
MANUSCRISE ROMANESTI ÌN BIBLIOTECA NATIONALÀ 
«  CHIRIL §1 METODIE »  DIN SOFIA

MARIA RADULESCU

Printre manuscrisele necatalogate incà ale colec^iei de texte vechi din posesia Bibliotecii 
Nazionale « Chirii fi Metodie» din Sofia, se aflà fi citeva texte romànefti. Pina in anul 1960 
eie erau in numàr de ciuci, reprezentind un Pateric, un sbornie mie, un hrisov, un cronograf 
fi un catehism.

Dupà identificare am notat aceste manuscrise cu sigla Ms. r o m insolita de o cifra (in 
ordinea cronologicà a textelor, de la 1 la 5).

Ìntrucit consideràm cà aceste texte prezintà interes pentru cercetàtorii nostri, dàm mai 
jos descrierea lor.

Ms. rom. 1

P a t e r i c , scris la 1686, de Nicolae Gràmàtic, afa cum arata insemnarea de la p. 164v.
Este un volum de dimensiunile 14,5 X  18,5 cm, legat in scoarle de lemn imbracate in piele. 

Actuala legatura, afa cum aratà insemnarea de sub textul paginilor 23—29, a fost fàcutà 
a doua oarà, la 1822. A aparlinut schitului Gàvanele 1.

Are 247 de foi, plus trei foi albe la inceput fi doua la sfirfit, adàugate, probabil, cind 
a fost legat a doua oarà. Nu are inceput fi nici sfirfit; prima foaie pàstratà are cifra 23. 
Foile, grupate in coli de cite fase, au numerotare chirilicà.

Hirtia este sublire, de culoare gàlbuie.
Pe pagina sint cite 19 rinduri, scrise ingrijit, cu litere mici chirilice, semi-cursive, frumos 

executate, in cernealà ràdàcinie. Titlurile, inilialele fi unele majuscule in text sint in cernealà 
rofie. Scrierea este semi-uncialà.

Manuscrisul prezintà numeroase glose fi insemnàri. Dintre acestea, menlionàm citeva, 
care oglindesc momente legate de soarta manuscrisului :

Pe verso celei de a treia foi de la inceput se aflà o insemnare intitulatà Bàgare de 
seamà: « Gàsit-am in aceastà carte scris cà s-au legat o datà la schitul Gàvanilor, dar la ce 
leat nu sà ftii. § i am mai gàsit la un loc chearu de màna scriitorului scris cu vorbire 
sàrbeascà, zicind: scris-am eu Neculai Gràmàticu la leatul 1686, martie 4». Semneazà Arca 
monah. la 1862, septembrie 8.

Monahul Arca mai semneazà fi la p. 164v, la sfirfitul unei povestiri. La aceeafi pagina 
se aflà insemnarea copistului manuscrisului, Nicolae Gràmàticul, sub care, aceeafi minà care 
a scris bàgarea de seamà fi a semnat fi la p. 164v noteazà : « Rumànefti va sà zicà : am scris 
eu Neculai dascàlul, martie 4, leat 1686 de la Hs.».

Pe prima din cele douà foi albe de la sfirfit se aflà o insemnare din care reiese cà iero- 
diaconul Calinic a citit aceastà carte la 1830.

Pe marginea de jos a foilor 32 — 38 inclusiv a fost fàcutà o insemnare, acum in parte neli- 
zibilà din cauzà cà cerneala s-a fters, in parte tàiatà cu prilejul legàrii volumului. Pe foile 37 
fi 38 se mai poate c iti:«  ...zilele domnului Io Constandin Cantacozunu. . .  »

1 « Acest patericU ce sà chearaà // fi otecnecU este al sfintului // schitù Gàvanele fi acum s-au legatU // a do-orà 
de pàrintele Sofronie // v  leat 1822, fevrare 25».
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Din loe in loe, foile manuscrisului au pecetea: Ieroskitn fjitefan.
Pe verso primei foi albe de la sfirjit e serisá rugáciunea Impárate ceresc, iar pe cel 

al foii a doua, ¡n grecejte, sint scrise versuri din diverse rugáciuni.

