se plãteau pentru o vacã 8 florini renani şi 20 
creiþari, un viþel costa 1 florin şi 40 creiþari, iar o 
pereche de boi între 12 şi 30 de florini. În fine, o 
casã cu toate acareturile era evaluatã în medie cu 12 
florini şi maximum cu 30 florini. La 1774, confec-
þionarea unei trãsuri era rãsplãtitã cu suma de 11 
florini ungureşti, iar plata a 6 hamuri pentru cai era 
de 13 florini. În aceeaşi perioadã, simbria unui 
cãlãreþ era de 20 de florini, iar a unui vizitiu se 
ridica pânã la 24 de florini24. Raportat la aceste 
valori, preþul cãrþilor era destul de ridicat, ceea ce 
ilustreazã, o datã în plus, eforturile pe care le fãcea 
omul medieval pentru a deþine aceste bunuri spi-
rituale. Glosele aflate pe filele îngãlbenite ale unor 
vechi monumente de limbã rãmân undeva în me-
moria latentã a unei colectivitãþi umane, ca mãrtu-
rii relevante despre veacurile trecute, în care lec-
tura era, în acelaşi timp, un pretext pentru me-
ditaþii asupra micului univers al fiecãrui prezumtiv 
cititor. 

 

                                                           
24  Vezi, în acest sens, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 

Budapest, 1895, p. 188, 193; Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia 
Aradului, Arad, 1940, p. 123; Gr. Popiþi, Mişcãri de rezistenþã şi 
rãzvrãtire în Banat în anii 1774-1775, în Arhivele Statului. 125 de ani 
de activitate, Bucureşti, 1957, p. 243; Cornelia Papacostea-Da-
nielopolu, Lidia Demény, Carte şi tipar în societatea româneascã şi 
sud-est europeanã (secolele XVII-XIX), Bucureşti, Editura Eminescu, 
1985, p. 116-120; Florian Dudaş, op. cit., p. 66-68. 
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Elemente ale limbii vorbite 

Examinate în general dintr-o perspectivã pur fac-
tologicã, prin relevarea aproape în exclusivitate a 
aspectului conþinutistic, însemnãrile existente pe fi-
lele cãrþilor vechi româneşti au rãmas la periferia cer-
cetãrii lingvistice. Dacã istoricul le crediteazã ca nişte 
izvoare documentare deloc neglijabile, el le reþine cu 
precãdere „numai pe acelea care aduc o contribuþie 
cât de micã la cunoaşterea trecutului nostru, cu alte 
cuvinte numai acelea care au în ele o notã de 
istoricitate“25. 

Încã din secolul trecut, deşi ne aflãm într-o pe-
rioadã de ecloziune a curentului istoric, acest gen de 
texte începe sã fie valorificat şi sub raport lingvistic. 
Între cele 32 de documente pe care B. P. Hasdeu le 
insereazã în primul volum al monumentalei sale cu-
legeri Cuvente den bãtrâni (1878-1879), se aflã şi o 
Notiþã pe o carte, din 1571, interesul editãrii unor ase-
menea texte fiind, pentru savant, unul preponderent 
lingvistic, întrucât „scriitorii, lipsiþi de orice culturã 
ortograficã, îşi dedeau silinþa de a transcrie întocmai 
pronunciaþiunea cea poporanã“26. Conştient de va-
loarea acestui tezaur de date închis între scoarþele 
vechilor cãrþi şi manuscrise, N. Iorga îl evidenþia, la 
rândul sãu, nu numai ca document istoric, ci şi 
lingvistic, cãci „limba în care sunt scrise aceste 
                                                           

25 Ilie Corfus, op. cit., p. VI-VII. 
26  B. Petriceicu Hasdeu, Cuvente den bãtrâni. Limba românã 

vorbitã între 1550-1600. Ediþie îngrijitã, studiu introductiv şi note de 
G. Mihãilã, tom. I, Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, 1983, 
p. 72. 
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inscripþii, din vremea când se obişnuieşte întrebuin-
þarea şi la prilejuri solemne şi pentru scopuri socotite 
ca veşnice, în marginea veşniciei omeneşti, a graiului 
nostru, aceastã limbã bogatã, vie, cumpãtatã e un în-
dreptar nestrãmutat pentru toate timpurile. În ea, 
apoi, cercetãtorul dialectelor, al schimbãrilor încete 
ale limbii, poate gãsi lãmuriri din cele mai preþuite“27. 

Incluse în categoria textelor neliterare, însemnã-
rile manuscrise furnizeazã, într-un grad mai ridicat 
decât textele traduse, informaþii preþioase privind 
rãspândirea în trecut a unor fenomene de limbã, care 
pot deseori compensa penuria de documente din 
unele zone ale domeniului dacoromânesc. Dualismul 
sintactic pe care l-a sesizat în limba primelor texte 
româneşti i-a permis lui O. Densusianu28 sã punã în 
evidenþã dihotomia existentã între traduceri, marcate 
de influenþa originalelor, şi redactãrile originale (acte 
de cumpãrare sau de vânzare, scrisori oficiale sau 
particulare etc.), apropiate de limba vorbitã în pe-
rioada respectivã. Pe de altã parte, şi în textele nelite-
rare apar anumite convenþii de exprimare, dupã mo-
delul textelor slave similare, ceea ce nu le diminueazã 
însã valoarea din punctul de vedere al limbii. Cu 
toate acestea, cele dintâi au prevalat în câmpul cerce-
tãrilor lingvistice, şi datoritã faptului cã, pânã la ex-
celentul corpus de Documente şi însemnãri româneşti 
din secolul al XVI-lea, absenþa unor ediþii riguroase de 
texte neliterare s-a repercutat asupra studiilor de 
istorie a limbii române şi de dialectologie istoricã. 

                                                           
27 Inscripþii din bisericile României, fasc. I, Bucureşti, 1905, p. VII. 
28 Histoire de la langue roumaine, tom. II, Paris, 1938, p. 372-375. 
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Deşi provin dintr-o perioadã relativ târzie, în 
funcþie de sporirea tirajelor şi o mai intensã circulaþie 
a cãrþii româneşti începând de la mijlocul secolului al 
XVII-lea, notiþele olografe se impun atenþiei nu atât 
prin vechimea atestãrii unor fonetisme sau lexeme, 
cât prin autenticitatea şi varietatea formelor înre-
gistrate, în comparaþie cu cele întâlnite în documen-
tele oficiale. 

Dacã în cazul actelor de cancelarie, cu precãdere 
al celor transilvãnene, sunt sesizabile frecvente inad-
vertenþe de grafie şi oscilaþii de adaptare foneticã 
datorate originii strãine a scribilor, notiþele la care ne 
referim, fiind documente particulare scrise de local-
nici, cu un simþ al normei mai atenuat, sunt în mã-
surã sã reflecte mult mai fidel limba vorbitã în epoca 
consemnãrii lor şi chiar în intervale anterioare. 

Aceste glose conþin, prin urmare, indicaþii privind 
atestarea unor fenomene fonetice dialectale, cuvinte 
şi variante dispãrute din limba actualã, puþin cunos-
cute sau regionale, conservarea unor forme, a unor 
toponime şi antroponime în forma lor popularã29. 
Înregistrarea cât mai adecvatã a rostirii reale dintr-un 
anumit spaþiu geografic – însemnãrile fiind de regulã 
localizate şi datate cu exactitate – este probatã de 
evidenþierea unor trãsãturi ale limbii vorbite 30 , 
                                                           

29A se vedea şi Mihai Mitu, Între bibliologie şi lingvisticã (însem-
nãrile pe cãrþi şi manuscrise – izvor pentru cercetarea etimologicã), în 
„Studii şi cercetãri lingvistice“, XXXVII, 1986, nr. 3, p. 198-203; Eu-
gen Pavel, Témoignages onomastiques dans les anciennes notes manus-
crites roumaines, în Onomastik, Band I, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, 2002, p. 153-156. 

30 Vezi Al. Rosetti, Istoria limbii române. De la origini pânã la 
începutul secolului al XVII-lea, ediþie definitivã, vol. I, Bucureşti, 
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printre care reluarea şi repetarea subiectului şi a pre-
dicatului, anticiparea şi reluarea complementelor di-
rect şi indirect, frecvenþa conjuncþiei coordonatoare 
şi, deasa întrebuinþare a demonstrativelor, anacolu-
tul, o oralitate a stilului, în pofida convenþiilor de 
redactare, prin trecerea de la adresarea directã la cea 
mijlocitã. Sunt texte care stau sub incidenþa normei 
uzuale, care rezidã de fapt în raportul existent între 
norma idealã, impusã de tradiþia literarã, şi norma 
limbii vorbite31. 

Prin ilustrarea unora dintre aceste fenomene nu 
ne propunem decât sã atragem atenþia asupra impor-
tanþei care trebuie acordatã laturii formale în tran-
scrierea însemnãrilor, cãci orice literarizare, tipizare 
sau eludare a unor forme fonematice dialectale îngus-
teazã sfera de interes a acestor texte şi le face practic 
inutilizabile pentru lingvişti, în special sub raport 
fonetic. 

Unele dintre cataloagele de manuscrise sau de car-
te veche româneascã publicate în anii din urmã sunt 
defectuoase tocmai sub acest aspect, şi anume al me-
todologiei de lucru, printr-o transcriere ezitantã, cu 
lecþiuni eronate sau discutabile, în care se face de fapt 
un compromis între transcrierea interpretativã a în-
semnãrilor şi transliteraþia lor. Aceste inconveniente, 
adãugate faptului cã însemnãrile sunt mult disper-
sate, risipite pe filele unui mare numãr de cãrþi şi 
                                                                                                       
Editura Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1986, p. 440, 526-527; Ion 
Gheþie, Localizarea textelor vechi româneşti dupã criterii lingvistice, în 
„Limba românã“, XVI, 1965, nr. 3, p. 394. 

31  Ion Gheþie, Baza dialectalã a românei literare, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1975, p. 75. 
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manuscrise, fiind redactate de scribi cu deprinderi ale 
scrisului mai mult sau mai puþin exersate, pun cu 
acuitate problema editãrii lor critice, pe baza unor 
criterii judicios stabilite. 

Din parcurgerea unor însemnãri inedite provenite 
din diferite zone ale Transilvaniei, remarcãm, de la 
bun început, cã structura acestora urmeazã îndea-
proape formularul simplificat al documentelor ofi-
ciale, îndeosebi al actelor de proprietate. În cadrul 
stereotipiilor de exprimare sesizãm, astfel, prezenþa 
unor elemente diplomatice definitorii32: notificaþia 
(sã se ştie), intitulaþia (eu, popa Ionuþu de la Vidicul 
Chioarul); naraþia sau expoziþia, cu precizarea titlului 
cãrþii, deseori plasatã în faþa intitulaþiei, precum şi a 
amãnuntelor legate de preocuparea sau de dania 
acesteia; dispoziþia (sã fie de folosinþã acestor suflete); 
clauza prohibitivã (cum sã fie neclãtitã den svântã 
besearicã); sancþiunea (cine o va fura sã fie afurisit de 
318 pãrinþi sfinþi); coroboraþia, cu numele scribului, 
care coincide uneori cu cel al persoanei specificate în 
intitulaþie; data, de obicei, în final sau, în unele 
cazuri, la începutul însemnãrii. 

O notiþã semnificativã pe care o redãm de pe 
paginile Evangheliei învãþãtoare, tipãritã la Mãnãsti-
rea Deal, în 164433, este validatã în final de autograful 
mitropolitului Simion Ştefan, precedat de semnul 
invocaþiei simbolice: „Vŭ lĕ(t) 1646. Au cumpãrat 
aceastã carte jupânul Ştefan den Belgrad şi o dat la 
                                                           

32 Cf. Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-românã din secolele 
XIV şi XV, Bucureşti, 1938, p. 64-162; Aurelian Sacerdoþeanu, 
Introducere în diplomaticã. Extras din „Hrisovul“, I, 1941, p. 14-19. 

33 Exemplar existent la BAR, filiala Cluj, cota CRV 277. 
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svânta besearica unde easte hramul Svânta Troiþã cea 
den gios sã fie de slujbã svintei besearicii şi drept spã-
senia lui şi derept pomanã sufletul soþiei sale jupâneasa 
Marina şi fiiul lui Nicola şi Constantin, Nastasica şi 
Costadin, sã fie de folosinþã acestor suflete împãrãþia 
cerului şi o dat în ziele mitropolitului Ştefan şi proto-
pop Neacşul ot Belgrad, cum sã fie neclãtitã den svântã 
besearicã. Iarã cine sã va ispiti sã o ia de la svântã 
besearicã sau sã o vândzã sã fie procleat de Dumnezeu şi 
de la svinþii o(te)ci 318. Ştefan arhiepiscop. Amin“. 

Textul ilustreazã particularitãþi ale graiurilor vor-
bite în sud-vestul Transilvaniei, din zona Mureşului 
mijlociu, printre care notãm nesincoparea lui e(i) în 
dirept, derept, conservarea diftonguluui ¯u în fiiul, 
pãstrarea africatei ğ în gios, folosirea formei iotaci-
zate la un verb cu radicalul în d: vândzã. 

O tipicã însemnare de proprietate, care are confi-
guraþia unei liste de subscripþie, este redactatã pe fi-
lele unui exemplar din Chiriacodromionul de la Bãl-
grad, din 1699, existent la Ciuleni, judeþul Cluj: „Cu 
mila lui Dumnedzãu, aceastã carte, anume Poucenie, o 
au cumpãrat direptu 21 de florinþi, giumãtate am dat 
eu, Handra Toma, 11 florinþi dat protopop Mihaiu din 
Cãlata, Handri<i> Ioþã 3 mãrieşi, Jolda Antonie 3 
horgoşi, Nadre Gligã 6 crivaci, Dan Ion un florint, 
Tudzeale Lucã 100 de bani, Nedea Toaderii 1 mãrieş, 
Cord Creciun 2 mãrieşi, Dãrãcioaie 1 mãrieş. Şi sã fie 
titoru Handra Toma, sã poarte de grije rãzmiriþe şi în 
mânã de preuþi streini sã u vadzã cum þinu. Darã cine 
or cumpãra, sã or vinde, sã or fura trecleat şi procleaþi 
sã fii de 318 pãrinþi din Nechiie. Pi viþã, pe sãmânþã 
Handrea sã sã u grijeascã. Scris-am în Ciula, m(sc)a, 
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iul., 1 zi, ai<i> Domnului 1700. Protopop Mihaiu ot 
Cãlata“. 

Printre fenomenele pe care le consemnãm sunt 
pãstrarea lui e în streini şi a lui u aton în preuþi, con-
servarea africatelor dz în Dumnedzãu şi, respectiv, ğ 
în giumãtate, menþinerea rostirii moi a lui j în grije, 
precum şi forma rotacizantã mârã. Textul mai con-
þine, de asemenea, la fel ca însemnãrile de la Surduc 
şi Cizer, din subcapitolul precedent, un eşantion re-
prezentativ de nume de persoanã, concludent pentru 
stadiul consolidãrii numelui dublu şi coexistenþa for-
mulelor antroponimice oficiale şi a celor populare. 

Tot pe filele unui Chiriacodromion din 169934, 
protopopul Iancul din Geomal, judeþul Alba, con-
sfinþeşte dania cãrþii cãtre Mãnãstirea Mãnãştur de la 
Cluj: „Eu, popa Ionuþu de la Vidicul Chioarul, de la 
Prislop, am cumpãrat aciste Poocinie în bani gata 20 de 
florinþi ungurişti şi om dat la Mãnãstirea Mãnãşturu de 
la Cluj într-acista chip sã-i fie la mãnãstire pânã va 
trãbui feciorului miu Simion sau fetii mile, Petcã, 
atunci, sã se poate luo de la besãrecã la mãrãducul 
mi<u>, c-am dãt cui mânã va fie sã ne pomeneascã 
la svânta leturghie. Ionuþu, Ion, Simion, Petcã, 
Lucaciu, Ion, Toma, Şimion, Todurã, Glogorie. 
Scris-am 1701, fevruar, în 3 zile. Protopop Iancul de la 
Geomal“. 

Notiþa este edificatoare pentru expansiunea unor 
fenomene de limbã, printre care conservarea rostirii 
etimologice cu v netrecut la f în svânta, pãstrarea 
laringalei h în forma verbului pohti, durificarea lui r 

                                                           
34 Exemplar pãstrat la BCU Cluj, cota BRV 115 A. 
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în trãbui, amplificarea cu -a deictic a adjectivului de-
monstrativ de apropiere: acista chip. Menþionãm şi o 
variantã lexicalã diferitã de cea înregistratã în DLR: 
mãrãduc, cu sensul de ‘urmaş, descendent’. 

Ultima glosã pe care o transcriem de pe un Chi-
riacodromion bãlgrãdean aparþine preotului Simion 
din Cãlãþele, judeþul Cluj, care noteazã în 25 aprilie 
1709, într-un stil asemãnãtor cu cel pe care l-am în-
tâlnit mai sus în însemnãrile de la Obârşia şi Hune-
doara: „Aceastã sfântã carte îi cumpãrat de Ştefãnuþ 
din Cãlãþea pentru cã i-au omorit un fecior o fatã a lui 
Vitcã Crãciun, anume Nastea, adecã pentru dilcoşie şi 
dat la beseareca din Cãlãþele şi un clopot. Deci cine va 
citi pre ea sã dzicã sã iarte Dumnãdzãu pãcatele. Cine o 
va fura sã fie afurisit de 318 pãrinþi sfinþi. Scris-am eu, 
popa Simion din Cãlãþele. Ai<i> Domnului 1709, 
m(s)ca april, 25 dnĭ“. 

Observãm prezenþa în text a unor fonetisme ca 
besearecã, în care e medial aton s-a conservat, fãrã sã 
evolueze încã la i, prin disimilare, fenomen întâlnit 
şi în însemnãrile anterioare, pãstrarea lui e etimolo-
gic în adecã, ocurenþa africatei dz în dzicã, Dumne-
dzãu, precum şi un arhaism fonetic în omorit, cu o 
formã apropiatã de etimon; pe de altã parte, însã, ne-
velarizarea vocalei anterioare i dupã r forte se poate 
datora încadrãrii în grupa verbelor de conjugarea a 
IV-a terminate în -i. Sub aspect lexical, consemnãm 
forma dilcoşie, o variantã a lui ghilcoşie, cu sensul de 
‘omucidere’, un derivat, neînregistrat în dicþionare, 
de la ghilcoş. 

Sunt argumente suficiente, credem, în favoarea al-
cãtuirii unui corpus cât mai complet al însemnãrilor 
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româneşti din secolele al XVI-lea – al XIX-lea, con-
ceput dupã rigorile criticii textuale35, care sã se poate 
constitui în acel gen de lucrãri capabil sã deschidã 
noi orizonturi studiilor de istorie a limbii române, 
precum şi unor discipline conexe. 

                                                           
35 Vezi şi Eugen Pavel, Pentru un corpus al însemnãrilor manus-

crise româneşti, în „Cercetãri de lingvisticã“, XXXIV, 1989, nr. 1,  
p. 53-58. 
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Cartea cãrþilor:  
Biblia lui Samuil Micu (1795) 

Modele şi izvoare 

laborarea unei noi versiuni a Bibliei reprezintã, 
fãrã îndoialã, o piatrã de încercare pentru des-

tinul cultural al lui Samuil Micu, o operã prin care 
este egalatã şi, deseori, chiar depãşitã traducerea pe 
care spãtarul Nicolae Milescu, secondat de „oame-
nii locului“, o realizase cu un secol mai devreme1. 
Ideea de a se angrena la o asemenea lucrare de am-
ploare i-a fost sugeratã ieromonahului polihistor de 
cãtre protectorul sãu, Ignatie Darabant, pe atunci 
vicar general la Blaj2. Micu se decide sã traducã Bi-
blia începând din anul 1783, pe vremea când era 
prefect de studii la Colegiul Sf. Barbara din Viena. 
Unele dintre fazele lucrãrii sunt consemnate în 
prima variantã, incompletã, din protograful tradu-
cerii Vechiului Testament3. Potrivit însemnãrilor lui 

                                                           
1  Studiul de faþã a apãrut, iniþial, în „Dacoromania“, V-VI, 

2000-2001, p. 277-307.  
2 Zenovie Pâclişanu, Un vechi proces literar (Relaþiile lui I. Bob cu 

S. Klein, Gh. Şincai şi P. Maior), în „Analele Academiei Române, 
Mem. secþ. ist.“, seria III, tomul XVI, mem. 12, 1935, p. 231. 

3 Ms. rom. 70 (Fc, Iş), ms. rom. 71 (Lv, Nm, Dt) şi ms. rom. 64 
(1 Rg, 2 Rg, 3 Rg), pãstrate la BAR Cluj. 

E 
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Micu, Cartea Facerii a fost tradusã din 1783 pânã în 
19 ianuarie 1784, Cartea Ieşirii, Leviþii, Cartea 
Numerilor şi A doao Leage au fost încheiate în 18 
decembrie 1784, Cartea întâi a împãraþilor a fost 
începutã în martie 1785, iar Cartea a doao a îm-
pãraþilor a fost terminatã în 26 iulie 1785. Chiar şi 
numai dupã aceste date parþiale se poate aprecia 
ritmul de lucru al traducãtorului, mai lent la înce-
put şi care s-a intensificat, desigur, pe parcurs. Nu 
credem cã întreaga traducere a Bibliei era încheiatã 
încã din 1785, dupã cum susþin I. Modrigan4 şi Z. 
Pâclişanu, ultimul aducând ca argument solicitarea 
de cãtre Micu, în octombrie 1785, a unui împru-
mut de la stat de 4 000 de florini în vederea tipãririi 
cãrþii5. Cãrturarul blãjean fãcea, probabil, aceste de-
mersuri pe mãsurã ce ajungea într-un stadiu avansat 
al traducerii. Cert este cã abia în 13 iunie 1786 ma-
nuscrisul, probabil doar Vechiul Testament, a fost 
trimis spre lecturã episcopului greco-catolic de la 
Oradea, Moise Dragoş. Acesta se va pronunþa, ne-
favorabil, în data de 17 noiembrie 1786, criticând 
faptul cã noua versiune este diferitã de celelalte cu-
noscute pânã atunci, întrucât „nu seamãnã nici cu 
Biblia veche româneascã, nici cu cea ruseascã, cu 
atât mai puþin cu Vulgata“, deoarece conþine lu-
cruri noi, care nu s-ar afla în codicele Sf. Scripturi, 
pentru ca, în final, sã-i propunã lui Micu „sã o scrie 
încã o datã, mai legibil“6. La fel de nedrept în apre-
                                                           

4 Ioan Modrigan, Cum a apãrut Biblia lui Clain? Pe bazã de docu-
mente inedite, în „Cultura creştinã“, VIII, martie 1919, nr. 5-6, p. 97. 

5 Z. Pâclişanu, art. cit., p. 231. 
6 I. Modrigan, art. cit., p. 98. 
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cierea traducerii va fi şi mitropolitul sârb Moise 
Putnik de la Carlovãþ7, poziþii care îl vor determina 
pe Micu sã încerce, în decursul anilor 1787-1788, 
sã-şi tipãreascã lucrarea pe cont propriu. Într-o scri-
soare din 9 noiembrie 1787, el îl anunþa pe Samuil 
Vulcan, pe atunci vicerector la seminarul din Lem-
berg, cã a terminat traducerea Sf. Scripturi dupã Se-
ptuaginta, pe care doreşte sã o dea la tipar pentru 
folosul întregii comunitãþi, fãcând un apel pentru a 
obþine contribuþia unor prenumeranþi8. Cererea de 
abonamente este repetatã, fãrã succes, şi în anul ur-
mãtor, dupã care nu se mai înregistreazã decât ten-
tativa hazardatã, din 1790, de a edita Biblia cu spri-
jinul episcopului ortodox Gherasim Adamovici9.  

Detalii privitoare la durata tipãririi ne oferã no-
tiþa semnatã de ieromonahul Gherman, de fapt un 
epilog din care rezultã cã prefectul de atunci al ti-
pografiei, cunoscut sub numele de Gherman Peter-
lachi sau Petru Gherman de Peterlaca, îşi asumase, 
totodatã, calitatea de diortositor. Anterior, el mai 
efectuase corectura la Liturghiile din 1775 şi la 
Evanghelia din 1776, ambele apãrute la Blaj. Din 
menþiunea lui Peterlachi reiese cã tipãrirea Bibliei a 
durat doi ani, eşalonându-se între 1 noiembrie 1793 
şi 15 noiembrie 1795.  

                                                           
7 Ibidem; vezi şi Iosif Pervain, Studii de literaturã românã, Cluj, 

Editura Dacia, 1971, p. 34. 
8 Iacob Radu, Doi luceferi rãtãcitori: Gheorghe Şincai şi Samoil 

Micu Clain, în „Analele Academiei Române, Mem. secþ. lit.“, seria 
III, tomul II, mem. 3, 1924, p. 202-203. 

9 Z. Pâclişanu, art. cit., p. 231-232. 
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În anii anteriori, tentativele lui S. Micu de a ti-
pãri Biblia pe cont propriu eşuaserã, astfel cã, la 
solicitarea sinodului din 24 septembrie 1791, ma-
nuscrisul este vândut tipografiei blãjene cu suma de 
600 de florini10. Tot în aceste faze pregãtitoare se 
înscrie demersul fãcut de episcopul Bob în vederea 
obþinerii aprobãrii de tipãrire, printr-o scrisoare 
adresatã guberniului ardelean, la 1 noiembrie 1792, 
în care afirmã cã ediþia veche a Bibliei este depãşitã, 
fiind plinã de „cuvente neacomodate evului nostru 
şi preste totul de scãderi multe“11. 

Câteva amãnunte referitoare la sursele şi metoda 
traducerii noii versiuni a Bibliei sunt furnizate în 
succintul prolog al cãrþii, intitulat Cãtrã cetitoriu, 
semnat de Samuil Micu. Cãrturarul mãrturiseşte, la 
început, cu probitate, izvoarele pe care le-a utilizat, 
între care se aflã Biblia „cea veachie româneascã“, 
apãrutã la Bucureşti, în 1688, cu precizarea cã „mai 
ales Testamântul cel Vechiu, mai mult de Nou, de 
pre cel elinesc a celor şeaptezeci de dascali l-am 
tãlmãcit“. 

Ediþia criticã de mare autoritate la care credem 
cã a apelat, în primul rând, Samuil Micu, ediþie ce 
reflecta stadiul hermeneuticii biblice din primele 
decenii ale secolului al XVIII-lea, aparþine lui Lam-
bert Bos (1670-1717), un elenist de marcã de la 
Universitatea din Franeker: H PALAIA DIAQHKH 

KATA TOGE EBDOMHKONTA. Vetus Testamentum 

                                                           
10 Ibidem, p. 232. 
11 I. M. Moldovanu, Documente pentru biografia lui S. Clain, în „Ar-

chivu pentru filologia şi istoria“, nr. XXXIV, 20 aprilie 1870, p. 676.  

 
www.inst-puscariu.ro



ÎNTRE  FILOLOGIE  ŞI  BIBLIOFILIE 
 

 97 

ex versione Septuaginta interpretum, secundum exem-
plar Vaticanum Romae editum, Franequerae, Excu-
dit Franciscus Halma, 1709. O reeditare a acestei 
versiuni va apãrea la Amsterdam, în 1725, sub în-
grijirea lui David Millius, însã cu un aparat critic 
mai simplificat. Textul ediþiei olandeze fusese stabi-
lit pe baza unuia dintre cele mai preþioase manus-
crise unciale, Codex Vaticanus (B), datând din seco-
lul IV, ca şi prin confruntarea, în subsidiar, a vari-
antelor din Codex Alexandrinus (A), a versiunilor 
lui Aquila, Symmachos şi Theodotion, preluate din 
Hexapla lui Origen, printr-o paralelã criticã între 
Biblia Complutensis, editatã la Alcalá de Henares în-
tre 1514 şi 1517, Biblia Aldina, din 1518, de la 
Veneþia, cu ediþia derivatã, tipãritã la Frankfurt, în 
1597, şi între Biblia Romana, apãrutã, sub auspiciile 
lui Sixtus al V-lea, în 1587, aceasta din urmã fiind lua-
tã ca etalon. Aparatul critic înregistra, astfel, nume-
roase lecþiuni şi variante care îi permiteau traducã-
torului român sã elucideze, în mare parte, sensurile 
unor pasaje dificile şi sã gãseascã echivalenþele po-
trivite. Modelul acestui tip de criticã textualã este 
preluat şi aplicat de cãtre Micu, care, urmând în li-
nii mari Biblia de la Bucureşti, traduce din nou 
dupã Septuaginta multe porþiuni, consemnând în 
notele de subsol atât diferenþele faþã de ediþia din 
1688, cât şi alte lecþiuni din scoliile ample alcãtuite 
de Lambert Bos în ediþia de la Franeker. 

Referirile comparative la Biblia de la Bucureşti 
sunt frecvente în Biblia de la Blaj, chiar dacã nu 
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sunt întotdeauna conforme cu originalul, uneori 
având o explicitare suplimentarã12:  

BBl Sã nu meargeþi la cei ce (g) vrãjesc şi de descân-
tãtori sã nu vã lipiþi (Lv 19, 31); nota g, p. 111: Bi-
bliia cea veachie are: bãznuitoriu de pântece, prin 
care se înþeleg vrãjitorii aceia carii din maþele dobi-
toacelor spunea ceale viitoare; cf. BB Sã nu urmaþi ce-
lor ce bãsnuiesc den pântece şi cãtrã vrãjâtori sã nu 
vã lipiþi;  

BBl ispravnici (a) judecãtorilor voştri; nota a,  
p. 158: În cea veachie easte: purtãtori de cãrþi în loc 
de ispravnici (Dt 1, 15); cf. BB aducãtori de cãrþi 
judicãtorilor voştri;  

BBl şi au zidit cetatea împregiur, din margine şi 
primpregiur (a) (1 Par 11, 8); nota a, p. 360: În cea 
veachie se aflã şi aceastea: iarã Ioav au pãzit 
ceaealaltã cetate carea rãmãsease, şi au dat rãzboiu şi 
au luat cetatea; cf. BB şi Ioav au cruþat rãmãşiþa ce-
tãþii, şi au dat rãzboiu şi au luat cetatea;  

BBl şi pânã la mai-marele puterii s-au mãrit (g) 
(Dn 8, 11); nota g, p. 696: În cea veachie easte: şi pâ-
nã la voivod va mântui robiia; cf. BB şi pãnã unde 
voivodul va mântui robiia.  

Diferenþele apar şi în versetele în care ediþia din 
1688 este revendicatã drept model exclusiv pentru 
contextul respectiv: BBl Veniþi sã bem vin şi sã ne 
îmbãtãm, şi sã fie aceastã zi, mâne, mare mai mult 
foarte (a) (Is 56, 12); nota a, p. 588: Acest verş în une-
le Biblii nu sã aflã, iarã în cea veachie easte; cf. BB 

                                                           
12 Utilizãm, în continuare, abrevierile consacrate la noi pentru 

cãrþile Sf. Scripturi. 
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Veniþi sã luãm vin şi sã ne îmbãtãm beþie, şi va fi ca 
aceastã zi, mâine, mare împrejurul tãu.  

Existã situaþii în care soluþiile de traducere sunt 
comune ediþiilor din 1688 şi 1795, însã S. Micu ad-
noteazã, minuþios, unele locuri aparent obscure: 

BB sã rãdicarã asupra lui rãdicare (2 Par 25, 27); 
cf. BBl s-au sculat asupra lui sculare (a); în nota a,  
p. 394, se explicã aceastã construcþie intensivã: Ade-
cã: au fãcut sfat cu tiranie asupra lui ca sã-l omoarã;  

BB om şi arma lui, la apã (Ne 4, 23); cf. BBl şi 
arma lui, la apã (a); nota a, p. 418: Adecã, nici când 
sã spãla dupã obiceaiu nu þipa armele; 

BB şi întrarã în blestem şi jurãmânt (Ne 10, 29); 
cf. BBl şi au întrat (a) în blãstãm şi jurãmânt; nota a, 
p. 423: Au fãcut, adecã au fãgãduit cu blãstãm şi 
jurãmânt;  

BB Cu buzele va paşte împãratul (Pr 22, 1); cf. 
BBl Cu buzele va paşte împãratul (a); nota a, p. 532: 
Adecã: împãratul cu vorbele gurii sale paşte pre no-
rod; 

BB pentru necertarea limbilor (Os 7, 15); cf. BBl 
pentru nepedepsirea limbii lor (a); nota a, p. 704: Cã 
nu şi-au învãþat limba sa. 

Propunând alþi termeni echivalenþi, concomi-
tent cu modernizarea vocabularului, Micu lãrgeşte 
în cadrul gloselor paleta sinonimicã: 

BB Iatã, 7 ani vine ieftenãtate multã în tot pã-
mântul Eghipetului (Fc 41, 29); cf. BBl Iatã, în 
şeapte ani va fi îndestulare (b) multã în tot pãmântul 
Eghiptului; nota b, p. 41: Îndestulare, prisosinþã, ief-
tinãtate, bucate destule. 
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Aparatul critic al Bibliei din 1795 conþine, de 
asemenea, o serie de trimiteri la alte izvoare, ilus-
trând, în bunã mãsurã, orizontul cultural şi modul 
doct de lucru al traducãtorului. Se fac dese referiri 
la Biblia de la Alexandria (i. e. Codex Alexandri-
nus), la cea de la Complutum, la textul masoretic, 
la Vulgata sau la versiunile aramaice şi siriace. Spi-
cuim câteva dintre aceste note, pe care le confrun-
tãm cu sursa citatã: 

Fc 1, 11: sã fie sãmânþa lui într-însul, dupã fealiu 
(e); nota e, p. 1: Bibliia greceascã cea de la Alexandriia 
are: dupã fealiu şi dupã asemãnare; cf. ed. Bos, p. 1, 
nota 21: Ms. Alex. g◊noj, Œij ÐmoiÒthta, œp∂; 

Fc 37, 7: Mi sã pãrea cã voi (b) legaþi snopi în 
mijlocul câmpului; nota b, p. 36: Jido., sir., arãb., 
lat., hald., samar. are: cã noi legam snopi în þarinã; 
cf. Vg: Putabam nos ligare manipulos in agro; 

Iş 38, 8: temeiul ei de aramã întrã (a) oglinzile 
muierilor; nota a, p. 89: Întrã am luat din Bibl. si-
rieneascã, cea româneascã şi latineascã are: din în loc 
de întrã; cf. BB: den oglinzile celor ce-au postit; Vg: de 
speculis mulierum; 

Lv 19, 26: Sã nu mâncaþi pre munþi (b); nota b,  
p. 110: Cea jido., latineascã, arãbeascã, perseascã au: 
sã nu mâncaþi sânge sau cu sânge; cf. ed. Bos, p. 154, 
nota 53: sic O.C. et Ald. sed Ms. A. o≥wnie√sqe oÙde 
Ñrniqoskophqˇsesqe; 

Nm 11, 25: Iarã deaca s-au odihnit duhul într-înşii, 
au prorocit şi apoi nu au mai adaos (a); nota a,  
p. 132: Bibliia letineascã Vulgata are: Şi dupã ce au 
odihnit întru ei Duhul, au prorocit, şi mai mult nu 
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au încetat; cf. Vg: Cumque requievisset in eis Spi-
ritus, prophetaverunt, nec ultra cessaverunt; 

Jd 8, 13: Şi s-au întors Ghedeon, feciorul lui Ioas, de 
la rãzboiu, de la suirea Aresului (a); nota a, p. 221: 
Vulgata are: înainte de rãsãritul soarelui; cf. Vg: 
Revertensque de bello ante solis ortum; 

1 Rg 15, 4: şi din Iuda treizeci de mii de pedestraşi 
(a); nota a, p. 252: Bibli. cea de la Vatican are: patru 
sute de mii de rânduri. Cea de la Complut: doao sute 
de mii de rânduri. Şi cea letineascã: zeace mii pe-
destri; 

1 Rg 24, 4: şi Saul au întrat ca sã se gãteascã (a); no-
ta a, p. 262: Sirul are: şi Saul au întrat ca sã doarmã. 
Latinul are: ca sã-şi deşearte pântecele; cf. Vg: ut 
purgaret ventrem; 

Ezr 10, 12: Mare easte cuvântul acesta preste noi, 
ca sã facem (b); nota b, p. 414: Iarã în cea greceascã de 
la Complut, aşea sã ceteaşte: Dupã cuvintele tale, care 
ne-ai zis, aşea vom face; cf. ed. Bos, p. 649, nota 26: 
C. kat¦ toÙj lÒgouj sou, oÜj efij oÜtwj poiˇ-
somen. 

Exemplele pe care le-am selectat sunt conclu-
dente pentru procedeul savant prin care Micu ad-
noteazã o serie de lecþiuni, preluate din Biblia de la 
Bucureşti, apelând, în multe cazuri, la aparatul cri-
tic al Septuagintei editate de cãtre Lambert Bos, 
precum şi la alte izvoare. Întrucât filologul olandez 
nu a redat corespondenþele din textul masoretic şi 
din Vulgata, credem cã traducãtorul român a mai 
consultat şi o ediþie a Bibliei poliglote, de tipul ce-
lor îngrijite de Gui-Michel le Jay, apãrutã la Paris, 
în 1645, sau de Brian Walton, la Londra, între 1653 
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şi 1657, alcãtuite dupã modelul instituit de Biblia 
Regia, editatã de Arias Montanus şi tipãritã de 
Plantin, la Anvers, în opt volume, între 1569 şi 
1573, în limbile ebraicã, greacã, latinã, aramaicã şi 
siriacã. 

Existã o mãrturie documentarã ineditã, aparþi-
nând lui Timotei Cipariu, care face o referire expresã 
la utilizarea de cãtre Micu a ediþiei greco-latine a lui 
François Vatable. Menþiunea apare în Actele Confe-
rinþei episcopilor Provinciei bisericeşti de Alba Iulia 
şi Fãgãraş, þinutã la Blaj, în 1858. La întrebarea 
Nunþiului Apostolic de Viena, Antonio de Lucca, în 
legãturã cu fidelitatea traducerii Sfintei Scripturi în 
limba românã şi dupã ce codice a fost realizatã, ca-
nonicul blãjean face un succint excurs privind trans-
punerea textului biblic: „Prima totius S<acrae> 
Scripturae versio facta fuit in Valachia super 
Francofurtensi aliqua editione, cuius annus non 
allegatur; et ex Graeco textu, edita Bucaresti anno 
1688 in folio sed, quia et rarior est lingua paululum a 
moderna discrepante facta est, in usu fere non est. 
Alia versio super versione Latina facta fuerat ab 
Episcopo Petro Paulo Aaron sed, quae edita non 
fuit. Tertia denique et ultima, quae hic Blasii anno 
1795 in folio auctoritate et cum Prolegomenis Epis-
copi Ioannis Bobb edita fuit, auctorem habet 
Samuelem Klein Ordinis Divi Basilii Magni et ex 
Vatabli editione Graeco-latina fluxit“13. 
                                                           

13 Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Cluj, Fond Episcopia 
Greco-Catolicã de Cluj–Gherla, pachet nr. 36, dosar nr. 
4701-5054/1858, doc. A, f. 64v. Documentul original se aflã în 
Arhivele Vaticanului, Fond Austria, Rapporti delle sessioni, Sess. 

 
www.inst-puscariu.ro



ÎNTRE  FILOLOGIE  ŞI  BIBLIOFILIE 
 

 103 

Este posibil ca Samuil Micu sã fi comparat, într-o 
anumitã fazã, mai multe izvoare, parcurgând ediþiile 
poliglote care fructificau adnotãrile atribuite cunos-
cutului ebraist François Vatable (?-1547), respectiv 
cele apãrute la Heidelberg (1586, 1599, 1616), sub în-
grijirea lui Corneille-Bonaventure Bertram, text ree-
ditat, la Paris, în 1729-1745. La fel ca ediþiile plan-
tiniene anterioare, acestea se distingeau prin aplica-
rea unor principii filologice riguroase: dispunerea 
textului biblic pe patru coloane (ebraicã, greacã, Vul-
gata lui Ieronim şi noua traducere din ebraicã în la-
tinã a lui Sante Pagnini), un aparat critic cu ample 
note infrapaginale, precum şi redarea titlurilor ebrai-
ce ale cãrþilor Vechiului Testament. Întrucât varianta 
greacã publicatã în cuprinsul acestor ediþii se reven-
dica de la Poliglota din Alcalá (Complutensis), existã, 
dupã cum vom vedea, unele concordanþe în traduce-
rea blãjeanã, fãrã a fi însã generalizate. Acest tip de 
ediþii poliglote, cu glose în latinã şi cu explicaþii ale 
textului ebraic, nu dispuneau, însã, de un aparat cri-
tic similar celui din ediþia olandezã a lui Bos, în care 

                                                                                                       
354, vol. XXV, fasc. 4, ann. 1859, Appendix nr. IV, f. 256v-258v. 
Redãm traducerea pasajului respectiv: „Prima traducere a întregii 
Sfinte Scripturi a fost fãcutã în Muntenia dupã o ediþie de la 
Frankfurt, al cãrei an nu este menþionat, şi dupã textul grecesc, fiind 
editatã la Bucureşti în anul 1688, in folio, dar, fiindcã este mai rarã şi 
este fãcutã într-o limbã puþin diferitã de cea actualã, aproape cã nu 
este folositã. Altã traducere dupã versiunea latinã a fost fãcutã de 
episcopul Petru Pavel Aron, dar aceasta nu a fost editatã. În fine, cea 
de-a treia şi ultima, care a fost editatã, aici, la Blaj, în anul 1795, in 
folio, cu încuviinþarea şi cu prolegomenele episcopului Ioan Bob, îl 
are drept autor pe Samuil Klein din Ordinul Sfântul Vasile cel Mare 
şi a decurs din ediþia greco-latinã a lui Vatable“. 
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scoliile şi lecþiunile greceşti din principalele versiuni 
ale Septuagintei sã aibã aceeaşi extensie. 

O notã izolatã la Lv 6, 31 indicã şi consultarea 
unui izvor slavon, identificabil în ediþia de la Mosco-
va, din 1663, o retipãrire a Bibliei de la Ostrog, din 
1580-1581. Redãm cuprinsul notei a, p. 97: Toate alte 
limbi aici încep cap 7, numai cea greceascã nu; încã şi 
ruşii, carii amintrilea urmeazã dupã cea greceascã, aici 
pun cap 7. 

Tot pe baza unei singure note (Iona, 4, 5), pu-
tem deduce cã Micu apelase, pentru confruntarea 
textului, şi la Parimiile preste an ale lui Dosoftei, 
apãrute la Iaşi, în 1683, din care citeazã însã din 
memorie: Şi au zis Domnul cãtrã Iona: „Foarte te-ai 
supãrat tu (a)?“; nota a, p. 717: În Parimie: Şi au zis: 
„Foarte m-am scârbit Eu pânã la moarte“; cf. Pari-
mii, f. 53r: Şi dzisã Domnul Dumnedzãu cãtrã Iona: 
„Oare foarte te scârbişi tu pentru tigvã?“ Şi dzisã: 
„Foarte m-am mãhnit pânã cãtrã moarte“. 