Manuscrisul euprinde 50 de povestiri fi anume:

p. 23 Sfir$itul textului anterior,
p. 23v/4 Párintele Daniil.
p. 27v/6 Pentru rázboiul cel trupescü asupra cui se scoalá. Cum trebuiejte a-1 birui.
p. 28v/8 Povestia párintelui Piñufla.
p. 30v/19 íjii altá poveste in chipul ace$tiia.
p. 32/4 Seamnele cealia ce sántu de párintele loan Kólóva.
p. 33 Párintele Daniil.
p. 34v/9 Poveaste pentru o sfántá fatá §i injeliaptá.
p. 36/3 Poveaste iará aceluiaji párinte Daniil.
p. 36v/9 De párintele Theófil marele episcóp.
p. 37/2 De párintele Theodor.
p. 37/13 De párintele loan Kólóva.
p. 38v/6 Pentru nijte cálugári robiji ín Frikiia.
p. 42v/17 Pentru cei ce se ispovedescü cátrá chipul domnului nostru Isus Hristos.
p. 45v/15 Pentru un om ce $¡-au pricit cu dracii trei Casuri mai ínainte de moartea lui.
p. 48v/16 Pentru o muiere ce au mersü de fi-au ispovedit.
p. 51/18 Poveaste de un tálhariu.
p. 53v/l Poveaste de párintele Gheorghe.
p. 54v/l §i altá poveaste iará de acel párinte Gheorghie.
p. 58/18 Poveaste iar a acestui §i raarelui Kiriiac.
p. 66v/2 Poveaste pentru ó muiare ce ó au gásit cu un fecior al ei intru un óstrov.
p. 70/7 §i altá poveaste in chipul acestiia.
p. 72v/17 Spusu-ni-au noaó ucenicii párintelui Evloghie.
p. 81/18 Poveaste cu párintele Dula.
p. 89v/4 De un popá ce au botezat pre un cocon mort.
p. 94/17 Pentru un óm care nevázut s-au dezlegat de legáturile de hiará.
p. 94v Viaja §i nevoinjele prea cuvioasei mumei noastre Evpraxiei cum ?i-au nevoit.
p. 124 Cartea lui Iov carele sá chiema mai inainte Iov al bátáilor.
p. 142v/l ín  luna lui aprilie zióa dentáiu. Viaja ?i jitiia prea cuvioasei Mariei Eghipteaninei 

carea sá eeteajte mai vártós la bdenie, la canonul lui Andrei Kriteanul. 
p. 164v/13 Poveastea Pelaghiei curvei.
p. 172v/l Poveastea párintelui Daniil de alt scopit ce au fostü ín schituri.
p. 183/13 Pentru un frate ce cádea ín curvie.
p. 190v/13 Cuvánt cu cápete a celui ce iaste svinji párintelui i.ostru Athanasie marele patri- 

arhll al Alexandriei, catre ínvajáturile lui dumnezeu tuturor celor ce sá vor lepáda 
de lume ?i celor ce vor vrea sá se spáseascá.

p. 206v/7 íntrebáciune pentru cei ce se ingroapá in bisearecá.
p. 207 Pentru o cálugárijá ce i-au arsü trupul in bisearecá.
p. 207v/3 Pentru ingroparea lui Valeriian Patrichie.
p. 208 Pentru ingroparea lui Validin.

p. 212/9 Poveste den viaja lui sti Grigorie dvoeslov.
p. 213 Iará a celui párinte a lui Grigorie dvoeslov. 

p. 215v/16 Poveastea de stii Macarie Rimleanul.
p. 220/11 Poveaste pentru 3 muieri ce li-au gásit intr-o propastie. 
p. 223v/10 Poveaste pentru doi fraji ce S-au pismuit unul altuia.
p. 228/15 Poveastea párintelui Pinufie.
p. 236 Pentru oarecine ce 5-au ispovedit pácatele lui cátre un svántu bátrán.
p. 239v/7 Cuvánt de marele Pafnutie cálugárul.
p. 243v/10 Pentru oarecine ce se-au postit de vrásta copiláriei ji pentru trufiia 1-au lepádat 

Dumnezeu.
p. 246v/2 Poveastea párintelui Daniil Evloghie Táietoriul de piatrá.
p. 255/18 Pentru un popá lepádat den popie de episcopul lui.
p. 256v/7 Pentru un popá iará lepádat, iará ín chipul aceluia.
p. 257v/6 Pentru un sárac den biseareca svintei náscátoarei lui dumnezeu prea cinstit, in 

Halcopratii.
p. 270/13 Pentru ruga cum se cade a te ruga.
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Textul povestirilor confine citate în limba slavonâ, !nso(ite de traducerea lor în limba 
româna, anun(atá de cuvîntul rumànefle scris eu eernealâ roçie. De la pagina 229 pînà la sfîrçit, 
cítatele slavoneçti sînt çterse eu eernealâ neagrâ, râmînînd mimai traducerea lor româneascâ.