Elocvente pentru spiritul erudit în care S. Micu 
a editat textul Bibliei sunt notele în care se con-
semneazã echivalenþele unor termeni în greacã şi 
latinã. Termenul cumplit (Fc 49, 3) este glosat 
printr-o serie sinonimicã extinsã: Grece. scliros, la-
tin. durus, adecã vârtos, greu, aspru, cumplit (p. 49). 
Semnificativã este şi explicaþia care se conferã, 
într-o adnotare minuþioasã, cuvântului desişurile (Iş 
34, 13): Era la pãgâni pãdure unde jertvea, apoi juca 
într-acea pãdure, carea greceaşte alsi, latineaşte lucus 
sã zice (p. 85). 
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Maniera de traducere a lui S. Micu este expusã, 
în mod programatic, în prologul sãu Cãtrã 
cetitoriu, în care el argumenteazã avantajele şi, mai 
ales, dezavantajele transpunerii literale, cuvânt cu 
cuvânt, în funcþie de rigorile fidelitãþii maxime im-
puse prin tradiþie pentru orice echivalare a textului 
biblic, potrivit principiului hermeneutic Ordo ver-
borum mysterium est, enunþat de Ieronim: „Iarã, o, 
iubite, cucearnice cetitoriu, am voit a-þi aduce a-
minte cã doarã şi acum întru unele locuri þi sã va 
pãrea întunecat graiul, ci pentru aceaea sã nu te 
sminteşti, nici sã te pripeşti a vinovãþi şi a defãima 
lucrul, cã întunecarea aceasta şi dintru aceasta vine, 
cã noi nici pentru mai luminat înþeles nu am vrut 
de la noi nici mãcar un cuvânt cât de mic sã bãgãm 
în S. Scripturã, ci ne-au fost voia ca întru toate sã 
rãmâie întru curãþeniia sa şi întru tot adevãrul sãu, 
dupã cum easte în cea elineascã. Aceasta easte pri-
cina întunecãrii întru unele locuri, cã foarte anevo-
ie easte luminat şi cu chiiar înþeles de pre o limbã a 
tãlmãci pre altã limbã, nici un cuvânt adãogând şi 
þiind idiotismii limbii ceii dintâiu, cã fieştecare 
limbã are osibiþi ai sãi idiotismi“. Conformându-se, 
în principiu, acestui filon conservator, cãrturarul 
nu va adopta însã, în mod mecanicist, un servilism 
de ordin lingvistic. 

El pledeazã, cu multã apetenþã filologicã, pentru 
unitatea stilisticã a unui asemenea gen de lucrare: 
„Deci, ca stilul şi aşezarea graiului întru aceaeaşi 
Biblie sã nu fie osibit, puindu-se unele dintru acea 
tãlmãcire [i.e. traducerea lui Petru Pavel Aron], al-
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tele dintru a altuia, s-au socotit ca toatã Bibliia de 
unul cu aseamenea stil şi aşezare a graiului sã se 
tãlmãceascã“. 

Câteva comparaþii între varianta manuscrisã şi 
textul tipãrit sunt relevante pentru atelierul tradu-
cãtorului. Din examinarea protografului traducerii, 
pãstrat parþial atât într-o primã redactare, cât şi în 
cea definitivã, surprindem variantele unor lecþiuni, 
cãutãrile pentru descifrarea sensurilor şi a conota-
þiilor unor cuvinte polisemantice în original. Men-
þionãm câteva dintre modificãrile survenite în bru-
ionul traducerii Vechiului Testament (ms. rom. 70, 
71, 64), prin introducerea unor sinonime sau chiar 
a unor lexeme diferite în versiunea manuscrisã 
definitivã (ms. rom. 111, 115), transpuse şi în cea ti-
pãritã, în care raportãrile la BB sunt oscilante: sã 
scoatã este înlocuit cu sã rodeascã (Fc 1, 24); cf. BB 
sã scoaþã; şi-l domniþi pre el – şi-l stãpâniþi pre el (Fc 
1, 28); cf. BB şi domniþ pre dânsul; cunoştinþii – 
ştiinþii (Fc 2, 9); cf. BB a şti conoştinþa; pântecele – 
zgãul (Fc 20, 18); cf. BB zgãul; ceale din pântece – 
mãruntaiele (Lv 1, 9); cf. BB ceale den pântece; 
pogãci – turte (Lv 2, 4); cf. BB turte; azime – 
nedospite (Lv 2, 4); cf. BB nedospite; din început – 
din pârgã (Lv 2, 12); cf. BB de-nceput; praporul – 
peliþa cea de pre ficat (Lv 3, 4); cf. BB seul ce easte 
preste ficaþi; mai-marele oastei – mai-marele puterii (3 
Rg 1, 19); cf. BB boiarenul puterii; lucrul – cuvântul 
(3 Rg 1, 27); cf. BB cuvântul; om bun – fiiul vârtutei 
(3 Rg 1, 52); cf. BB fiiu de puteare; groapã – iad (3 
Rg 2, 9); cf. BB iad; s-au culcat – au murit (3 Rg 3, 
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19); cf. BB au murit; au cuptuşit – au zidit (3 Rg 6, 
16); cf. BB au clãdit; coşul carului – sânul carului (3 
Rg 22, 35); cf. BB sânul carului.  

Se observã, totodatã, tendinþa constantã a lui 
Micu de a se debarasa pe parcurs de cuvintele cu o 
circulaþie regionalã sau popularã, preferând terme-
nii care aduc în plan semantic un plus de exactitate 
şi de plasticitate.  

Pe lângã calitatea traducerii, Biblia de la Blaj 
ilustreazã o manierã superioarã de editare, care se 
distinge prin complexitatea aparatului critic, alcã-
tuit în cea mai mare parte de cãtre S. Micu, având 
colaborarea acelor „bãrbaþi învãþaþi“ pe care episco-
pul Bob i-a numit în comisia de revizie. Spre deo-
sebire de Biblia de la Bucureşti, noua ediþie este 
înzestratã cu mai multe texte complementare cu un 
bogat conþinut isagogic, între care se înscriu un 
scurt cuvânt Cãtrã cetitoriu, semnat de cãtre Micu, 
urmat de un amplu excurs teologic privind semni-
ficaþia Sfintei Scripturi, la care se adaugã introduce-
rile la grupuri de cãrþi şi la fiecare carte în parte, 
precum şi rezumatele de la toate capitolele. Neuzi-
tatã în editãrile clasice ale Septuagintei, metoda pro-
legomenelor şi a gloselor detaliate fusese introdusã 
pe scarã largã în ediþiile critice din Biblia Sacra rea-
lizate de exegeþii umanişti, începând din a doua 
jumãtate a secolului al XVI-lea. Modelul este asimi-
lat şi în cultura românã, Noul Testament din 1648 şi 
Psaltirea din 1651, ambele apãrute la Bãlgrad, fiind 
cele dintâi texte editate dupã aceste principii filolo-
gice, perpetuate şi în Biblia din 1795. În privinþa 
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textului intitulat Cuvânt înainte la S. Scripturã, fa-
cem precizarea cã Micu redactase iniþial o variantã 
mai lãrgitã14, revãzutã şi modificatã tot de cãtre el 
în cadrul versiunii definitive. Un alt element de 
criticã textualã frecvent folosit în ediþia de la Blaj 
constã în notele de subsol, redactate de cãtre Micu, 
pe care le-am menþionat deja în legãturã cu izvoare-
le traducerii, dar care ne pot releva şi alte amãnun-
te privind cãutãrile sale în vederea gãsirii unor 
echivalenþe lexicale cât mai adecvate şi expresive. 
Urmãrind protograful traducerii, constatãm cã 
aceste note sunt redactate numai în varianta finalã.  

Trimiterile marginale la locurile paralele din Bi-
blie, inexistente în ediþia din 1688, completeazã, în 
mod riguros, aparatul critic al cãrþii. Câteva obser-
vaþii se cuvin a fi fãcute pe marginea rezumatelor 
aflate la începutul fiecãrui capitol. Redactãrile lui 
Micu din prima variantã sunt mult mai concise, 
preluate apoi şi în versiunea finalã, fiind corectate 
şi extinse, în ultima fazã, cu un alt scris, aparþi-
nând, probabil, canonicului prepozit Dimitrie Cã-
ian, şi publicate astfel sub forma amplificatã. 
Intervenþiile revizorului sunt apropiate însã, în 
multe pasaje, de redactãrile similare din Biblia 
manuscrisã a lui Petru Pavel Aron15, dupã cum re-
iese din urmãtoarea paralelã: 

 

                                                           
14 Ms. rom. 497 BAR Cluj. 
15 La BAR Cluj se pãstreazã protograful traducerii (ms. rom. 18, 

21, 22, 23, 25, 30, 68) şi o versiune definitivã incompletã (ms. rom. 
19, 20, 28, 29). 
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Fc 3: 
Cãdearea şi pedeapsa oamenilor (ms. rom. 70); 
Prin vicleniia şarpelui, strãmoşii calcã porunca 

Domnului. Mesia lumii sã fãgãduieşte şi, spuindu-se 
fieştecãruia pedeapsa, din raiu sã gonesc (B Aron, ms. 
rom. 29); 

Prin viclenia şearpelui, strãmoşii calcã porunca 
Domnului. Mesiia lumii sã fãgãduiaşte şi, spuindu-se 
fieştecãruia pedeapsa, sã gonesc din raiu (ms. rom. 
111; BBl). 

 
Iş 9: 
Ciumã, rane, grindinã (ms. rom. 70); 
A cincea ranã easte boala în dobitoace, a şeasa, bu-

bele, a şeaptea, grindinã, tresniturile şi fulgerile; pentru 
carea sã fãgãduiaşte Faraon cã va slobozi norodul, de 
va înceta, însã nice aceasta plineaşte; şi iarãş sã 
învãrtoşazã; iarã dintre fiii lui Israil nimene din toate 
acestea nice un rãu pãtimeaşte (B Aron, ms. rom. 29); 

A cincea pedeapsã, boala în dobitoace, a şeasa, 
rane, a şeaptea, grindinã; la carea sã fãgãduiaşte Fa-
raon cã va slobozi norodul, de va înceta, carea nici 
aceasta plineaşte. Iarã din toate aceastea fiii lui Israil 
nimic nu au pãtimit (ms. rom. 111; BBl).  

 
Lv 1: 
Arderea de tot din boi şi din oi şi din capre şi din 

turtureale şi din porumbi (ms. rom. 71); 
Leagea şi modrul cum sã sã aducã spre jãrfire dobi-

toacele şi paserile (B Aron, ms. rom. 29); 
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Leagea şi modru cum sã se aducã jertva carea sã 
chema ardere de tot din boi, din oi, din capre, din 
turtureale şi din porumbi (ms. rom. 111; BBl). 

Traducerea lui Petru Pavel Aron nu a fost, de 
fapt, valorificatã propriu-zis de cãtre S. Micu, aşa 
cum s-a sugerat la un moment dat16, regãsindu-se, 
parþial, doar în rezumatele modificate de cãtre cei-
lalþi colaboratori în urma reviziei Bibliei. 

Anunþând încã din prolog intenþia sa de a per-
fecta traducerea anterioarã a Bibliei, publicatã în 
1688, S. Micu recunoaşte implicit unul dintre iz-
voarele ediþiei sale, la care se raporteazã în perma-
nenþã, fie prin adoptarea soluþiilor comune de echi-
valare a unor pasaje, fie prin înregistrarea în cadrul 
notelor a lecþiunilor diferite aparþinând predeceso-
rilor sãi. Cu toate cã existã puncte de convergenþã 
între cele douã texte, versiunea din 1795 reflectã, în 
multe privinþe, o prelucrare substanþialã a traduce-
rii anterioare, pe baza unei noi lecturi a „izvodului 
elinesc“. Vom ilustra raportul dintre cele douã ver-
suri printr-o simplã paralelã: 

 

4 Rg 19, 22-28 
 

BB 

22. Pre cine ai defãimat şi 
pre cine ai blestemat şi asupra 
cui ai înãlþat glas şi ai rãdicat în-
tru înãlþime ochii tãi? La Sfân-
tul lui Israil! 

BBl 

22. Pre cine ai ocãrât şi pre 
cine ai hulit? Şi asupra cui ai 
înãlþat glas şi ai râdicat spre 
înãlþime ochii tãi? Asupra Sfân-
tului lui Israil.  

                                                           
16 Ioan Bãlan, Limba cãrþilor bisericeşti. Studiu istoric şi liturgic, 

Blaj, 1914, p. 168-169. 
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23. În mâna solilor tãi ai de-
fãimat pre Domnul şi ai zis: 
„Întru mulþimea carãlor meale 
eu mã voiu sui întru înãlþimea 
munþilor, partea Livanului! Şi 
am tãiat mãrimea chedrului lui 
şi ceale alease ale chiparoşilor 
lui şi am venit la partea sãvârşirii 
lui, dumbrava Carmilului lui. 
Eu am pãzit 

24. Şi am bãut ape striine şi 
am pustiit cu urma piciorului 
mieu toate râurile îngrãdirii“. 

25. Au n-ai auzit cã de 
departe pre dînsa am fãcut, de 
la zile de-nceput am ziditu-o 
pre ea? Şi am adus pre ea şi sã 
fãcu la rãdicãrile nemerniciei 
rãzboinici, cetãþ tari. 

26. Şi ceia ce lãcuiesc întru 
dânsele slãbirã cu mâna, spã-
mântarã-se şi sã ruşinarã, sã fã-
curã ca iarba þarenii şi vearde 
buruianã, pajişte de case şi cãl-
cãri denaintea celuia ce stã. 

27. Şi şãdearea ta, şi întrarea 
ta, şi ieşirea ta am cunoscut, şi 
mãniia ta. Pentru cãci te-ai mã-
niiat asupra Mea. 

28. Şi trufa ta s-au suit întru 
urechile Meale, şi voiu pune un-
deþile Meale în nãrile tale şi frâu 
în buzele tale şi te voiu întoarce 
în calea carea ai venit întru ea. 

23. Prin mâna solilor tãi ai 
defãimat pre Domnul şi ai zis: 
„Cu mulþimea carãlor meale eu 
mã voiu sui întru înãlþimea mun-
þilor în partea Livanului, şi am 
tãiat chedrii cei mari şi chiparoşii 
lui cei aleşi, şi am întrat pânã la 
mijlocul dumbrãvii Carmilului. 

24. Eu sap şi beau ape strãine, 
şi am pustiit cu urma piciorului 
mieu toate râurile îngrãdite“.  

25. Au nu ai auzit cã aceasta 
de departe o am fãcut, din zilele 
ceale din început o am zidit şi o 
am adus pre ea, şi am venit de 
partea sãvârşirii lui, dumbrava 
Carmilului o am pãzit, şi au fost 
rãdicãrile nemerniciei rãzboinici 
cetãþi tari. 

26. Şi cei ce lãcuiesc într-în-
sele au slãbit cu mâna, spãimân-
tatu-s-au şi s-au ruşinat, şi s-au 
fãcut ca iarba þarinei şi ca iarba 
ce creaşte pe coperişul casii, cãl-
care înaintea celui ce stã. 

27. Şi şedearea ta, şi întrarea 
ta şi ieşirea ta am cunoscut, şi 
mãniia ta, cã te-ai mãniiat asu-
pra Mea. 

28. Şi trufiia ta s-au suit în 
urechile Meale, şi voiu pune 
bel-ciugul Mieu în nãrile tale şi 
zãbale în buzele tale, şi te voiu 
abate în calea pre carea ai venit. 

 

Fragmentele comparate se caracterizeazã printr-o 
serie de elemente lexicale şi frazeologice identice 
sau foarte apropiate, care, neaparþinând, în general, 
vocabularului curent, nu pot fi explicate pe baza 

 
www.inst-puscariu.ro



CARTEA CÃRÞILOR:  BIBLIA LUI SAMUIL MICU (1795) 
 

 112

unor coincidenþe întâmplãtoare: ai înãlþat glas; ai 
rãdicat / râdicat întru / spre înãlþime ochii; mâna so-
lilor; mulþimea carãlor; urma piciorului; cetãþi tari; 
iarba þarenii / þarinii; trufa / trufia ta s-au suit întru / 
în urechile. Fãcând abstracþie de variantele fonetice 
şi lexicale din pasajele respective, relaþia de depen-
denþã relativã a versiunii din 1795 este sesizabilã. În 
acelaşi timp, însã, elementele divergente, deşi într-un 
numãr mai redus în aceastã porþiune, sunt esen-
þiale, punând în evidenþã efortul de prelucrare şi de 
retraducere depus de cãtre Micu: ai defãimat – ai 
ocãrât; ai blestemat – ai hulit; undeþile – belciugul; 
frâu – zãbale; te voi întoarce – te voi abate. O discor-
danþã lexicalã mai pronunþatã din versetul 4 Rg 19, 
23 (24) se explicã prin lecþiunile diferite ale textului 
grecesc şi ale celui latin: verbului ful£ssw, cu forma 
de aorist sigmatic fifÚlaxa, prezent în unele versiuni 
(A, Comp., Ald., Franc.), tradus în BB prin eu am 
pãzit, i se opune în Vulgata verbul succīdo, -ĕre, cu 
sensul ‘a tãia, a reteza (de jos)’, transpus de S. Micu 
într-o formã apropiatã: ego succidi – eu sap. Echiva-
lenþa respectivã se pãstreazã în majoritatea ediþiilor 
româneşti ulterioare17: eu sap (B 1819, BBz, BŞag, B 

                                                           
17 În noua versiune româneascã a Bibliei, apãrutã recent, colaþio-

natã dupã Septuaginta lui A. Rahlfs de Bartolomeu Valeriu Anania, 
este adoptatã, în acest context, varianta din Codex B yÚcw, aor. 
fiyuxa, cu sensul de ‘a rãci, a (se) rãcori’: Şi m-am rãcorit bând ape 
strãine; la o soluþie asemãnãtoare s-a recurs şi în Septuaginta, ediþia 
Cristian Bãdiliþã ş. a., vol. II, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 598: 
M-am rãcorit şi am bãut ape strãine. Pentru corespondenþele din 
versiunile greceşti, a se vedea şi Edwin Hatch, Henry A. Redpath, A 
Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old 
Testament, vol. II, Michigan, Baker Book House, 1989, p. 1442.  
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1914), am sãpat (B 1936, B 1938); cf şi BJ: j’ai creusé et 
j’ai bu des eaux étrangères. 

Intervenþiile cãrturarului blãjean sunt şi mai 
pronunþate în unele porþiuni de text. Un pasaj co-
rupt din Biblia de la Bucureşti este emendat de 
Micu, potrivit Septuagintei: BB Dupã aceaea vine 
þie, ca un râu curãtoriu, sãrãciia (Pr 6, 11); BBl Ca 
apoi îþi va veni þie, ca un cãlãtoriu rãu, sãrãciia; cf. 
ed. Bos: kakÕj ÐdoipÒroj ¹ pen∂a; cf. şi Vg: Et 
veniet tibi quasi viator, egestas. 

O altã lecþiune aberantã, rezultatã din transcrierea 
defectuoasã a unui context cu scriptio continua, apare 
în Iş 40, 13: BB Şi va fi casile fiilor ungere de preoþie; 
pasajul este segmentat corect în BBl: Şi va fi ca sã le 
fie lor ungere de preoþie; versetul apare nealterat şi în 
manuscrisele care au stat la baza ediþiei din 1688: Şi 
va fi ca sã le fie lor ungere de preuþie (ms. rom. 45); Şi 
va fi ca sã fie lor ungere de preoþie (ms. rom. 4389). 

Tot din Biblia de la Bucureşti este reprodusã 
cartea A lui Iosif Flavie, un insolit tratat filosofic 
despre „sângurul-þiitoriul gând“18, absent din ediþia 
lui L. Bos, precum şi din diverse versiuni în latinã, 
greacã şi slavonã ale Bibliei. Tradusã de Nicolae 
Milescu prin intermediul ediþiei de la Frankfurt, 
din 1597, scrierea apocrifã a lui Pseudo-Iosephus 
descinde din Codex Alexandrinus19. Iatã cum moti-

                                                           
18 Vezi Virgil Cândea, Raþiunea dominantã. Contribuþii la istoria 

umanismului românesc, Cluj, Editura Dacia, 1979, p. 172-214.  
19 Édouard Montet, Histoire de la Bible, Paris, Payot, 1924, p. 97; 

vezi şi Rahlfs, I, p. 1157; textul este cuprins şi în Codex Sinaiticus (א), 
manuscris uncial din secolul IV, descoperit în 1852, la mãnãstirea Sf. 
Caterina de pe muntele Sinai, de Constantin von Tischendorf, care 
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motiveazã Samuil Micu, în preambulul acestei 
cãrþi, alegerea sa: „Cartea aceasta, carea sã zice A lui 
Iosip, pentru cã de Iosip Flavie ar fi scrisã, nici S. S. 
Pãrinþi nu o cunosc dumnezeiascã, nici în toate bi-
bliile greceşti sã aflã, nici în canonul cãrþilor jido-
veşti, nici în bibliile latineşti nu easte, pentru 
aceaea nici întru aceastã biblie nu am voit de nou a 
o tãlmãci, ci precum sã aflã în bibliia cea veachie 
româneascã o am lãsat şi numai pentru aceaea o am 
pus aici, cã s-au aflat în cea veachie româneascã, 
amintrilea loc întrã cãrþile Sfintei Scripturi nu poa-
te sã aibã“.  

Transpunerea onomasticii biblice reflectã, în 
multe privinþe, opþiunea lui Micu pentru variantele 
din Codex Vaticanus şi, implicit, din ediþia lui L. 
Bos, al cãrei aparat critic prezintã un tablou cvasi-
complet al corespondenþelor din celelalte versiuni 
ale Bibliei. Câteva exemple: 

Ilaal (Nm 13, 7); cf. Bos 'Ila¦l; Alex., C. 'Il£l; 
Ald. 'Ig£d; BB Igad; 

Defrona (Nm 34, 9); cf. Bos Defrwn¦; O. 
'Efrwn¦; Alex., C. Zefrwn¦; BB Zefrona; 

Arava (Ios 11, 2); cf. Bos ”Araba; Alex., Ald. 
`Rab£q; BB Ravath;  

Tafod (Ios 12, 16); cf. Bos TafoÝt20; C. Tapfoà; 
Alex. QarfoÝ; Ald., Franc. Apfoà; BB Apfu. 

Preferând formele numelor proprii potrivit lecþiu-
nilor lui L. Bos, cãrturarul ardelean se distanþeazã, 

                                                                                                       
l-a repus în circuitul ştiinþific în 1862. 

20 Formã emendatã în ediþia Rahlfs prin Tafoug; cf. şi Atafout 
în codicele B. 
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dupã cum se observã din aceste exemple, de Biblia de 
la Bucureşti, fidelã variantelor din Biblia Aldina şi, 
respectiv, din ediþia Septuagintei din 1597.  

S. Micu înclinã, uneori, pentru variantele antro-
ponimelor şi toponimelor stabilite în Biblia Com-
plutensis, pe care le preia, probabil, tot din notele 
ediþiei de bazã din 1709, fãrã sã excludem utiliza-
rea, în subsidiar, a unei ediþii derivate din cea de la 
Complutum21. Exemplificãm prin câteva situaþii: 

Daar (Ios 10, 3); cf. C. Da£r; Bos Dabπn; Alex. 
Dabe∂r; Ald. Dabre∂; BB Davri;  

Iesan (Ios 13, 18); cf. C. 'Iess¦n; Bos Bas¦n; Ald., 
O. 'Iass¦; BB Iasa;  

Samarim (Ios 18, 22); cf. C. Samarπm; Bos Sar¦; 
O. Sameπr; Alex., Ald. Semrπm; BB Semrim.  

Soluþiile de traducere şi de stabilire a textului, 
adoptate dupã Biblia Complutensis a cardinalului 
Francisco Ximenes de Cisneros, sunt vizibile şi în 
alte porþiuni, printre care se înscriu pasajele supli-
mentare din cartea Înþelepciunea lui Isus, fiul lui 
Sirah, unde, în unele exemplare, capitolul 26 are 34 
de versete în loc de 25. Versetele 22-30, din versiu-
nea extinsã, apar în varianta definitivã a proto-
grafului lui Micu, tipãrite iniþial, epurate însã ulte-
rior dintr-o parte a tirajului nedifuzat. 

                                                           
21 Avem în vedere, de pildã, Sacra Biblia hebraice, graece et latine, 

Heidelberg, Ex officina Commeliniana, 1616, menþionatã anterior. 
Nu întâmplãtor, aceastã ediþie poliglotã, alãturi de Septuaginta lui 
Lambert Bos, din 1709, pe care am presupus-o ca sursã principalã a 
Bibliei lui Samuil Micu, se aflã în fondurile provenite din vechea bi-
bliotecã a Blajului (BAR Cluj). 
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Redãm cele nouã versete suplimentare, pe care 
le-am identificat numai în unele exemplare ale Bi-
bliei lui Samuil Micu22, pasajele respective lipsind 
din ediþiile româneşti dinainte şi de dupã 179523: 

Sir 26, 22-30 

22. Când vei afla þarina roditoare, samãnã sãmân-
þele tale, nãdãjduind întru neamul tãu cel bun. 

23. Şi aşea, pruncii tãi, carii vor trãi având lumi-
narea neamului bun, sã vor mãri. 

24. Muiarea curvã aseamenea scroafei sã va socoti; 
iarã cea mãritatã, carea umblã dupã curvie, turnul 
morþii sã va judeca a fi celor ce sã apropie de ea. 

25. Muiarea cea fãrã de frica lui Dumnezeu parte 
sã va da celui fãrã de leage; iarã cea cu frica lui 
Dumnezeu sã dã celui ce sã teame de Domnul. 

26. Muiarea cea de necinste nu va bãga samã de 
ocarã; iarã fata cea de cinste şi de bãrbat sã va sfii. 

27. Muiarea cea fãr’ de ruşine ca o cãþea sã va so-
coti; iarã ceaea ce are ruşine sã va teame de Domnul. 

28. Muiarea carea cinsteaşte tuturor sã va pãrea 
înþãleaptã; iarã carea nu-l cinsteaşte trufaşã, fãrã de 
frica lui Dumnezeu, la toþi sã va cunoaşte. 

29. Muiarea strigãtoare şi limbutã ca gonirea 
vrãjmaşilor sã va socoti. 

30. Şi sufletul fieştecãrui om, carele cu de aceste 
obiceaiuri s-au obicinuit, întrã gâlcevi de rãzboiu îşi 
va petreace viiaþa. 
                                                           

22 Exemplarul primat de la BCU Cluj (BRV 595) cuprinde atât 
varianta iniþialã, extinsã, cât şi cea „cenzuratã“, având retipãrite pa-
ginile 811/812, legate însã greşit la sfârşitul Vechiului Testament. 

23 În ediþia sa, Bartolomeu Valeriu Anania reintroduce versetele 
controversate într-o echivalare proprie. 
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Întregul pasaj adiþional, marcat cu sigla ediþiei de 
la Complutum, este redat, în orginal, în subsolul 
ediþiei lui Bos, realizate, în general, în conformitate 
cu Codex Vaticanus, dar care nu a eludat în aparatul 
critic fragmentul respectiv24. 

Pe lângã aceste izvoare, S. Micu nu a ignorat 
nici tradiþia literarã localã, reproducând psalmii lui 
David, cu o mare fidelitate, din Psaltirea apãrutã la 
Blaj, în 1764 (reeditatã în 1773, 1780 şi 1786), care 
preia, cu mici modificãri, textul ediþiilor munte-
neşti similare25.  

Redãm, comparativ, primele zece versete din 
psalmul 18: 

 
BB 

1. Ceriurile povestesc mãri-
rea lui Dumnezeu, şi facerea mâ-
nilor Lui povesteaşte întãrirea. 

2. Zioa zilei va izbâcni cu-
vânt şi noaptea nopþii povesteaş-
te minte. 

3. Nu-s graiuri, nici cuvinte, 
cãrora nu sã aud glasurile lor. 

4. La tot pãmântul ieşi rãs-
punsul lor, şi la marginile lumii 
cuvintele lor. 

5. În soare au pus lãcaşul Lui; 
şi El, ca un ginere ieşind den 
cãmara lui. 

Psaltire, Râmnic, 1746 

1.Ceriurile povestesc mãrirea 
lui Dumnezeu, şi facerea mâini-
lor Lui o vesteaşte tãriia. 

2. Zioa zilei spune cuvânt şi 
noaptea nopþii vesteaşte ştiinþã. 

3. Nu sânt graiuri, nici cuvin-
te, ale cãrora sã nu sã auzã glasuri-
le lor. 

4. În tot pãmântul au ieşit 
veastea lor, şi la marginile lumii 
cuvintele lor. 

5. În soare au pus lãcaşul Sãu; 
şi El, ca un ginere ce iase din 
cãmara sa. 

 

                                                           
24 A se vedea şi ediþia lui A. Rahlfs, în care versetele suplimen-

tare, care corespund versiunii din codicele א, numerotate între 19 şi 
27, sunt redate numai în aparatul critic. 

25 Vezi şi Alexandra Roman, Psaltirile româneşti din secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaþie, în „Limba românã“, 
XXIII, 1974, nr. 3, p. 234. 
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6. Bucura-se-va ca un uriiaş sã 
alearge cale; den marginea ceriu-
lui ieşirea lui. 

7. Şi istovul lui pãnã în mar-
ginea ceriului; şi nu easte cel ce sã 
ascunde de cãldura Lui. 

8. Leagea Domnului fãrã pri-
hanã e, întorcând suflete; mãrtu-
riia Domnului credincioasã e, 
înþelepþind pruncii. 

9. Direptãþile Domnului di-
reapte-s, veselind inema; porunca 
Domnului lucie easte, luminând 
ochii. 

10. Frica Domnului curatã e, 
rãmâind în veacul veacului; ju-
decãþile Domnului adevãrate-s, 
îndireptate deodatã. 

6. Bucura-sã-va ca un uriiaş 
sã alearge cale; din marginea ce-
riului ieşirea lui. 

7. Şi întimpinarea lui pânã la 
marginea ceriului; şi nu easte ci-
ne sã se ascunzã de cãldura Lui. 

8. Leagea Domnului fãrã pri-
hanã, carea întoarce sufletele; 
mãrturiia Domnului credincioa-
sã, carea înþelepþeaşte pruncii. 

9. Dreptãþile Domnului 
dreapte, ceale ce veselesc inima; 
porunca Domnului strãlucitã, ca-
rea lumineazã ochii. 

10. Frica Domnului curatã, 
carea rãmâne în veacul veacului; 
judecãþile Domnului adevãrate, 
îndreptate împreunã. 

 
Psaltire, Blaj, 1764 

1. Ceriurile spun mãrirea lui 
Dumnezeu, şi facerea mâinilor 
Lui o vesteaşte tãriia. 

2. Zioa zilii spune cuvânt şi 
noaptea nopþii vesteaşte ştiinþã. 

3. Nu sânt graiuri, nici cu-
vinte, ale cãrora sã nu sã auzã 
glasurile lor. 

4. În tot pãmântul au ieşit 
veastea lor, şi la marginile lumii 
cuvintele lor. 

5. În soare au pus lãcaşul Sãu; 
şi El, ca un mire ce iase din 
cãmara sa. 

6. Bucura-sã-va ca un uriiaş sã 
alearge cale; din marginea ceriu-
lui ieşirea lui. 

7. Şi întimpinarea lui pânã la 
marginea ceriului; şi nu easte cine 
sã se ascunzã de cãldura Lui. 

 

BBl 

1. Ceriurile spun mãrirea lui 
Dumnezeu, şi facerea mâinilor 
Lui o vesteaşte tãriia. 

2. Zioa zilii spune cuvânt şi 
noaptea nopþii vesteaşte ştiinþã. 

3. Nu sânt graiuri, nici cu-
vinte, ale cãrora sã nu sã auzã 
glasurile lor. 

4. În tot pãmântul au ieşit 
veastea lor, şi la marginile lumii 
cuvintele lor. 

5. În soare au pus lãcaşul 
Sãu; şi El, ca un mire ce iasã din 
cãmara sa. 

6. Bucura-sã-va ca un uriiaş 
sã alearge cale; din marginea ce-
riului ieşirea lui. 

7. Şi întimpinarea lui pânã la 
marginea ceriului; şi nu easte ci-
ne sã se ascunzã de cãldura Lui. 
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8. Leagea Domnului fãrã pri-
hanã, carea întoarce sufletele; mãr-
turiia Domnului credincioasã, ca-
rea înþelepþeaşte pruncii. 

9. Dreptãþile Domnului 
dreapte, ceale ce veselesc inima; 
porunca Domnului strãlucitã, ca-
rea lumineazã ochii. 

10. Frica Domnului curatã, 
carea rãmâne în veacul veacului; 
judecãþile Domnului adevãrate, 
îndreptate împreunã. 

8. Leagea Domnului fãrã pri-
hanã, carea întoarce sufletele; 
mãrturiia Domnului credincioa-
sã, carea înþelepþeaşte pruncii. 

9. Dreptãþile Domnului 
dreapte, ceale ce veselesc inima; 
porunca Domnului strãlucitã, 
carea lumineazã ochii. 

10. Frica Domnului curatã, 
carea rãmâne în veacul veacului; 
judecãþile Domnului adevãrate, 
îndreptate împreunã. 

 

Încorporând, fãrã rezerve, în corpul Bibliei tex-
tul Psaltirii apãrute la Blaj, în anii anteriori,  
Samuil Micu acceptã, implicit, normele literare 
muntene, care pãtrunseserã, deja, în jurul anului 
1750, în tipãriturile ardeleneşti, la fel ca în cele 
moldoveneşti, determinând anularea diferenþelor 
de ordin dialectal26. 

O altã legãturã de filiaþie pe care am stabilit-o 
are în vedere ultima carte a Vechiului Testament, 
absentã atât din Septuaginta de la Franeker, cât şi 
din Biblia de la Bucureşti, dar inclusã în Biblia de la 
Blaj: Rugãciunea lui Manasi, împãratului Iudei, când 
era rob în Vavilon. Textul descinde din Codex 
Alexandrinus 27  – acest uncial din secolul V fiind 
singurul care îl conþine – şi face parte dintre cãrþile 
                                                           

26 Vezi Ion Gheþie, Baza dialectalã a românei literare, p. 406-415. 
27 Versiunea greacã integralã a codicelui A a fost editatã, mai în-

tâi, de J. E. Grabe, la Oxford, în 1707–1720, reprodusã apoi la Zü-
rich, în 1730–1732, şi la Leipzig, în 1750–1751. Textul grec al rugã-
ciunii cu titlul Proseuc¾ MannassÁ Basil◊wj tîn 'Iouda∂wn este 
publicat şi în apendicele Septuagintei editate de Christianus Reinec-
cius, la Leipzig, în 1730 (ed. a II-a, 1757). 
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necanonice (deuterocanonice, apocrife sau anagi-
noscomena), considerate „bune de citit“, respectiv 
cele care se gãsesc în Septuaginta în plus faþã de ca-
nonul iudeilor, recomandate însã pentru lectura 
catehumenilor. Potrivit unor exegeþi veterotesta-
mentari, aceastã carte didacticã este, de fapt, un su-
pliment la un text canonic (Cartea a doua Para-
lipomena / 2 Cronici), având însã în multe ediþii ale 
Sf. Scripturi un statut de sine stãtãtor28. Textul a 
fost repus în circulaþie în ediþia revizuitã a Vulgatei, 
apãrutã la Roma, în 1592, aşa-numita Biblie a Papei 
Clement al VIII-lea (Sixtina-Clementina), devenitã, 
în urma corecturilor efectuate în cuprinsul ediþiilor 
din 1593 şi 1598, textus receptus al bisericii catolice. 
Prototipul rugãciunii în limba latinã se aflã în 
apendicele ediþiilor revãzute ale Vulgatei, alãturi de 
cãrþile 3 şi 4 din Ezdra. În Cuvânt înainte la cãrþile 
care sã zic Apocrifa, S. Micu îşi motiveazã include-
rea cãrþilor deuterocanonice în Biblie, pe care „le 
pune şi le cinsteaşte şi Besearica Apusului, carea şi 
sãborniceaşte au hotãrât cã aceaste cãrþi sânt de 
Dumnezeu însuflate şi parte a Sfintei Scripturi“. El 

                                                           
28 Vezi, în acest sens, T. Cipariu, Scientia S. Scripture, Blaj, 1854, 

p. 10; Ilarion Puşcariu, Isagogia, adecã Introducere în cunoştinþa cãrþi-
lor Sântei Scripturi, Sibiu, 1878, p. 73; Constantin Chiricescu, Intro-
ducere în sfintele cãrþi ale Testamentului Vechi, Bucureşti, 1903,  
p. 114; Mircea Chialda, Cãrþile anaginoscomena ale Vechiului Testa-
ment în Biserica Ortodoxã, în „Ortodoxia“, XIV, 1962, nr. 4, p. 498; 
Mircea Basarab, Cãrþile anaginoscomena – bune de citit – în bibliile 
româneşti, în „Studii teologice“, XXIV, 1972, nr. 1-2, p. 59-69; idem, 
Atitudinea teologilor români faþã de cãrþile anaginoscomena – bune de 
citit – ale Vechiului Testament, în „Mitropolia Ardealului“, XXIV, 
1979, nr. 7-9, p. 617. 
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se prevaleazã, astfel, de clarificãrile doctrinare ale 
Conciliului de la Trento (1545-1563), care adopta-
se, prin decretul din 8 aprilie 1546, versiunea Vul-
gatei ca singura autenticã, acordând majoritãþii 
cãrþilor aşa-zis apocrife un statut egal cu al celor 
protocanonice. 

Acþiunea de traducere şi de editare exhaustivã a 
textelor biblice, extinsã şi asupra celor zece cãrþi 
anaginoscomena, precum şi a adaosurilor la cele 
cinci cãrþi canonice, era în consonanþã, aşadar, atât 
cu tradiþia bisericii catolice, cât şi a celei ortodoxe. 
Cu toate cã Nicolae Milescu, ca şi cei care au revi-
zuit textul Bibliei de la Bucureşti, împãrtãşeau ace-
eaşi concepþie privind fructificarea integralã a 
cãrþilor „ascunse“, mai mult chiar, acordând credit 
şi unor apocrife propriu-zise (pseudo-biblice), Ru-
gãciunea regelui Manase nu şi-a gãsit locul în cu-
prinsul ediþiei din 1688. 

S. Micu introduce, într-adevãr, pentru prima 
oarã, aceastã rugãciune în structura unei Biblii care 
a vãzut la noi lumina tiparului, fãrã a avea însã pri-
oritatea absolutã. Cu câteva decenii înainte, în 
1760, episcopul Petru Pavel Aron realiza, tot la 
Blaj, o primã traducere a Vulgatei, rãmasã în ma-
nuscris, în care se regãseşte şi Rugãciunea lui Ma-
nase29. Un paralelism între textul latin şi traducerea 
româneascã poate fi elocvent: 

 
 
 

                                                           
29 BAR Cluj, ms. rom. 18, f. 317v-319r; ms. rom. 20, f. 234-235r. 
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Vg 

Oratio Manassae,  
regis Iuda, cum captus  
teneretur in Babylone 

Domine omnipotens, Deus 
patrum nostrorum, Abraham, 
et Isaac, et Iacob, et seminis 
eorum iusti, qui fecisti caelum 
et terram cum omni ornatu 
eorum, qui ligasti mare verbo 
praecepti tui, qui conclusisti 
abyssum, et signasti eam terri-
bili et laudabili nomine tuo; 
quem omnia pavent, et tremunt 
a vultu virtutis tuae, quia im-
portabilis est magnificentia glo-
riae tuae, et insustentabilis ira 
comminationes tuae super pec-
catores; immensa vero et inves-
tigabilis misericordia promissio-
nis tuae, quoniam tu es Do-
minus altissimus, benignus, lon-
ganimis, et multum misericors 
et poenitens super malitias ho-
minum. Tu Domine, secundum 
multitudinem bonitatis tuae, 
promisisti poenitentiam et 
remissionem iis, qui pec-cave-
runt tibi, et multitudine misera-
tionum tuarum decrevisti poeni-
tentiam peccatoribus in salutem. 
Tu igitur, Domine Deus iusto-
rum, non posuisti poenitentiam 
iustis, Abraham, et Isaac, et Ia-
cob, iis qui tibi non peccave-
runt; sed posuisti poenitentiam 
propter me peccatorem; quo-
niam peccavi super numerum 
arenae maris; multiplicatae sunt 
iniquitates meae Domine, multi-
plicatae sunt iniquitates meae, et 

B. Aron (ms. rom. 20) 

Rugãciunea lui Manasie, 
împãratului Iudei, când rob sã 

þinea în Vavilon 

Doamne Atotputearnice, 
Dumnezeul pãrinþilor noştri, a 
lui Avraam, şi a lui Isaac, şi a lui 
Iacov, şi a sãminþiii lor cei 
dreapte, Care ai fãcut ceriul şi 
pãmântul, cu toatã podoaba lor, 
Cel ce ai legat marea cu cuvân-
tul poruncii Tale, Cel ce ai în-
chis adâncul şi l-ai pecetluit cu 
înfricoşat şi lãudat numele Tãu, 
de Carele toate sã spãiminteazã 
şi sã cutremurã de cãtrã faþa pu-
terii Tale, cã nesuferitã e mã-
rimea slavii Tale şi nerãbdatã 
mâniia pornirii Tale asupra pã-
cãtoşilor. Iarã nemãsuratã şi ne-
cercetatã e mila fãgãduinþii Tale. 
Cã Tu eşti Domnul cel Prea-
înalt, bun, îndelung rãbdãtoriu 
şi mult milostiv, şi-Þ pare rãu 
de rãotãþile oamenilor. Tu, 
Doamne, dupã mulþimea bunã-
tãþii Tale, ai fãgãduit pocãinþã şi 
iertare celor ce au pãcãtuit Þie 
şi dupã mulþimea milelor Tale 
ai rânduit pocãinþã pãcãtoşilor 
spre mântuire. Tu, darã, Doam-
ne, Dumnezeul celor drepþi, 
n-ai pus pocãinþã drepþilor, lui 
Avraam, şi Isaac, şi Iacov, celor 
ce n-au greşit Þie, ci ai pus po-
cãinþã pentru mine, pãcãtosul, 
cã am pãcãtuit preste numãrul 
nãsipului mãrii. Înmulþitu-s-au 
strâmbãtãþile meale, Doamne, 
înmulþitu-s-au strâmbãtãþile mea-
le şi nu sânt vreadnic a privi şi a 
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non sum dignus intueri et aspi-
cere altitudinem caeli, prae mul-
titudine iniquitatum mearum. 
Incurvatus sum multo vinculo 
ferreo, ut non possim attollere 
caput meum, et non est respi-
ratio mihi, quia excitavi iracun-
diam tuam, et malum coram te 
feci; non feci voluntatem tuam, 
et mandata tua non custodivi; 
statui abominationes, et multi-
plicavi offensiones. Et nunc 
flecto genu cordis mei, precans a 
te bonitatem. Peccavi Domine, 
peccavi, et iniquitates meas ag-
nosco. Quare peto rogans te, 
remitte mihi Domine, remitte 
mihi, et ne simul perdas me 
cum iniquitatibus meis, neque 
in aeternum iratus, reserves ma-
la mihi, neque damnes me in in-
fima terrae loca; quia tu es 
Deus, Deus, inquam, poeniten-
tium; et in me ostendes omnem 
bonitatem tuam, quia indignum 
salvabis me secundum magnam 
misericordiam tuam, et laudabo 
te semper omnibus diebus vitae 
meae; quoniam te laudat omnis 
virtus caelorum, et tibi est gloria 
in saecula saeculorum. Amen. 

vedea înãlþimea ceriului, pentru 
mulþimea strâmbãtãþilor meale. 
Împilat sânt cu multã legãturã 
de fier, cât nu pociu rãdica ca-
pul mieu şi nu-mi easte rãsuflare 
cã am întãrâtat mâniia Ta şi rãu 
înaintea Ta am fãcut, n-am fãcut 
voia Ta şi poruncile Tale nu 
le-am pãzit, fãcut-am urâciuni şi 
am înmulþit sminteale. Şi acum 
plec genunchiul inimii meale, 
cerând de la Tine bunãtate. 
Greşit-am, Doamne, greşit-am, 
şi strâmbãtãþile meale le cunosc. 
Pentru aceaea, rugându-mã cer 
de la Tine: Iartã-mã, Doamne, 
iartã-mã şi sã nu mã pierzi îm-
preunã cu strâmbãtãþile meale, 
nici în veac mâniindu-Te, sã þii 
realele mie, nici sã mã osândeşti 
spre locurile ceale de supt pã-
mânt. Cã Tu eşti Dumnezeul, 
Dumnezeul, am zis celor ce sã 
pocãiesc. Şi spre mine vei arãta 
toatã bunãtatea Ta, cã, nevread-
nic fiind, mã vei mântui dupã 
mare mila Ta. Şi te voiu lãuda 
pururea în toate zilele vieþii mea-
le, cã pre Tine Te laudã toatã 
putearea ceriurilor şi a Ta easte 
mãrirea în veacii veacilor. Amin! 

 
Traducerea lui P. P. Aron denotã o mare fide-

litate faþã de modelul latin, fiind aproape literalã în 
unele pasaje: conclusisti – ai închis, benignus – bun, 
decrevisti – ai rânduit, Deus iustorum – Dumnezeul 
celor drepþi, iniquitatis – strâmbãtãþile, remite mihi – 
iartã-mã, virtus caelorum – putearea ceriurilor. 
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Comparativ, seriile de echivalenþe pe care le pro-
pune S. Micu se distanþeazã, în numeroase locuri, 
dupã cum vom vedea, de cele ale predecesorului sãu. 
La fel ca în cazul psalmilor, Micu nu a optat pentru o 
nouã traducere dupã Vulgata sau dupã o ediþie deri-
vatã din A, ci a ales varianta vehiculatã deja în tradiþia 
localã. Rugãciunea face parte, potrivit tipicului celor 
şapte laude, din Pavecerniþa mare, o primã versiune 
româneascã fiind publicatã în Ceasloveþul de la Bãl-
grad din 1686, text care nu a fost însã urmat de cãrtu-
rarul blãjean. Începând cu Ceaslovul apãrut la Târgo-
vişte, în 1715, în traducerea lui Antim Ivireanul, se 
impune o nouã versine a Rugãciunii lui Manasi, împã-
ratului jidovesc, reprodusã cu exactitate în ediþiile 
Ceaslovului de la Rãdãuþi, din 1745, în care persistã 
fonetismul moldovenesc, de la Bucureşti, din 1748, şi 
de la Iaşi, din 1750, cu numeroase alte reeditãri. În 
ediþia publicatã la Râmnic, în 1724, sub îngrijirea 
episcopului Damaschin, traducerea lui Antim Ivirea-
nul este fructificatã cvasiintegral, textul având o sin-
gurã deosebire notabilã, care constã în înlocuirea pri-
mei sintagme a versetului mai presus decât numãrul 
nãsipului mãrii, din Ceaslovul din 1715, cu forma ad-
verbialã mai mult. Aceastã soluþie textualã se menþine 
în toate ediþiile tipãrite ulterior la Râmnic, fiind 
transpusã întocmai şi în ceasloavele apãrute la Blaj, 
începând cu cel din 1751. Pe filiera Târgovişte–Râm-
nic–Blaj, textul rugãciunii pãtrunde, într-o configu-
raþie foarte apropiatã, în Biblia din 1795, dupã cum 
rezultã din urmãtorul paralelism: 
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Ceaslov, Râmnic, 1724 
 
Rugãciunea lui 

Manasi, împãratului 
jidovesc 

 
Doamne Atot-

putearnice, Dumne-
zeul pãrinþilor noş-
tri, al lui Avraam, şi 
al lui Isaac, şi al lui 
Iacov, şi al seminþiei 
lor ceii dreapte, 
Carele ai fãcut ceriul 
şi pãmântul, cu toatã 
podoaba lor, Cela ce 
ai legat marea cu 
cuvântul poruncii 
Tale, Cela ce ai încu-
iat adâncul şi l-ai 
pecetluit pre el cu 
înfricoşat şi slãvit 
numele Tãu, de Ca-
rele toate sã tem şi sã 
cutremurã de faþa 
puterii Tale, cã nesu-
feritã e mare cuviinþa 
mãririi Tale şi nerãb-
datã mâniia îngro-
zirii Tale ceii asupra 
pãcãtoşilor. Şi nemã-
suratã şi neurmatã e 
mila fãgãduinþii Ta-
le. Cã Tu eşti Dom-
nul cel Înalt, milo-
sârd, îndelung rãbdã-
toriu şi mult milos-
tiv, şi-Þ pare rãu de 
rãotãþile oamenilor. 
Tu, Doamne, dupã 
mulþimea bunãtãþii 
Tale, ai fãgãduit po-

Ceaslov, Blaj, 1786 
 

Rugãciunea lui 
Manasi, împãratului 

jidovesc 
 
Doamne Atotu-

tearnice, Dumnezeul 
pãrinþilor noştri, al 
lui Avraam, şi al lui 
Isaac, şi al lui Iacov, 
şi al seminþiei lor 
ceii dreapte, Carele 
ai fãcut ceriul şi 
pãmântul, cu toatã 
podoaba lor, Cela ce 
ai legat marea cu 
cuvântul poruncii 
Tale, Cela ce ai încu-
iat adâncul şi l-ai 
pecetluit pre el cu 
înfricoşat şi slãvit 
numele Tãu, de 
Carele toate sã tem 
şi sã cutremurã de 
faþa puterii Tale, cã 
nesuferitã e mare cu-
viinþa mãririi Tale şi 
nerãbdatã mâniia în-
grozirii Tale ceii asu-
pra pãcãtoşilor. Şi 
nemãsuratã şi neur-
matã e mila fãgãdu-
inþii Tale. Cã Tu eşti 
Domnul cel Înalt, 
milosârd, îndelung 
rãbdãtoriu şi mult 
milostiv, şi-Þi pare 
rãu de rãutãþile oa-
menilor. Tu, Doam-
ne, dupã mulþimea 
bunãtãþii Tale, ai 

BBl 
 

Rugãciunea lui Mana-
si, împãratului Iudei, 

când era rob în Vavilon 
 
Doamne Atot-

putearnice, Dumne-
zeul pãrinþilor noş-
tri, al lui Avraam, şi 
al lui Isaac, şi al lui 
Iacov, şi al seminþiei 
lor ceii dreapte, 
Carele ai fãcut ceriul 
şi pãmântul, cu toatã 
podoaba lor, Cel ce 
ai legat marea cu cu-
vântul poruncii Tale, 
Cel ce ai încuiat 
adâncul şi l-ai pecet-
luit pre el cu înfri-
coşat şi slãvit numele 
Tãu, de Carele toate 
sã tem şi sã cutre-
murã de faþa puterii 
Tale, cã nesuferitã e 
mare cuviinþa mãri-
rii Tale şi nerãbdatã 
mãniia îngrozirii Ta-
le ceii asupra pãcãto-
şilor. Şi nemãsuratã 
şi neurmatã e mila 
fãgãduinþii Tale. Cã 
Tu eşti Domnul cel 
Înalt, milosârd, în-
delung rãbdãtoriu şi 
mult milostiv, şi-Þi 
pare rãu de rãutã- 
þile oamenilor. Tu, 
Doamne, dupã mul-
þimea bunãtãþii Tale, 
ai fãgãduit pocãinþã 
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cãinþã şi iertare celor 
ce greşesc Þie şi cu 
mulþimea îndurãri-
lor Tale ai hotãrât 
pocãinþã pãcãtoşilor 
spre mântuire. Tu, 
darã, Doamne, Dum-
nezeul puterilor, n-ai 
pus pocãinþã drepþi-
lor, lui Avraam, şi 
lui Isaac, şi lui Iacov, 
celor ce n-au greşit 
Þie, ci ai pus pocã-
inþã asupra mea, pã-
cãtosului, pentru cã 
am greşit mai mult 
decât numãrul nãsi-
pului mãrii. Înmulþi-
tu-s-au fãrdelegile 
meale, Doamne, în-
mulþitu-s-au fãrdele-
gile meale şi nu sânt 
vreadnic sã privescu 
şi sã vãzu nãlþimea 
ceriului, pentru mul-
þimea nedreptãþilor 
meale. Împilat sânt 
de multã legãturã de 
fier, cât nu-m pociu 
râdica capul mieu şi 
nu easte slãbire pen-
tru cã am întãrâtat 
mâniia Ta şi rãu 
înaintea Ta am fãcut, 
nefãcând voia Ta şi 
nepãzind poruncile 
Tale. Şi acum plec 
genunchile inimii, 
trebuindu-m bunã-
tate de la Tine. 
Greşit-am, Doamne, 
greşit-am, şi fãrde-

fãgãduit pocãinþã şi 
iertare celor ce gre-
şesc Þie şi cu mulþi-
mea îndurãrilor Tale 
ai hotãrât pocãinþã 
pãcãtoşilor spre mân-
tuire. Tu, darã, Doam-
ne, Dumnezeul pu-
terilor, n-ai pus po-
cãinþã drepþilor, lui 
Avraam, şi lui Isaac, 
şi lui Iacov, celor ce 
n-au greşit Þie, ci ai 
pus pocãinþã asupra 
mea, pãcãtosului, pen-
tru cã am greşit mai 
mult decât numãrul 
nãsipului mãrii. În-
mulþitu-s-au fãrãdele-
gile meale, Doamne, 
înmulþitu-s-au fãrã-
delegile meale şi nu 
sânt vreadnic sã pri-
vesc şi sã vãz nãlþi-
mea ceriului, pentru 
mulþimea nedreptã-
þilor meale. Împilat 
sânt de multã legãtu-
rã de fier, cât nu-mi 
pociu rãdica capul 
mieu şi nu easte slã-
bire pentru cã am în-
tãrâtat mâniia Ta şi 
rãu înaintea Ta am 
fãcut, nefãcând voia 
Ta şi nepãzind po-
runcile Tale. Şi a-
cum plec genunchele 
inimii, trebuindu-mi 
bunãtate de la Tine. 
Greşit-am, Doamne, 
greşit-am, şi fãrãdele-

şi iertare celor ce gre-
şesc Þie şi cu mulþi-
mea îndurãrilor Tale 
ai hotãrât pocãinþã 
pãcãtoşilor spre mân-
tuire. Tu, darã, 
Doamne, Dumneze-
ul puterilor, n-ai pus 
pocãinþã drepþilor, 
lui Avraam, şi lui 
Isaac, şi lui Iacov, 
celor ce n-au greşit 
Þie, ci ai pus pocãin-
þã asupra mea, pãcã-
tosului, pentru cã 
am greşit mai mult 
decât numãrul nãsi-
pului mãrii. Înmul-
þitu-s-au fãrãdelegile 
meale, Doamne, în-
mulþitu-s-au fãrãdele-
gile meale şi nu sânt 
vreadnic sã privesc şi 
sã vãz nãlþimea ce-
riului, pentru mulþi-
mea nedreptãþilor 
meale. Împilat sânt 
de multã legãturã de 
fier, cât nu-mi pociu 
rãdica capul mieu şi 
nu easte slãbire pen-
tru cã am întãrâtat 
mâniia Ta şi rãu îna-
intea Ta am fãcut, 
nefãcând voia Ta şi 
nepãzind poruncile 
Tale. Şi acum plec 
genunchele inimii, 
trebuindu-mi bunã-
tate de la Tine. Gre-
şit-am, Doamne, grã-
şit-am, şi fãrãdelegile 
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legile meale eu le 
ştiu. Ci mã cuceresc 
rugându-mã: Slãbeaş-
te-m, Doamne, slã-
beaşte-m şi nu mã 
piiarde pre mine cu 
fãrdelegile meale, nici 
în veac þiind mânie, 
sã nu Te uiþ la rão-
tãþile meale, nici sã 
mã osândeşti întru 
ceale mai de jos ale 
pãmântului. Pentru 
cã Tu eşti, Dumne-
zeule, Dumnezeul ce-
lor ce sã pocãiesc. Şi 
întru mine sã arãþ 
toatã bunãtatea Ta, 
cã, nevreadnic fiind, 
sã mã mântuieşti, du-
pã multã mila Ta. Şi 
te voiu lãuda totdea-
una în zilele vieþii 
meale, cã pre Tine 
Te laudã toatã putea-
rea îngerilor şi a Ta 
easte mãrirea în vea-
cii veacilor. Amin! 

(p. 289-293) 

gile meale eu le ştiu. 
Ci mã cuceresc ru-
gându-mã: Slãbeaş-
te-mi, Doamne, slã-
beaşte-mi şi nu mã 
piiarde pre mine cu 
fãrãdelegile meale, 
nici în veac þiind mâ-
nie, sã nu Te uiþi la 
rãotãþile meale, nici 
sã mã osândeşti întru 
ceale mai de jos ale 
pãmântului. Pentru 
cã Tu eşti, Dumne-
zeule, Dumnezeul ce-
lor ce sã pocãiesc. Şi 
întru mine sã arãþi 
toatã bunãtatea Ta, 
cã, nevrednic fiind, 
sã mã mântuieşti, 
dupã multã mila Ta. 
Şi te voiu lãuda tot-
deauna în zilele vie-
þii meale, cã pre Tine 
Te laudã toatã pu-
tearea îngerilor şi a 
Ta easte mãrirea în 
veacii veacilor. Amin! 

(p. 291-295) 

meale eu le ştiu. Ci 
mã cuceresc rugân-
du-mã: Slãbeaşte-mi, 
Doamne, slãbeaş-
te-mi şi nu mã piiar-
de pre mine cu fãrã-
delegile meale, nici 
în veac þiind mãnie, 
sã nu Te uiþi la 
rãutãþile meale, nici 
sã mã osândeşti întru 
ceale mai de jos ale 
pãmântului. Pentru 
cã Tu eşti, Dum-
nezeule, Dumnezeul 
celor ce sã pocãiesc. 
Şi întru mine sã arãþi 
toatã bunãtatea Ta, 
cã, nevreadnic fiind, 
sã mã mântuieşti, du-
pã multã mila Ta. Şi 
te voiu lãuda totdea-
una în zilele vieþii 
meale, cã pre Tine 
Te laudã toatã putea-
rea îngerilor şi a Ta 
easte mãrirea în vea-
cii veacilor. Amin! 

(p. 893-894) 

 
Pe lângã particularitãþile de traducere pe care le 

prezintã aceastã variantã faþã de aceea a lui P. P. 
Aron, constatãm şi omisiunea generalizatã a unui 
segment de text: cf. statui abominationes et multipli-
cavi offensiones (Vg) – fãcut-am urâciuni şi am 
înmulþit sminteale (B Aron). Textul este lacunar şi 
în Ceasloveþul din 1686, precum şi în versiunea 
slavonã a rugãciunii din Ceaslovul tipãrit la Bucu-
reşti, în 1731. În unele dintre reeditãrile Bibliei de 
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la Blaj se perpetueazã aceastã lacunã (BBz, B 1914), 
fiind însã completatã în altele: am adaos 
pângãrãciunile şi am înmulþit smintelile (B 1819, 
BŞag); cf. ci am pus urâciuni şi am înmulþit smintele 
(B 1936). 

Deşi Samuil Micu mãrturisea, la începutul cãrþii, 
cã Vechiul Testament i-a prilejuit o tãlmãcire mai 
asiduã, textul Noului Testament ne dezvãluie aceeaşi 
acribie a traducãtorului, care dispunea, în aceastã 
secþiune, de mai multe modele consacrate deja în 
biserica româneascã. Biblia Sacra, cu versiunile pa-
ralele din greacã şi din Vulgata, sau cu traducerile şi 
prelucrãrile succesive în latinã realizate de Erasmus 
de Rotterdam30, Robert Estienne şi Théodore de 
Bèze, precum şi cu traducerea din siriacã a lui 
Immanuel Tremellius, îi ofereau, pe de altã parte, 
un etalon pentru controlul traducerilor mai vechi, 
dintre care a cunoscut, desigur, Tetraevanghelul lui 
Coresi, din 1561, şi Noul Testament de la Bãlgrad, 
din 1648. Sã urmãrim comparativ câteva scurte 
fragmente ilustrative din aceste posibile surse pen-
tru ediþia lui Micu, într-un tablou sinoptic în care 
am mai inserat, pe lângã Biblia de la Bucureşti, şi 
Biblia manuscrisã a lui Petru Pavel Aron31:  

 

 

                                                           
30 Un exemplar acefal din Novum Testamentum, cu versiunea în 

greacã şi latinã a lui Erasmus, pe care l-am identificat în BAR Cluj 
(cota B 1630), poartã la începutul Epistolei întâi cãtre corinteni auto-
graful cãrturarului blãjean, sub forma M. Samuil. 

31 BAR Cluj, ms. rom. 22, care conservã cele patru Evanghelii. 
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Mt 8, 1-3 
 

CT 

1. Şi destinse El 
den codru, pre ur-
mã-i mergea gloate 
multe. 

2. Şi, iatã, stri-
cat vine şi închi-
nã-se Lui, grãi: 
„Doamne, sã veri, 
poþi sã mã curã-
teşti“. 

3. Şi tinse mâ-
na Iisus, pipãi El, 
grãi: „Voiu, curã-
þeaşte-te“. Şi aciia se 
curãþi lui stricã-
ciunea. 

NT 

1. Iarã pogorin-
du-Sã El den munte, 
mearserã dupã El 
mulþime multã. 

2. Şi, iaca, un bu-
bos, venind, sã în-
china Lui, zicând: 
„Doamne, de vei 
vrea, poþi-mã cu-
rãþi“. 

3. Şi, tinzând 
Iisus mâna, atinse 
pre el, zicând: „Voia 
Mi-e, curãþeaşte-te“. 
Şi numaidecât i sã 
curãþi lui gubãviia. 

BB 

1. Şi, pogorân-
du-Se El den munte, 
mearserã dupã El 
gloate multe. 

2. Şi, iatã, bubos, 
viind, sã închinã Lui, 
zicând: „Doamne, de 
vei vrea, poþi-mã cu-
rãþi“. 

3. Şi, tinzând 
mâna, atinse pre el 
Iisus, zicând: „Voia 
Mi-e, curãþeaşte-te“. 
Şi numaidecât i sã 
curãþi lui stricãciu-
nea. 
 

B Aron 

1. Iarã deacã 
S-au pogorât din 
munte, au mers du-
pã El gloate multe. 

2. Şi, iatã, un 
bubos, venind, sã 
închina Lui, zicând: 
„Doamne, de vreai, 
mã poþi curãþi“.  

3. Şi întinzân-
du Iisus mâna, l-au a-
tins, zicând: „Vreau, 
curãþeaşte-te“. Şi în-
datã s-au curãþit le-
pra lui. 

BBl 

1. Iarã pogorân-
du-Sã El din munte, 
au mers dupã El no-
roade multe.  

2. Şi, iatã, un le-
pros [glosat: bubos], 
venind, sã închina 
Lui, zicând: „Doam-
ne, de vreai, poþi sã 
mã curãþeşti“. 

3. Şi, tinzând mâ-
na, S-au atins de el I-
isus, zicând: „Voiu, cu-
rãþeaşte-te“. Şi îndatã 
s-au curãþit lepra lui. 

B 1914 

1. Şi pogorân-
du-Se El din munte, 
au mers dupã Dânsul 
noroade multe.  

2. Şi, iatã, un le-
pros venind, se închi-
na Lui, zicând: „Doa-
mne, de vei vrea, poþi 
sã mã curãþeşti“. 

3. Şi, tinzând 
Iisus mâna, S-au a-
tins de dânsul, zi-
când: „Voiesc, curã-
þeşte-te!“. Şi îndatã s-a 
curãþit lepra lui. 
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Mc 12, 38-42 
CT 

38. Zise Dom-
nul: „Pãziþi-vã de 
cãrtulari. Veni-vor 
îmbrãcaþi şi sãruta-
te la târgure,  

39. Şi nainte a 
şedea la gloate şi 
întãiu a şedea la 
cinã,  

40. Mânâncã 
casele vãduolor şi 
vã se pare cã de 
departe se roagã; 
aceia lua-vor mai 
mare osândã“. 

41. Şi şezu 
Iisus naintea visti-
iariului rãcliþeei, 
cãuta cum nãrodul 
aruncã bani în vis-
tiiari în rãcliþã şi 
mulþi bogaþi arun-
ca mult. 

42. Şi vine o 
vãduo sãracã, arun-
cã doi fileari, ce 
easte condrat. 

NT 

38. Iarã El zicea 
lor întru învãþãtura 
Lui: „Socotiþi-vã de 
cãrtularii carii le place 
a îmbla în veşminte 
lungi şi închinãciune 
în târguri,  

39. Şi şãderile în-
tãiu la sãboarã şi a şã-
dea mai înainte la 
ospeaþe,  

40. Carii înghit 
casele vãduolor şi la 
arãtare rugându-sã 
cu rugãciune lungi; 
aceştia vor lua mai 
grea giudecatã“. 

41. Şi, şãzând Iisus 
derept vistiiarul suru-
manilor, previia cum 
aruncã mulþimea bani 
în vistiiariu, şi mulþi 
bogaþi arunca mult. 

42. Şi, viind o vã-
duo sãracã, aruncã 
doi fileari, ce easte un 
condrat. 

BB 

38. Şi zicea lor 
întru învãþãtura Lui: 
„Socotiþi-vã de cãrtu-
rarii carii le place a 
îmbla în podoabe şi 
închinãciune în târ-
guri,  

39. Şi şãderile în-
tâiu în sãboarã şi şã-
deri mai înainte la 
ospeaþe,  

40. Carii înghit 
casele vãduvelor şi 
cu prilej îndelung 
rugãciune fãcând; 
aceştia vor lua mai 
grea judecatã“. 

41. Şi, şãzând 
Iisus dirept visterie, 
priviia cum aruncã 
mulþimea bani în vis-
tiariu, şi mulþi bogaþi 
arunca mult. 

42. Şi, viind o 
vãduo sãracã, aruncã 
doi fileari, ce easte 
um condrant. 

 
B Aron 

38. Şi le zicea în-
tru învãþãtura Sa: 
„Pãziþi-vã de cãrtu-
rarii carii vreau în 
veşminte lunji a 
umbla şi a le sã da 
închinãciuni prin 
târguri,  

BBl 

38. Şi zicea lor 
întru învãþãtura Sa: 
„Pãziþi-vã de cãrtu-
rarii cãrora le place a 
umbla în haine lungi 
şi carii iubesc între-
bãrile de sãnãtate 
prin târguri,  

B 1914 

38. Şi grãia lor 
întru învãþãtura Sa: 
„Pãziþi-vã de cãrtu-
rari, cari voiesc a 
umbla în podoabe şi 
iubesc închinãciunile 
prin târguri,  
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39. Şi a şedea 
pre scaunele ceale 
dintâi în sinagoguri 
şi şederile dintâi la 
ospeaþe,  

40. Carii îmbu-
cã casele vãduvelor 
supt arãtare de ru-
gãciune lungã; aceş-
tia vor lua mai 
mare judecatã“. 

41. Şi, şezând Ii-
sus în preajma vistie-
riei, Sã uita cum 
arunca gloata bani în 
vistierie. 

42. Iarã venind o 
vãduvã sãracã, au a-
runcat doi fileari, ca-
re easte un condrat. 

39. Şi şederile 
mai sus la adunãri şi 
a şedea mai înainte 
la ospeaþe,  

40. Carii mãnân-
cã casele vãduvelor 
şi cu fãþãrie îndelung 
sã roagã; aceştia vor 
lua mai grea jude-
catã“. 

41. Şi, şezând 
Iisus împrotiva vis-
tieriei, privea cum 
aruncã norodul bani 
în vistierie, şi mulþi 
bogaþi arunca mult. 

42. Şi, venind o 
vãduvã sãracã, au 
aruncat doi fileari, 
ce easte un condrat. 

39. Şi scaunele ce-
le mai de sus în sina-
goguri şi şederile cele 
mai întâiu la ospeþe,  

40. Cari mãnâncã 
casele vãduvelor şi cu 
pricinã îndelung se 
roagã; aceştia vor lua 
mai grea osândã“. 

41. Şi, şezând Iisus 
în preajma gazo-
filachiei, privea cum 
aruncã norodul bani 
în gazofilachie, şi 
mulþi bogaþi aruncau 
multe. 

42. Şi, venind o 
vãduvã sãracã, a 
aruncat doi filiari, ce 
este un codrant. 

 

 

Lc 6, 42 
CT 

Sau cum poþi 
zice fratelui tãu: 
„Frate, lasã sã iau 
ştercul ce easte în 
ochiul tãu“, însuþi 
fiind în ochiul tãu 
bãrna nu vezi? 
Fãþarnice, ia întâiu 
bãrna den ochiul 
tãu şi atunce cautã 
de ia ştercul den 
ochiul fratelui tãu.  

NT 

Sau cum poþi zi-
ce fratelui tãu: „Fra-
te, lasã sã scoþ 
oþapocul den ochiul 
tãu“, şi fiind bãrna 
în ochiul tãu nu o 
socoteşti? Fãþarnice, 
scoate întãiu bãrna 
den ochiul tãu, şi 
atuncea cãutã sã 
scoþi oþapocul den 
ochiul fratelui tãu. 

BB 

Sau cum poþi zice 
fratelui tãu: „Frate, 
lasã sã scoþu aþapocul 
cel den ochiul tãu“, 
tu bârna cea den o-
chiul tãu nu vãzând? 
Fãþarnice, scoate 
întâiu bârna den o-
chiul tãu, şi atuncea 
vei cãuta sã scoþi 
aşchiia cea den ochiul 
fratelui tãu. 
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B Aron 

Au cum poþi 
zice fratelui tãu: 
„Frate, lasã sã scoþ 
oþapocul din ochi-
ul tãu“, nevãzând 
tu bârna în ochiul 
tãu? Fãþarnice, lea-
pãdã întâi bârna 
din ochiul tãu, şi 
atunci vei vedea sã 
scoþi oþapocul din 
ochiul frãþâne-tãu. 

BBl 

Sau cum poþi zice 
fratelui tãu: „Frate, 
lasã sã scoþ gozul care 
easte în ochiul tãu“, 
însuþi nevãzând bârna 
care easte în ochiul 
tãu? Fãþarnice, scoate 
întâiu bârna din ochi-
ul tãu, şi atunci vei 
vedea sã scoþi gozul 
[glosat: ştercul] din 
ochiul fratelui tãu. 

B 1914 

Sau cum poþi zice 
fratelui tãu: „Frate, 
lasã sã scot ştercul ca-
re este în ochiul tãu“, 
însuþi nevãzând bâr-
na care este în ochiul 
tãu? Fãþarnice, scoate 
întâiu bârna din 
ochiul tãu, şi atunci 
vei vedea sã scoþi 
ştercul care este în 
ochiul fratelui tãu. 

 
Sub aspectul limbii literare, versiunea evan-

gheliilor în traducerea lui Micu se remarcã prin 
modernitatea expresiei, textul nefiind tributar, în 
mod vizibil, transpunerilor anterioare. Unele co-
respondenþe lexicale detaşeazã ediþia din 1795 faþã 
de celelalte versiuni: CT, BB, B Aron gloate – NT 
mulþime – BBl noroade (Mt 8, 1); CT stricat – NT, 
BB, B Aron bubos – BBl lepros, glosat prin bubos 
(Mt 8, 2); CT nãrodul – NT, BB mulþimea – B 
Aron gloata – BBl norodul (Mc 12, 41); CT ştercul – 
NT, B Aron oþapocul – BB aþapocul / aşchiia – BBl 
gozul, adnotat, în a doua ocurenþã, prin ştercul (Lc 
6, 42). 

Chiar şi numai câteva dintre concordanþele tex-
tuale prezentate ne relevã dependenþa Bibliei de la 
Bucureşti şi, în parte, a lui P.P. Aron, de Noul Tes-
tament de la Bãlgrad, cu care Biblia de la Blaj nu 
are atâtea elemente de convergenþã. De altfel, in-
fluenþele ediþiei din 1648 asupra celei din 1688 au 
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fost deja evidenþiate, regãsindu-se, de pildã, în iden-
titatea predosloviilor la Evangheliile dupã Marcu, 
Luca şi Ioan, cu totul diferite însã în ediþia din 
1795. Am remarcat, pe de altã parte, câteva puncte 
comune cu Tetraevanghelul lui Coresi, S. Micu fi-
ind la curent, desigur, cu versiunea braşoveanã din 
1561.  

În fine, legãturile de filiaþie pot fi extinse, aşa 
dupã cum am vãzut, şi în celãlalt sens, în care, lu-
ând ca arhetip ediþia de la Blaj, vom putea detecta 
influenþa pe care a exercitat-o, timp de peste un se-
col, asupra limbajului biblic românesc. Este de or-
dinul evidenþei cã Biblia de la Sankt Petersburg, din 
1819, Biblia de la Buzãu, apãrutã, în cinci volume, 
între 1854-1856, apoi cea tipãritã sub supravegherea 
şi binecuvântarea mitropolitului Andrei Şaguna, la 
Sibiu, între anii 1856-1858, precum şi, într-o 
anumitã mãsurã, Biblia Sinodalã, apãrutã la Bucu-
reşti, în 1914, sunt îndatorate traducerii lui Samuil 
Micu, lucru care nu întotdeauna a fost acceptat. Cu 
multã onestitate, episcopul Filotei mãrturisea în 
precuvântarea ediþiei buzoiene cã „dintre Bibliile 
tipãrite în limba noastrã mai bine tãlmãcitã şi mai 
luminat la înþeles este cea de la Blaju“. În reprodu-
cerile şi prelucrãrile ediþiei din 1795 au putut inter-
veni, în diferite grade, unele modificãri de ordin 
grafic, fonetic, morfologic sau lexical, însã acestea 
nu le conferã statutul de versiuni independente, 
prin care sã se distanþeze de versiunea lui Micu, 
eventual în urma unei confruntãri sistematice cu 
originalul strãin al traducerii. Vom ilustra aceastã 
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aserþiune printr-un alt paralelism din Vechiul Tes-
tament, în care vom avea ca elemente de com-
paraþie Biblia de la Bucureşti, Biblia de la Blaj, Biblia 
din 1819, Biblia de la Buzãu, Biblia lui Andrei Şaguna 
şi Biblia Sinodalã din 1914:  

 

Iov 16, 2-14 
BB 

2. Auzit-am ca a-
ceastea multe, mân-
gâitori de reale, toþi. 

3. Pentru cãci? Au 
rânduialã easte gra-
iurile duhului? Sau ce 
va dodei pre tine, cãci 
vei rãspunde? Şi eu ca 
şi voi voiu grãi, de ar 
fi supus sufletul vos-
tru în locul cestuia al 
mieu. 

4. Şi apoi voiu sãri 
întru voi cu graiuri şi 
voiu clãti asupra 
voastrã capul mieu. 

5. Şi fie vârtute 
în rostul mieu, şi 
pornirea buzelor nu 
voiu pregeta.  

6. Cã de voiu 
grãi, nu voiu durea 
rana, iarã de voiu şi 
tãcea, ce mai puþin 
mã voiu rãni? 

7. Iarã acum 
prea trudit m-au 
fãcut nãuc, putred, 
şi te-ai apucat de 
mine. 

BBl 

2. Multe de 
aceastea am auzit, 
mângãitori celor rãi 
sânteþi toþi. 

3. Cã ce e? Au 
easte rânduialã în 
cuvintele duhului? 
Sau în ce-þi va fi 
greu a rãspunde? 

4. Şi eu ca voi 
grãiesc, de ar fi pus 
sufletul vostru în lo-
cul sufletului mieu, şi 
eu v-aş grãi voao cu-
vinte, aş clãti capul 
ca şi voi. 

5. Şi sã fie tãrie 
în gura mea, şi por-
nirea buzelor nu o 
voiu pregeta.  

6. Cã de voiu 
grãi, nu mã va du-
rea rana, şi de voiu 
şi tãcea, au mai 
puþin mã voiu rãni? 

7. Iarã acum 
trudit şi m-au fãcut 
nebun şi putrãd, şi 
te-ai apucat de mi-
ne. 

B 1819 

2. Multe de 
aceastea am auzit, 
mângãitori celor rãi 
sânteþi toþi. 

3. Cã ce este? 
Au easte rânduialã 
în cuvintele duhu-
lui? Sau în ce-þi va fi 
greu a rãspunde? 

4. Şi eu ca voi 
grãiesc, de ar fi pus 
sufletul vostru în lo-
cul sufletului mieu, şi 
eu v-aş grãi voao cu-
vinte, aş clãti capul ca 
şi voi. 

5. Şi sã fie tãrie în 
gura mea, şi pornirea 
buzelor nu o voiu 
cruþa. 

6. Cã de voiu 
grãi, nu mã va durea 
rana, şi de voiu şi 
tãcea, au mai puþin 
mã voiu rãni? 

7. Iarã acum 
trudit şi m-ai fãcut 
nebun şi putred, şi 
te-ai apucat de mi-
ne. 
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8. Întru mãrtu-

rie m-am fãcut şi sã 
sculã întru mine 
minciuna mea, în 
faþa mea au dat rãs-
puns. 

9. Cu urgie is-
prãvindu-ş, mã obo-
rî, scârşni asupra 
mea dinþii, sãgeþile 
bântuitoriului Lui 
pre mine cãzurã. 

10. Cu þaglele 
ochilor au sãrit, cu 
ascuþit m-au lovit în 
genunche, şi cu toþi 
odatã foarte au aler-
gat asupra mea. 

11. Pentru cã mã 
deade Domnul în 
mânile nedirepþilor, 
şi spre cei necuraþi 
mã aruncã. 

12. Fiind în pa-
ce, mã rãsipi, luân-
du-mã de chicã, mã 
zmulse.  

13. Puse-mã ca 
pre un strajnic, în-
cunjurarã-mã cu fuş-
tiuri, lovind în muş-
chii miei nemilosti-
vindu-sã, au vãrsat la 
pãmânt hiiarea mea. 

14. Oborârã-mã 
stârv preste stârv, 
alergarã cãtrã mine 
cei ce putea. 

 
8. Întru mãrtu-

rie m-am fãcut şi 
s-au sculat asupra 
mea minciuna mea, 
împrotiva feaþii 
meale au rãspuns. 

9. Cã mãnie por-
nindu-sã m-au obo-
rât, scârşnit-au asup-
ra mea cu dinþii, sã-
geþile tiranilor pres-
te mine au cãzut. 

10. Cu cãutarea 
ochilor au nãvãlit, 
cu ascuþitul m-au 
lovit în genunche, 
şi odatã au alergat 
asupra mea. 

11. Cã m-au dat 
Domnul în mâinile 
nedrepþilor, şi la cei 
necredincioşi m-au 
aruncat. 

12. În pace fiind 
m-au rãsipit şi, apu-
cându-mã de pãr, 
m-au smuls, pu-
su-m-au ca un semn. 

13. Încungiura-
tu-m-au cu lãnci, ca-
re le-au aruncat în 
rãrunchii miei, fãrã 
de milã au vãrsat pre 
pãmânt fiiarea mea. 

14. Oborâtu-m-a 
cãdeare preste cãdea-
re, alergat-au asupra 
mea cei putearnici. 

 
8. Întru mãrturie 

m-am fãcut şi s-au 
sculat asupra mea 
minciuna mea, îm-
protiva feaþii meale 
au rãspuns. 

9. Cã mânie por-
nindu-sã m-au obo-
rât, scârşnit-au asupra 
mea cu dinþii, sãgeþile 
tiranilor preste mine 
au cãzut. 

10. Cu cãutarea 
ochilor au nãvãlit, 
cu ascuþitul m-au 
lovit în genunche, şi 
odatã au alergat 
asupra mea. 

11. Cã m-au dat 
Domnul în mâinile 
nedrepþilor, şi la cei 
necredincioşi m-au 
aruncat. 

12. În pace fiind 
m-au rãsipit, şi apucân-
du-mã de pãr, m-au 
smuls, pusu-m-au ca 
un semn. 

13. Încungiura-
tu-m-au cu lãnci, care 
le-au aruncat în rã-
runchii miei, fãrã de 
milã au vãrsat pre pã-
mânt fiiarea mea. 

14. Oborâtu-m-a 
cãdeare preste cãdea-
re, alergat-au asupra 
mea cei putearnici. 
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BBz 

2. Multe de a-
ceastea am auzit, 
mângâitori celor rãi 
sânteþi toþi. 

3. Cã ce este? 
Au este rânduialã în 
cuvintele duhului? 
Sau în ce-þi va fi 
greu a rãspunde? 

4. Şi eu ca voi 
grãiesc, de ar fi pus 
sufletul vostru în lo-
cul sufletului mieu, şi 
eu v-aş grãi vouã cu-
vinte ca acestea şi aş 
clãti capul ca şi voi. 

5. Şi sã fie tãrie 
în gura mea, şi por-
nirea buzelor nu o 
voiu pregeta.  

6. Cã de voiu 
grãi, nu mã va durea 
rana, şi de voiu tã-
cea, au mai puþin 
mã voiu rãni? 

7. Iarã acum tru-
dit, m-ai fãcut ne-
bun şi putred, şi 
te-ai apucat pornit 
asupra mea. 

8. Întru mãrturie 
m-am fãcut şi sculân-
du-se asupra mea 
minciuna mea, îm-
protiva feþii mele a 
rãspuns. 

9. Cã mãnie 
pornindu-se m-au 
oborât, scrâşnit-au 
asupra mea cu 

BŞag 

2. Multe de a-
ceastea am auzit, 
mângãitori celor rãi 
sânteþi toþi. 

3. Cã ce easte? 
Au easte rânduialã 
în cuvintele duhu-
lui? Sau în ce-þi va fi 
greu a rãspunde? 

4. Şi eu ca voi 
grãiesc, de ar fi pus 
sufletul vostru în 
locul sufletului meu, 
şi eu v-aş grãi voao 
cuvinte, aş clãti ca-
pul ca şi voi. 

5. Şi sã fie tãrie 
în gura mea, şi por-
nirea buzelor nu o 
voiu cruþa.  

6. Cã de voiu 
grãi, nu mã va durea 
rana, şi de voiu şi 
tãcea, au mai puþin 
mã voiu rãni? 

7. Iarã acum tru-
dit şi m-ai fãcut ne-
bun şi putred, şi 
te-ai apucat de mine. 

8. Întru mãrtu-
rie m-am fãcut şi 
s-au sculat asupra 
mea minciuna mea, 
împrotiva feaþii 
meale au rãspuns. 

9. Cã mânie por-
nindu-sã m-au obo-
rât, scârşnit-au asu-
pra mea cu din-
þii, sãgeþile tiranilor 

B 1914 

2. Multe de aces-
tea am auzit, mân-
gâitori de rele sun-
teþi toþi. 

3. Cã ce este? 
Oare au vreo rân-
duialã aceste vorbe 
în vânt? Sau ce te 
împinge a rãspunde? 

4. Şi eu ca voi aş 
grãi, de ar fi pus su-
fletul vostru în locul 
sufletului meu, şi eu 
v-aş grãi vouã cuvin-
te, aş clãti capul ca şi 
voi. 

5. Şi sã fie tãrie 
în gura mea, şi nu 
voiu întârzia a des-
chide buzele mele.  

6. Cã de voiu 
grãi, nu mã va durea 
rana, şi de voiu 
tãcea, au mai puþin 
mã voiu rãni? 

7. Iar acum tru-
dit, m-ai fãcut ne-
bun şi istovit, te-ai 
pornit asupra mea. 

8. Întru mãr-
turie m-am fãcut şi 
m-am ridicat îm-
protiva celui ce 
minþeşte de mine, 
împrotiva celui 
ce-mi rãspunde în 
faþã. 

9. Cã mânia por-
nindu-se m-au obo-
rât, scrâşnit-au asu-
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dinþii, sãgeþile tira-
nilor preste mine au 
cãzut. 

10. Cu cãutarea 
ochilor au nãvãlit, 
cu ascuþitul m-au 
lovit în genunche, şi 
odatã au alergat 
asupra mea. 

11. Cã m-au dat 
Domnul în mâinile 
nedrepþilor, şi la cei 
necredincioşi m-au 
aruncat. 

12. În pace fiind 
m-au risipit şi, apucân-
du-mã de pãr, m-au 
smuls, pusu-m-au ca 
un semn. 

13. Încungiura-
tu-m-au cu lãnci, ca-
re le-au aruncat în 
rãrunchii miei, fãrã 
de milã au vãrsat 
pre pãmânt fierea 
mea. 

14. Oborâtu-m-a 
cãdere preste cãdere, 
alergat-au asupra mea 
cei puternici. 

preste mine au că-
zut. 

10. Cu cãutarea 
ochilor au nãvãlit, 
cu ascuþitul m-au 
lovit în genunche, şi 
odatã au alergat asu-
pra mea. 

11. Cã m-au dat 
Domnul în mânile 
nedrepþilor, şi la cei 
necredincioşi m-au 
aruncat. 

12. În pace fiind 
m-au rãsipit şi, 
apucându-mã de 
pãr, m-au smuls, 
pusu-m-au ca un 
semn. 

13. Încungiura-
tu-m-au cu lãnci, ca-
re le-au aruncat în 
rãrunchii mei, fãrã 
de milã au vãrsat 
pre pãmânt fiiarea 
mea. 

14. Oborâtu-m-a 
cãdeare preste cãdea-
re, alergat-au asupra 
mea cei putearnici. 

pra mea cu dinþii, sã-
geþile tiranilor pres-
te mine au cãzut. 

10. Cu cãutarea 
ochilor au nãvãlit, 
cu ascuþitul m-au lo-
vit în genunche, şi 
odatã au alergat asu-
pra mea. 

11. Cã m-au dat 
Domnul în mâinile 
celor nedrepþi, şi la 
cei nelegiuiþi m-au 
aruncat. 

12. În pace fiind 
m-au risipit şi, 
apucându-mã de  
pãr, m-au smuls, 
pusu-m-au ca un 
semn. 

13. Încungiura-
tu-m-au cu lãnci, ca-
re le-au aruncat în 
rãrunchii mei, fãrã 
de milã au vãrsat pre 
pãmânt fierea mea. 

14. Oborâtu-m-a 
durere preste dure-
re, alergat-au asupra 
mea cei puternici. 

 
Sã sintetizãm corespondenþele lexicale, discor-

dante faþã de BB, care apar în aceste fragmente din 
Cartea lui Iov: BB graiurile – BBl, B 1819, BBz, 
BŞag cuvintele – B 1914 vorbe; BB ce va dodei – BBl, 
B 1819, BBz, BŞag ce-þi va fi greu – B 1914 ce te îm-
pinge; BB vârtute – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 1914 
tãrie; BB rostul – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 1914 
gura; BB, BBl, BBz voiu pregeta – B 1819, BŞag voiu 
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cruþa – B 1914 voiu întârzia; BB nãuc – BBl, B 
1819, BBz, BŞag, B 1914 nebun; BB urgie – BBl, B 
1819, BBz, BŞag, B 1914 mânie(a); BB bântuitoriu-
lui – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 1914 tiranilor; BB 
þaglele ochilor – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 1914 cãu-
tarea ochilor; BB chicã – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 
1914 pãr; BB strajnic – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 
1914 semn; BB fuştiuri – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 
1914 lãnci; BB muşchii – BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 
1914 rãrunchii; BB stârv – BBl, B 1819, BBz, BŞag 
cãdeare / cãdere – B 1914 durere; BB cei ce putea – 
BBl, B 1819, BBz, BŞag, B 1941 cei putearnici / pu-
ternici. 

Dihotomia lingvisticã dintre Biblia de la Bucu-
reşti, pe de o parte, şi Biblia de la Blaj, împreunã cu 
reproducerile ei din aniii 1819, 1854-1856 şi 1856-
1858, pe de altã parte, se percepe fãrã dificultate. În 
ceea ce priveşte unele neconcordanþe înregistrate în 
cuprinsul ediþiei din 1914, acestea ar pleda pentru 
încadrarea ei în categoria prelucrãrilor dupã Biblia 
din 1795. Este nemotivatã, de aceea, încercarea 
unor autori de a minimaliza originalitatea traduce-
rii lui S. Micu, pe care o considerã tributarã ediþiei 
din 1688, având „o valoare literarã mai micã decât 
vechea traducere“32, ca şi opinia dupã care reedi-
tãrile ulterioare nu ar fi atât de fidele Bibliei de la 
Blaj33. 
                                                           

32 N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieþii religioase a româ-
nilor, ediþia a II-a, vol. II, Bucureşti, Editura Ministerului Cultelor şi 
Instrucþiunii Publice, 1930, p. 203. 

33 Nicolae I. Nicolaescu, Scurt istoric al traducerii Sfintei Scrip-
turi. Principalele ediþii ale Bibliei în Biserica Ortodoxã Românã, în 
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Faptul cã ediþia din 1795 a devenit, timp de peste 
un secol, un model pentru bibliile româneşti se ex-
plicã, în primul rând, prin canonicitatea textului 
tradus sau prelucrat. Cu toate cã unele dintre comen-
tariile introductive poartã amprenta doctrinei cato-
lice, aceste idei nu se mai reflectã în conþinutul pro-
priu-zis al Bibliei de la Blaj. Micu nu se abate, în ge-
neral, de la succesiunea, numãrul şi structura cãrþilor 
biblice existente în ediþia din 1688, incluzând atât 
Cartea a treia a Macaveilor, consideratã apocrifã dupã 
canonul apusean, cât şi cartea A lui Iosif Flavie. De 
altfel, ultimul text apocrif, denumit şi 4 Macabei, res-
pins de tradiþia ortodoxã, ca şi de cea catolicã, va fi 
republicat doar în Biblia de la Buzãu, fiind eliminat 
din toate celelalte ediþii româneşti ale Sf. Scripturi.  

 

Concordanþe lingvistice 

O paralelã lingvisticã mai amãnunþitã între Bi-
blia de la Bucureşti şi Biblia de la Blaj ne oferã ar-
gumente în plus privind rolul sporit pe care ediþia 
din 1795 l-a jucat în procesul de unificare a limbii 
române literare. Mult supralicitatã, comparatã cu 
Biblia lui Martin Luther, Biblia lui Şerban Canta-
cuzino a fost socotitã, în mod exagerat, modelul 
prin care s-a impus definitiv graiul muntean ca 
bazã a limbii literare. Devenitã un loc comun în is-
toriile noastre literare, aceastã idee preconceputã a 
fost reanalizatã de I. Gheþie, care a demonstrat în 
                                                                                                       
„Studii teologice“, XXVI, 1974, nr. 7-8, p. 504-512. 
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mod convingãtor cã particularitãþile pe care le 
prezintã ediþia din 1688 contravin, de fapt, norme-
lor tradiþionale ale scrierilor munteneşti, fixate 
prin tipãriturile lui Coresi, şi se distanþeazã, toto-
datã, de normele unice supradialectale ale românei 
literare, cristalizate definitiv în a doua jumãtate a 
secolului al XIX-lea34. 

Analiza comparativã a celor douã texte ne 
relevã, mai întâi, faptul cã limba Bibliei de la Bucu-
reşti este mult dominatã de moldovenisme (expli-
cabile prin intervenþia tipografilor şi a diortosito-
rului Mitrofan), precum şi de muntenisme respinse 
de tradiþia scrisului literar din Þara Româneascã. 
Afirmaþia plinã de severitate a lui Samuil Micu, 
dupã care ediþia din 1688 s-ar fi tipãrit „cu foarte 
întunecatã şi încurcatã aşezare şi întocmire a graiu-
lui românesc“ se confirmã, dupã cum vom vedea, 
în unele situaþii. Chiar dacã verdictul sãu este prea 
categoric totuşi, Micu era în consonanþã cu câteva 
dintre rezervele formulate anterior pe marginea 
traducerii lui Milescu. Revizorul versiunii conser-
vate în ms. rom. 45 (BAR Cluj), de pildã, este con-
trariat, în Cuvântu înainte cãtrã cititor, de „neîn-
tocmirea“ izvodului spãtarului, încât „foarte cu 
greu a sã înþeleage vorba tãlmãcirei şi abaterea cu-
vintelor“. La rândul sãu, autorul traducerii din ms. 
rom. 4389 (BAR Bucureşti), identificat în persoana 
lui Daniil Andrean Panoneanul, gãsea în aceeaşi 

                                                           
34 Ion Gheþie, Biblia de la Bucureşti şi procesul de unificare a limbii 

române literare, în „Studii de limbã literarã şi filologie“, II, 1972,  
p. 53-66. 
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traducere „multe greşale şi prea mare învãluialã“. 
Pe de altã parte, Biblia de la Blaj, deşi se resimte de 
unele particularitãþi nordice, prin câteva „ardele-
nisme“ strecurate în unele pasaje, reflectã, în esen-
þã, muntenizarea masivã pe care o cunoscuse vari-
anta literarã din Transilvania de sud-vest la mijlo-
cul secolului al XVIII-lea.  

Vom trece în revistã, spre edificare, câteva din-
tre particularitãþile fonetice, morfologice şi lexicale 
pe care le prezintã, comparativ, Biblia de la Bucu-
reşti şi Biblia de la Blaj: 

a) Vocala a este înlocuitã în BB cu ea, dar s-a 
pãstrat în BBl: bleastãmã – blastãmã (Nm 22, 17). 

b) S-a pãstrat în ambele ediþii vechiul fonetism 
cu ã, netrecut la a, în pãhar (Nm 17, 79), dar şi 
paharã – pãharã (Nm 7, 84). 

c) Este conservat ã în cele douã texte: fãmeiascã 
(Lv 3, 6), lãcuiesc (Is 23, 2), pãreate (Iş 14, 29), 
rãsipit (2 Rg 20, 22); în multe cazuri, ã a trecut în 
BBl la â: rãdicaiu – râdicat-am (Ps 120, 1), rãsipi – 
râsipi (Is 24, 1); frecventã este şi trecerea lui ã la o, 
prin asimilare vocalicã, în ed. 1795: nãrodului – no-
rodului (Sir 9, 22). 

d) Fonetismele de tipul strein, striin sunt pãstra-
te, cu predilecþie, în BB: striin – strãin (Dt 14, 21, 
Sir 8, 23, [22]), ne-au instreinat – ne-au înstrãinat 
(Bar 2, 11 [14]); cf. şi, în ambele ediþii: strein (Pr 5, 
17). 

e) Formele cu e medial aton trecut la i predomi-
nã în BB, spre deosebire de BBl: baliga – balega (Lv 
4, 11), judicãtori – judecãtori (2 Par 34, 13), pântecile 
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13), pântecile – pântecele (Lv 4, 11), peştira – peştera 
(Fc 23, 9), priiatinul – priiatenul (Sir 12, 9 [11]), 
scaunile – scaonele (Idt 9, 4), suliþile – suliþele (Idt 7, 
8), uliþile – uliþele (Idt 7, 20); în ambele tipãrituri 
apare şi priiatin (Pr 17, 18), sau, în sens invers, izo-
lat, priiaten – priiatin (Sir 6, 9). 

f) Un fonetism moldovenesc cu e este înlocuit în 
BBl cu ã: nedejdui – au nãdãjduit (Ps 90, 14).  

g) Formele cu i menþinute în BB s-au sincopat în 
BBl: direapta – dreapta (Iona 4, 12), direptãþile – 
dreptãþile (Bar 2, 14 [19]), s-au îndireptat – s-au în-
dreptat (Sir 49, 3). 

h) În schimb, un fonetism cu â trecut la i (formã 
analogicã) apare numai în BBl: tânãr – tinãr (Fc 42, 
15, 43, 3, Dt 1, 39), alãturi de tânãrului (Pr 22, 15). 
Fenomenul se mai întâlneşte în prezent în zona 
Banat–Hunedoara, în pãrþile Mureşului mijlociu şi 
a Târnavelor, cu ramificaþii pânã înspre Sibiu şi 
Braşov, precum şi în întreaga Oltenie (ALR I, vol. 
II, h. 179). 

i) „Diftongarea“ lui â, în cuvinte de tipul pâine, 
este oscilantã: fonetismul etimologic se menþine în 
ambele texte, în forme precum cânii (3 Rg 14, 11), 
mâne (Iş 32, 5), mânile (Fc 39, 12, 13, 3 Rg 7, 32); 
formelor epentetice din BB, rãspândite în Þara 
Româneascã, li se contrapun în BBl cele cu â: câi-
neascã – câneascã (Iş 8, 22), câinii – cânii (3 Rg 21, 
19, 24), câinele – cânele (Tob 11, 3), mâine – mâne 
(Nm 14, 25, Ios 4, 6, 3 Rg 19, 11), mâinile – mânile 
(Iş 15, 17, Mc 8, 23), pâine – pâne (Fc 37, 25, 3 Rg 
18, 13, Mc 8, 14, Lc 4, 3); este interesant cã în unele 
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unele forme „nediftongate“ din BB apare în BBl 
epenteza lui i: mânile – mâinile (Fc 27, 22, Iş 9, 29, 
33, Lv 8, 18), intervenþie care aparþine tipografilor 
de la Blaj, întrucât în toate cazurile protograful 
traducerii (ms. rom. 70, 71 şi 111) prezintã forma 
mânile; aceeaşi inadvertenþã faþã de manuscrisul lui 
Micu am întâlnit-o şi în cazul formelor pâine (Fc 
40, 1, Nm 15, 20), pâinile (Nm 15, 19), epentetice 
în ambele ediþii, dar care prezintã în manuscris 
fonetismul originar. 

j) În cazul lui î etimologic din îmbla, împlea, 
pãstrat parþial în BB, în BBl s-a adoptat norma 
literarã: s-au împlut – s-au umplut (Dt 34, 9), sã îm-
ple – sã umplã (Is 8, 8), îmblaþi – umblaþi (In 12, 35). 

k) Unele forme în care u a trecut la o au fost re-
stabilite în BBl: conoaşte – cunoaşte (Sol 9, 13). 

l) În domeniul consonantismului, menþionãm 
mai întâi durificarea labialelor numai în BB, o par-
ticularitate nemunteneascã de limbã: sã clipascã – sã 
clipeascã (Pr 4, 25), pãscarii – pescarii (Is 19, 8), va-
cul vacului – veacul veacului (Ps 9, 18), sã vorovascã 
– sã vorbeascã (Pr 6, 22); opoziþia se menþine şi în 
poziþia „tare“ a labialei, reflectând în BBl situaþia 
din graiurile locale: bãurã – au beut (Iş 24, 11). 

m) Palatalizarea labiodentalei f, care este frec-
ventã în BB, este normalizatã, de cele mai multe 
ori, în BBl: hiarã – fiiarã (Lv 17, 13, Ap 13, 11), 
hierul – fierul (Ios 6, 19), hiarãle – fiiarãle (Iş 23, 11, 
Iz 34, 25), hiarãle – fierile (Dn 8, 4), hiarea – fiiarea 
(Pr 5, 4); sporadic, fenomenul apare şi în BBl: hiarã 
– hiiarã (Sol 17, 19), hiarãle – hiirãle (Ps 103, 12), 
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herestraie (Am 1, 3), hierestreului – herestreului (Idt 
3, 11). 

n) În unele cuvinte de origine slavã, s-a menþinut 
fonetismul etimologic în BB, potrivit graiului din 
nordul Moldovei, pe când în BBl laringala h a evo-
luat, în general, la f: pohta – pofta (Pr 6, 25), 
pohteaşte – pofteaşte (2 Rg 20, 11); apar şi excepþii, 
în care fonetismul originar este comun, de pildã în 
pohtã (Sol 19, 11), în consonanþã cu situaþia din gra-
iurile din Muntenia şi sudul Transilvaniei; existã 
exemple în care f, provenit din h, s-a sonorizat, tre-
când la v, în BBl: praful – pravul (Dt 9, 21, Ep Ir 1, 
10 [13]), cf. şi prah – prav (Ep Ir 1, 14 [17]), vârful – 
vârvul (Iş 24, 17). 

o) Rostirea durã a lui s, z, þ, dominantã în BB, se 
regãseşte şi în BBl, în alternanþã cu rostirile moi: 
sângur (Pr 9, 12), sãmnu – sãmn (Lv 13, 23), 
zãciuiala (Tob 1, 7); unele forme dure devin moi în 
ed. 1795: auzând – auzind (Idt 14, 7), sã folosascã – sã 
foloseascã (Ep Ir 1, 57), sã pãzãşti – sã pãzeşti (Pr 7, 5), 
sara – seara (Dt 16, 16), sãmn – semn (Mc 8, 12), 
sângur – singur (Is 2, 17), þãrmure – þermure (Mt 13, 
2), þãruşii – þeruşele (Nm 3, 37), þâþe – þiþe (Ap 1, 13), 
þâþele – þiþele (Cânt 1, 1); BBl adoptã, în ultimele 
exemple, rostirea moale a africatei þ şi în situaþiile în 
care vocalele se gãseau în poziþie „tare“; unele rostiri 
moi sunt comune: înþelepciunea (Ecc 9, 15), þiþelor 
(Fc 49, 25), au zemislit (Cânt 8, 2); în alte situaþii 
însã, rostirile moi din BB s-au durificat în BBl, po-
trivit rãspândirii dialectale a fenomenului: cetãþean – 
cetãþanului (Pr 24, 28), înþelept – înþãlept (Pr 9, 12, 
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Ecc 9, 10), seca – sãca (Is 19, 5), seminþiei – sãminþiei 
(Iş 32, 13, Dt 11, 9), sine – sâne (Nm 16, 5). 

Dacã în BB grafiile hipercorecte de acest tip apar 
sporadic, în BBl ele sunt mai frecvente: simbetelor – 
sâmbetelor (Nm 28, 9); dar şi: cãzând – cãzind (Pr 
25, 20), deşchizând – deşchizind (Dt 15, 8), învãþând 
– învãþind (Mc 14, 49), rãspunzând – rãspunzind 
(Ios 24, 16, Is 3, 6), vãzând – vãzind (Fc 43, 18, Dt 
9, 16, Mt 13, 13). 

p) Faþã de durificarea lui ş, j, înainte de e, i, 
generalizatã în BB, în BBl predominã rostirile moi, 
care s-au menþinut şi atunci când diftongul ea se 
afla în poziþie „moale“: aşa – aşea (Fc 50, 3), coaja – 
coajea (Cânt 6, 6), deşãrtãciune – deşertãciune (Ecc 2, 
1), dojãneaşte – dojeneaşte (Sir 11, 7), jãluindu-se – 
jeluindu-sã (Pr 26, 24), jârtãvnicul – jertvenicul (Jd 
6, 25), jâdovii – jidovii (Ezr 1, 19), sã sfârşãsc – sã 
sfârşesc (Bar 2, 13 [18]), sã slujascã – sã slujeascã (Dt 
29, 18), şapte – şeapte (Fc 29, 18), şarpe – şearpe (Fc 
49, 17, Iş 4, 3), şase – şease (Fc 30, 20), şãzi – şezi (1 
Rg 22, 23), uşa – uşea (Iş 33, 10), vrãjâtori – vrãjitori 
(Lv 20, 6); izolat, apare, în ambele ediþii, forma şar-
pele (In 3, 14); cf. şi BBl şapte (Ps 78, 13), în BB 
numeralul fiind redat cu cifrã. 

r) În privinþa redãrii lui j + o, u latin, apar mai 
multe situaþii, dintre care, mai întâi, le consemnãm 
pe cele în care fricativa j este rãspânditã, de regulã, 
în ambele tipãrituri: ajutoriu (Sir 8, 21 [20]), împre-
jur (Iş 37, 11, 12, 1 Par 10, 9); în alte cazuri, lui j 
din BB îi corespunde în BBl africata ğ: împrejur – 
împregiur (Iş 32, 2, 3 Rg 7, 11), încunjurarã – au 
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încungiurat (3 Rg 22, 32), putrejune – putregiune (Is 
14, 11); uneori, aceste forme sunt comune: 
încungiura (Idt 10, 19); nu puþine sunt situaþiile in-
verse însã, în care lui ğ din BB îi corespunde j în 
BBl: agiutoriul – ajutoriul (Pr 21, 31), batgiocureaşte 
– batjocoreaşte (Pr 15, 5), giunghiiare – junghiiare 
(Pr 7, 22), giurãmânt – jurãmânt (Tob 8, 15 [21]), 
încungiurare – încunjurarea (Pr 1, 27). 

s) Din analiza trãsãturilor morfologice reþinem 
forma substantivului tatã, care în BB este tatul (2 
Rg 15, 7, Mc 8, 38), specificã graiurilor din Moldo-
va, în opoziþie cu forma literarã din BBl; sunt co-
mune pluralele neutre în ã: carãle (Iş 14, 9), hotarãle 
(Ps 147, 3); articolul posesiv a invariabil este nor-
malizat în ediþia de la Blaj: pentru pãcatele meale şi a 
pãrinþilor miei – dupã pãcatele meale şi ale pãrinþilor 
miei (Tob 3, 4 [5]); persistã în ambele texte formele 
fãrã desinenþa -u la persoana a III-a plural: featele lui 
bea vin (Iov 1, 13); paradigmele analitice de imper-
fect din BB sunt abandonate: era pãscând – pãştea 
(Iş 3, 1); o formã tare de perfect simplu din BB este 
transformatã în perfectul compus în BBl: mã 
prinset – m-aþi prins; se renunþã în BBl la construc-
þiile arhaice de conjunctiv: şi-ş adune – sã-şi adune 
(Iş 5, 7); sunt înlocuite formele perifrastice de 
condiþional: de nu mã vream teame – de nu m-am 
temut (Iov 31, 36); faþã de imperativul adu din BB, 
în BBl apare forma particularã ado (Ecc 12, 1). 
ş) Paragraful cel mai semnificativ privind evo-

luþia normelor literare în Biblia de la Blaj îl con-
stituie cel privitor la lexic, în care elementele de tip 
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nordic sunt mai puþin numeroase ca în ediþia din 
1688, concomitent cu înmulþirea celor de tip sudic. 
În mod paradoxal, procesul de muntenizare este 
mai accentuat într-o tipãriturã din Transilvania, 
faþã de una apãrutã la Bucureşti, desigur, dupã mai 
bine de un secol.  

Un studiu comparativ între BB şi BBl pune în 
evidenþã existenþa unor termeni comuni celor douã 
versiuni: apleca „a alãpta“ (Fc 21, 7), asidã „cocos-
târc“ (Ir 8, 7), brobodealnic „vãl, maramã“ (Cânt 5, 
8), finic „curmal“ (Iş 15, 27), gherdan „colan, lanþ de 
aur“ (Is 3, 19), hamon „turtã“ (Ir 7, 17), îngreca „a 
zãmisli, a rãmâne gravidã“ (Lv 12, 2), logofãt „su-
praveghetor, slujbaş“ (Iş 5, 15, 19), mânea „a se 
adãposti, a petrece undeva noaptea“ (Iov 39, 28), 
nãstrapã „vas, potir“ (2 Par 4, 8, Cânt 6, 1), 
nemearnec / nemearnic „strãin“ (Iş 2, 22), ojociturã 
„tãciune“ (Ir 13, 24), paic „oştean“ (JFl 6), 
pãrmãcuit „întãrit cu bârne“ (3 Rg 7, 5), posluşnic / 
poslujnic „slujitor“ (JFl 9), price „ceartã“ (Dt 1, 12), 
proşca / proaşca „þintã“ (Plg 3, 12), rãpşti „a cârti“ 
(Ps 58, 18), rost „grai, vorbire“ (Fc 11, 1), siriman 
„sãrman, om sãrac“ (Sir 35, 14 [15]), târcãvire „che-
lie“ (Lv 13, 42). 

Diferenþierile lexicale dintre BB şi BBl sunt însã 
mult mai extinse: acolisitura – obrãzniciia (Lc 11, 
8), aluat – dospit (Iş 34, 25), apesteaşte – zãboveaşte 
(Mt 24, 48), areþii – berbecii (Fc 31, 10), ariciul – 
hirogrilionul (Lv 11, 5), astrucat – îngropat (Tob 2, 
6), bahnã – bãlþi (Is 35, 7), bântuiale – ispite (1 Ptr 1, 
6), bednuiaşte – priveghiiazã (Cânt 5, 3), bezna – 
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adâncul (Iov 28, 14), blagoslovit – binecuvântat (Fc 
12, 2), bogza – buha (Lv 11, 15), bozii – idolii (Fc 31, 
19), brehnace – vulturului (Iov 28, 7), buzdugane – 
schiptruri „seminþii, neamuri“ (3 Rg 11, 31, 32, 35, 
36), cantariu – cumpãnã (Dt 25, 13), cantariu – punt 
(Dt 25, 15), cãþiile – cãdealniþele (Nm 16, 37), 
cãuşãle – pãharale (Nm 4, 7), câmpului – þarinei (Fc 
2, 5), cerdac – foişor (Mc 14, 15), chichiþã – ladã (2 
Par 24, 8), chivot – corabie (Fc 6, 19), ciobotã – în-
cãlþãminte (1Rg 12, 3, Am 2, 6), cioplitele – idolii (Iş 
34, 13), cirezile – ciurdele / ciurzile (Dt 28, 4, 18), 
ciutura – vadra (Ecc 12, 6), ciuturile – vasãle (In 2, 
7), clicuit – strigat (Idt 14, 9), coconii – pruncii (Lc 
11, 7), colþuni – încãlþãminte (Mc 6, 9), sã va conceni 
– sã va sfârşi (Iz 5, 13), concenire – sfârşit (Sof 1, 19), 
copacii – arborile (Fc 23, 17), copilaş – prunc (Jd 8, 
14), copilul – sluga (Sir 33, 30), copuzul – alãuta (Fc 
4, 21), cori – corfe (Nm 11, 32), coşniþã – corfã (Iş 
29, 3), covãseala – aluatul (Mc 8, 15, Lc 12, 1), cuh-
nii – bucãtãrii (Iz 46, 24), custuri – tãbli (Nm 16, 
36), danþuri – jocuri (Jd 9, 27), davir – oltariul (2 
Par 5, 7), decindea – dincolo (Dt 1, 5, Ios 24, 2), 
despuiaþi – goli (Fc 3, 7), dodeiala – îmbulzala (Dt 
28, 53), dodiiale – ispitã (Iov 10, 17), dosãdindu-se – 
întristându-sã (Sol 14, 15), dudeaile – sicomorii (3 
Rg 10, 27 [28]), dumãi – vorbi (Pr 15, 13 [12]), elam 
– pritvorul (2 Par 3, 4), fãtãciunile – rodurile (Jd 6, 
4), fântâna – puþul (Ps 68, 19 [18]), fota – rochiia 
(Rut 3, 15), gard – pãretariu (Iş 26, 2), gâlcevi – 
turburãri (Pr 6, 14), gârlã – râu (Iş 2, 5), gâtul – 
grumazi (1 Rg 17, 35), ghizdavã – mândrã (Fc 29, 
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17), ginere – mire (Ps 18, 5, Mt 25, 5, 6, In 2, 9), 
grãdinã – raiu (Fc 2, 8), greşul – poghircitura (Jd 8, 
2), grobniþa – mormântul (Dt 34, 6), gure – primb 
„tiviturã, bordurã“ (Iş 28, 28), hadâmul – famenul 
(Sol 3, 14), hicleşug – pânditoriu (Sir 8, 14), istovul – 
sãvârşirea (Evr 13, 7), împletiturã – salbã (Nm 31, 
50), însãmãrã – au pus şeaua (Fc 22, 3), jâtniþele – 
cãmãrile (Dt 28, 5), jiganiia – fiiara (Fc 37, 33), ju-
deca – pricea (Jd 8, 1), laþu – cursã (Pr 6, 2), limbi – 
neamuri (Fc 17, 6), locul alergãturii cailor – 
ipodromului (Fc 48,7), lovituri – bolduri (Nm 33, 
55), luoare – dar (Iş 35, 23), marghioli – vicleani (Iov 
5, 12), mâlcomeaşte – taci (Fc 4, 7), mâşcoi – catâri 
(Fc 12, 16), merticul – mãsurã (Lc 12, 42), mescând 
– turnând (Fc 40, 13), misurcile – coifurile (Iz 27, 
10), mocioriþã – bãlþi (Is 35, 7), muzaviriile – cleveti-
rile (1 Ptr 2, 1), nacealnici – povãþuitorii (Jd 5, 15), 
naşterile – rodurile (Dt 28, 11), nãrodul – neamul 
(Pr 14, 36 [35]), nãsipul – arena, glosat: nãsipul (Ap 
20, 8), nãstrapa – fiiala „vas, cupã“ (Ap 16, 4, 8), 
nesilie – pat (Cânt 3, 9), nevastã – mireasã (Sol 8, 2), 
obrezuiaşte – taie împregiur (Ios 5, 2), olãcari – soli 
(1 Mac 5, 14), osiile – cãile (Sol 2, 9), omãtul – zãpa-
da (Ps 147, 5), pãgubi – globi (Dt 22, 19), pãrângile – 
zãvoarãle (2 Par 5, 8), pãsaþi – meargeþi (Ios 10, 24), 
pângãrit – întinat (Ap 14, 4), pârpãriþa – pietrile (Dt 
24, 6), peliþele – trupul (Iov 6, 12), pesti-va – vã 
zãbovi (Lc 12, 45), plaşca – daruri (1 Cor 9, 24), 
pleanuri – prãzi (Idt 15, 8), vor plenui – vor prãda 
(Iz 39, 10), pofalã – lãudat (Dt 26, 19), polcovnicul – 
cãpitanul (FAp 22, 24), polimarele – aripile (Sir 9, 
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aripile (Sir 9, 18), politia – cetãþãniia (FAp 22, 28), 
polog – acoperemânt (Idt 10, 23), va ponoslui – va 
împuta (Sir 20, 14), posadnica – þiitoarea (1 Par 2, 
46), poslanicilor – solilor (1 Rg 11, 9), posluşãşti – vei 
sluji (Fc 29, 27), posluşnicul – sluga (Fc 15, 3), 
poticalã – smintealã (Idt 12, 2), m-ai prelestit – m-ai 
înşelat (1 Rg 28, 12), price – sfadã (Pr 10, 13), pristav 
– vestitoriul (Fc 41, 43), prişleþi – nemearnici (Ps 
145, 8), proaşcã – semn (1 Rg 20, 19), procleciune – 
blãstãm (FAp 23, 14), rãdãcinã – trupinã (Fc 49, 
21), rãpştire – cârtealã (2 Petr 4, 9), rãvenealã – 
umezalã (Lc 8, 6), râvnire – pismã (Iac 3, 16), rojdit 
– scãrpinat (Jd 8, 16), rostul – gura (Dt 18, 18), ru-
deniile – casnicii (Pr 17, 9), sad – tufã (Fc 22, 13), 
sahaidacele – tulbele (Iz 27, 11), sâlnec – putearnic 
(Iov 9, 22), sâmcea – cirtã (Mt 5, 18), sângifu – 
fimbrii „ciucure“ (Nm 15, 38), sicriiu – corabie (Fc 
6, 14), smârdã – gunoiu (Iov 9, 31), socotealã – cerce-
tare (Iov 14, 3), socotinþa – cugetul (Ecc 10, 20), spa-
ta – armul (1 Rg 9, 24), sudãlmi – ocãri (Pr 10, 19), 
şaicã – corabie (3 Mac 4, 9), şomâcul – sobolul (Lv 
11, 30), ştiinþa – cunoştinþa (Sol 17, 11), talaniþã – 
curvã (Sir 9, 3), tãrpi – aştepta (4 Rg 6, 33), toiagele 
– schiptrurile (1 Rg 10, 19), toporul – sãcurea (Dt 19, 
5), trestiia – condeiul (Ir 8, 8), trufã – laudã (Idt 15, 
11), turte – pogãci (Nm 11, 8, Jd 7, 13), þâmbale – 
alãute (1 Rg 18, 6), þeanchiu – locul cel de privealã (1 
Cor 9, 24), undeþile de carne – furcuþele (Nm 4, 14), 
urloiu – şipot (Sir 24, 31), usturoiul – aiuri (Nm 11, 
5), vase – luntri (Dt 28, 68), za – platoşea (1 Rg 17, 
38), zavistiile – pizmele (1 Ptr 2, 1), zãpodiia – valea 
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(2 Rg 5, 22), zbirştinã – aveare (2 Mac 12, 21), zgãu – 
pântece (Fc 16, 4, Nm 3, 12). 

Limitându-ne la aceastã investigaþie frontalã, 
suntem în mãsurã sã caracterizãm limba Bibliei de 
la Blaj35, care se detaşeazã, în mod tranşant, de ace-
ea a tipãriturii lui Şerban Cantacuzino, puternic 
marcatã de influenþa graiului moldovean. Ponderea 
cuvintelor dispãrute din limba actualã, puþin cu-
noscute sau dialectale este, evident, mult mai micã 
decât în cazul Bibliei de la Bucureşti. Versiunea 
realizatã cu mult discernãmânt de cãtre Samuil 
Micu reflectã, într-adevãr, oscilaþiile variantei lite-
rare sud-vest ardeleneşti, în care vechile deprinderi 
de a scrie rãzbãteau uneori la suprafaþã. Faþã de 
tipãriturile blãjene din deceniile anterioare, care 
adoptaserã modele munteneşti mai omogene, Bi-
blia din 1795 nu a beneficiat de un prototip similar, 
ceea ce explicã unele alternanþe fonetice, precum şi 
alte concesii fãcute graiului local. În mare parte 
însã, în special prin elementele de lexic pe care le 
vehiculeazã, Biblia lui Samuil Micu ilustreazã 
tendinþele de unificare a limbii române literare, ca-
                                                           

35 A se vedea, în acest sens, şi I. Bãlan, op. cit., p. 167-187; Jacques 
Byck, Samuil Micu Klein, în „Gazeta literarã“, III, nr. 20, 17 mai 
1956; Perpessicius, Scriitori români, vol. I, Bucureşti, Editura Mi-
nerva, 1986, p. 57-80; Mario Ruffini, La traduzione cattolica della Bi-
blia in romeno (Biblia lui Clain, Blaj, 1795), în „Orientalia Christiana 
periodica“ (Roma), XXXI, 1965, fasc. I, p. 135-169; Al. Andriescu, 
Elemente de stil oral în Noul Testament de la Bãlgrad (1648) şi Biblia 
de la Bucureşti (1688), în comparaþie cu Biblia lui Micu (1795) şi Noul 
Testament de la Viena (1875), în „Analele ştiinþifice ale Universitãþii 
«Al.I. Cuza» Iaşi“, secþ. III, Lingvisticã, XXXII, 1986,  
p. 47-53; idem, Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj, în 
„Dacoromania“, Freiburg i. Br., VII, 1988, p. 195-201. 
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re se manifestau tot mai pregnant în a doua 
jumãtate a secolului al XVIII-lea. 

Este sugestivã, de altfel, caracterizarea pe care 
Perpessicius o fãcea Bibliei de la Blaj, dupã ce des-
coperea în Glossa lui Eminescu sonuri desprinse 
din Ecleziastul tãlmãcit de Samuil Micu: „O lecturã 
comparativã a celor douã Biblii, de la 1688 şi de la 
1795, apleacã cumpãna în favoarea celei de a doua. 
Şi nu e la Clain numai grija unei claritãþi cât mai 
explicite, dovadã argumentele iniþiale ale capitole-
lor, glosele, explicaþiile cuvintelor, cu cari e înles-
nitã lectura unui text bogat în arcane, dar este mai 
cu seamã grija unei continui rotunjiri a frazei, a 
expresiei, a topicei“36. Atingând un stadiu avansat 
al criticii de text de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, prin raportarea la un model consacrat în 
literatura noastrã ecleziasticã şi, în acelaşi timp, 
prin confruntarea cu originalul grecesc şi cu alte 
izvoare de notorietate, Biblia din 1795 constituie 
un moment de referinþã pentru redefinirea vechiu-
lui scris românesc dupã canonul modernitãþii. 

 
SIGLE 

 
 .Codex Sinaiticus (cf. ed. Rahlfs)   (Alef) א
A(lex).  Codex Alexandrinus (cf. ed. Bos, Rahlfs). 
Ald.  Sacrae Scripturae veteris novaeque omnia, 

Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri, 
1518 (cf. ed. Bos). 

B  Codex Vaticanus, gr. 1209 (cf. ed. Rahlfs). 
B Aron  Biblia, traducere de P. P. Aron (ms.). 

                                                           
36 Perpessicius, op. cit., p. 71. 
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BB  Biblia, adecã dumnezeiasca Scripturã, Bucu-
reşti, 1688. 

BBl  Biblia, adecã dumnezeiasca Scripturã, Blaj, 1795. 
BBz  Biblia sau Testamentul Vechiu şi Nou, Buzãu, 

1854-1856. 
BJ  La Bible de Jérusalem, Paris, Les Éditions du 

Cerf, 1988. 
Bos  Vetus Testamentum, ex versione Septuaginta 

interpretum, ed. Lambert Bos, Franequerae, 
1709. 

BŞag  Biblia, adecã Sfânta Scripturã, ed. Andrei 
Şaguna, Sibiu, 1856-1858. 
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Between Philology and 
Bibliophily 

Abstract 

he present volume is an exploration within 
the book’s universe, conceived as a triptych: 

Old Unknown Books; Books with Manuscript 
Writings; The Book of Books: the Bible of Samuil 
Micu (1795). The study comprises several direct 
investigations, which resulted in a few research 
discoveries that are meant to develop our 
knowledge of old Romanian libraries. 

In the first section, a precious ex libris is 
presented, one that belonged to the High Steward 
Constantin Cantacuzino and was identified on a 
rare book, Commentarii in octo libros politicorum 
Aristotelis, edited in Paris, in 1645. This particular 
issue of the book speaks once again for the 
bibliophile preoccupations of the noble intellectual 
of Muntenia. He possessed an impressive collection 
of books, actually one of the larger to be found in 
Eastern Europe in the 17th century. Further, a series 
of completions to The Old Romanian Bibliography 
are being brought, therefore extending the 
repertoire of the Romanian mediaeval and early 

T 
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modern printing. Within Addenda, seven so far 
unknown books, discovered by the author, are 
being described: Psaltire [Psalter], Râmnic, 1736; 
Ceaslov [Breviary], Bucureşti, 1754-1755; Catihisis 
mic, Sibiu, 1807; Proscomidia Sfintei Liturghii, Buda, 
1814; Catihismul mic, Sibiu, 1818; Psaltire [Psalter], 
Sibiu, 1825; Ceaslov [Breviary], Sibiu, 1826. The 
author also advances a series of rectifications of the 
bibliographic description of some books printed 
between 1643-1826. 

In the second section, the author makes a few 
transcriptions of several manuscript writings and 
notes found on the sides of some old printings, and 
comments upon them extensively. The structures of 
the collective mental are being reflected in almost 
each of these glosses, where quasi anonymous scribes 
evoke everything that was linked to the book’s 
destiny, to the methods of its obtaining and intact 
transmission over the years, as well as the events 
they witnessed throughout time. The important 
value of the manuscript writings and notes is also 
certified through the information they convey 
regarding the existence of some dialectal phonetical 
phenomena, words and lexical variants nowadays 
gone, scarcely known or having regional circulation 
only, and the preservation of some forms that reflect 
characteristics of the spoken language. 

The last section is dedicated to a representative 
book that concerns the redefinion of the old 
Romanian writing in connection with the modern 
Canon, that is, the translation of The Bible published 
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by Samuil Micu, in Blaj, in 1795. The first part 
stands for a research of the biblical sources, that 
reveals, along with the main model, that of the Bible 
of Bucureşti from 1688, other sources, such as the 
edition of Septuaginta published by de Lambert Bos, 
in Franeker, in 1709. To this edition, we should 
add one of the polyglot editions which made use of 
the notes ascribed to the well-known specialist in 
the Hebrew culture François Vatable, respectively 
those published at Heidelberg (1586, 1599, 1616) or 
in Paris, between 1729-1745. Beyond these sources, 
Samuil Micu didn’t ignored the local tradition, the 
Psalms of David being reproduced, with high 
fidelity, after the edition of Psaltirea, published at 
Blaj in 1764, and Rugãciunea lui Manase [The Prayer 
of Manase] being thoroughly transposed after the 
breviaries published at Blaj, beginning with 1751. 
The filiation of texts is closely followed through 
parallelisms and edifying textual comparisons. 
Finally, the author sets under scrutiny the linguistic 
concordances between the Bible of Bucureşti and the 
Bible of Blaj. The analysis conveys further scientific 
arguments regarding the bigger part played by the 
edition of 1795 within the process of unifying the 
Romanian literary language, and argues for the fact 
that the before-mentioned edition of the Bible was to 
become, for more than a century, a model for all the 
Romanian bibles.  
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Fig. 1. Toma d’Aquino, Commentarii in octo libros 

politicorum Aristotelis, Paris, 1645. Foaia de titlu cu ex 
libris-ul stolnicului Constantin Cantacuzino. 
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Fig. 2. Psaltire, Râmnic, 1736. Foaia de titlu. 
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Fig. 3. Psaltire, Râmnic, 1736. Xilogravura Prorocul David în jilþ  
(f. titluv) 
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Fig. 4. Psaltire, Râmnic, 1736. Vignete.
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Fig. 5. Ceaslov, Sibiu, 1826. Foaia de titlu. 
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Fig. 6. Bucoavnã, Cluj, 1744. Fila [6]v din ediþia întâi. 
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Fig. 7. Bucoavnã, Cluj, 1744. Fila [10]v din ediþia a doua. 
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Fig. 8. Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643. 
Însemnarea de la f. 131v. 
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Fig. 9. Evanghelie învãþãtoare, Mãnãstirea Deal, 1644.  

Însemnarea de la p. 787v. 
 
 

 
Fig. 10. Cazaniile lui Ilie Miniat, Bucureşti, 1742.  

Însemnarea de la f. 10r. 
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Editura „Biblioteca Apostrof“    
400152 Cluj-Napoca 

Str. I. C. Brãtianu, nr. 22 
tel./fax: 0264/432444 

e-mail: apostrof@revista-apostrof.ro 

 
CARTEA DE CARE AI NEVOIE 

Editura „Biblioteca Apostrof“  
vã oferã urmãtoarele titluri încã disponibile: 

 

 Gabriel Marcel, A fi şi a avea  3 lei 
 Vladimir Jankélévitch, Sã iertãm? 3 lei 
 Sf. Anselm din Canterbury,  

Monologion despre esenþa divinitãþii 3,5 lei 
 Henry Corbin, Paradoxul monoteismului 4 lei 
 Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti  10 lei 
 D.D. Roşca, Viaþa lui Isus. Mitul utilului 3,5 lei 
 Norman Manea, Despre clovni  4 lei 
 Norman Manea, Octombrie, ora opt  4 lei 
 Norman Manea, Fericirea obligatorie 5 lei 
 Florin Sicoie, Sâmbãta englezã şi alte povestiri 2 lei 
 Ramiro de Maeztu,  

Don Quijote, Don Juan şi Celestina 6 lei 
 Ludovica Rebreanu, Adio pînã la a doua Venire  5 lei 
 ***, Procesul „tovarãşului Camil“ 2 lei 
 I.D. Sîrbu, Scrisori cãtre bunul Dumnezeu 3,5 lei 
 Arthur Dan, Mituri cãzute 3 lei 
 George Banu, Uitarea, ed. a II-a 6 lei 
 Radu Stanca, Aquarium 5 lei 
 Bucur Þincu, Apãrarea civilizaþiei 5 lei 
 Radu Petrescu, Corespondenþã. 

 Sinuciderea din Grãdina Botanicã 5 lei 
 Mircea Zaciu, Jucãtorul de rezervã  5 lei  
 Liviu Bleoca, Biblioteca de buzunar  5 lei 
 Philip Roth, Animal pe moarte  10 lei 
 Alexandru Vona, Misterioasa dispariþie  

 a oraşului din cîmpie  7 lei 
 Alexandru Vona, Esmeralda 7,5 lei 
 Dumitru Þepeneag, Destin cu popeşti                     6,3 lei 
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 Irina Petraş, Camil Petrescu.  
 Schiþe pentru un portret 8 lei 

 Zaharia Boilã, Amintiri şi consideraþii  
  asupra mişcãrii legionare   10 lei 

 Zaharia Boilã, Memorii 12 lei 
 Sanda Cordoş, Literatura între  

 revoluþie şi reacþiune, ed. a II-a adãugitã 15 lei 
 Constantin Rãdulescu-Motru, 

 F.W. Nietzsche, Viaþa şi filosofia sa, ed. a II-a 10 lei 
 Friedrich Nietzsche, Antichristul 10 lei 
 Petru Poantã, Efectul „Echinox“ 

 sau despre echilibru 10 lei 
 Vasile Muscã, Spusul şi de nespusul.  

 Meditaþii, însemnãri, aforisme 10 lei 
 N. Steinhardt, Cartea împãrtãşirii, ed. a IV-a 10 lei 
 Irina Petraş, Ion Creangã, povestitorul 10 lei 
 Dorli Blaga, Tatãl meu, Lucian Blaga  20 lei 
 Ion Vartic, Bulgakov şi secretul lui Koroviev  10 lei 
 Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger,  

 Dialectica secularizãrii. Despre raþiune şi religie  20 lei 
 Ştefan Borbély, Despre Thomas Mann şi alte eseuri 20 lei 
 Ştefan Borbély, Proza fantasticã a lui Mircea Eliade 20 lei 
 Alexandru Vona, Sã mai fiu o datã îndrãgostit 20 lei 
 Lukács József, Povestea oraşului-comoarã 20 lei 
 Georgeta Horodincã, Duminicã seara  20 lei 
 Tristan Janco, Memoriile Soahului  15 lei 
 Marta Petreu, Conversaþii cu... (II)      18 lei 
 Jacques Jouet, Poeme de metrou     5 lei 
 Ruxandra Cesereanu, Marta Petreu,  

 Corin Braga, Ovidiu Pecican, Virgil Mihaiu,  
 Ion Vartic, Sadovaia 302 bis      20 lei 

 Ovidiu Pecican, Trasee culturale Nord-Sud      20 lei 
 Ion Vianu, Blestem şi Binecuvîntare      20 lei 
  Cãlin Teutişan, Textul în oglindã. Reflexii ale 
 imaginarului eminescian 20 lei 

 
Comandând cel puþin trei titluri, beneficiaþi de o reducere 

de 10%. Cheltuielile de expediere sunt suportate de editurã.  
Editura îşi rezervã dreptul de a modifica preþul cãrþilor  

în funcþie de rata inflaþiei. 
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