Majoritatea povestirilor cuprinse în ace9t manuscris îçi gâsesc corespondent in Patericul 
din ms. 1429, Biblioteca Academiei, scris la 1676 de Radul Logofàtul çi considérât ca 
cel mai vechi Paierie in limba românâ aflat pinà az i1. Ca vechime, manuscrisul de la Sofia ar 
veni al doilea. E  posibil ca acest tip sá fi fost cel mai vechi. Este interesant de menjionat 
câ çi Patericul din 1676 are numeroase glose.

Cíteva din povestirile (8) Patericului cuprins in Ms. rom. 1 de la Sofia îçi au corespon
dent într-un Paierie de redacte sîrbà din secolul al XV-lea men^ionat de B. 'fonev, în Onuc 

H a  phKonucume u  ctnaponeuaniHurne k h u í u  H a  Hapodnama E u d A u o m e K a  e  Cotfiun, vol. I, Sofia, 
1910, p. 239-241.

Ma. rom. 2

S b o r n i c m ic  (1732/1733), în románente, cu litere chirilice.
Este un manuscris de format mic, eu dimensiunile 15 X 10. Pâstreazâ sforile unei legàturi 

azi inexistente. Hîrtia groasâ.
Are 177 foi paginate ulterior, cu cifre arabe. Lipsesc începutul fi sfîrçitul. Pe pagina sînt 

15—16 rinduri scrise eu eernealâ neagrâ de o mînà nu prea formata; titlurile, eu eernealâ 
roçie. Textul este încadrat într-un dreptunghi de 13 X 7, tras eu eernealâ verde çi bronz. 
N-are ornamente.

Scrierea este cursivà, cu elemente de scriere semicontinuà.
A fost copiât probabil în 1732 sau la începutul anului 1733, |inînd seamâ câ primul an 

menjionat la Pascalie este 1733.

Cuprinde rugâciuni (pentru toate zilele sâptâminii) çi pasaje din Gromovnic (p. 10—30) 
çi Trepetnic (p. 30—35). 
p. 1 Rugâciune.
p. 3/7 Rugâciune de sfânta luni. 
p. 3v/7 Rugâciune de sfînta mar(i.
p. 10 Gromovnicü a lui Eraclie împâratü carele au fostu numeritoriu de stele. Are aceçte 

semnu çi aça se începia toate zodiile din luna lui martü. 
p. 27/10 Tvorenie Odria proroc orfodestvu Hristovu. 
p. 30/4 Trepetnicü de semne ômenefti. 
p. 35/7 Rugâciune de sfânta miercuri. 
p. 37v/9 Rugâciune de sfânta joi. 
p. 39v/9 Rugâciune de sfânta vineri. 
p. 43v/15 Rugâciune de sfânta sâmbâtâ.
p. 47 Rugâciune den toate zilele câtrâ nàscâtoarea de dumnezeu. 
p. 48v/8 Rugâciune mai nainte de ispovedanie. 
p. 50v/9 Sfîrçitü çi lui dumnezeu laudâ.
p. 51/13 Aëasta este o molitvâ care se aflâ mai marea decâtü toate molitvele çi iaste în 

scurtü.
p. 51v/8 ACasta iaste via|a fi nevoinfa a sfântului Macarie (paginile 80v çi 81 sînt nescrise). 
p. 87v/4 (Canonul îngerilor) (la sfîrçitul acestei rugâciuni — p. 88v e scris Sfârçitulü cano- 

nului alü îngerului). 
p. 89 O rugâciune al cârei inceput lipseçte. 
p. 90/8 Rugâciune în zàôa duminicii. 
p. 91 Pashaliia.

Cu ajutorul lui dumnezeu care cuprinde întru sine dni 22, 1733, 7241, indict 11, 
crugul soarelui 17, crug. lunii 2, temelia lunii 25.
(Ultimul an pentru care sînt scrise sârbâtorile mari este anul 1754, 7262, indict 2, 
crugul soarelui 10, crugul lunii 4, temelia 17). 

p. 104 Rugâciunile a s(fin)t(ei) çi dumnezeeçtii liturghii 2.

Ms. rom. 3

H r i s o v  dat de Scarlat Ghica la 1765.
Este scris în limba românâ, cu litere chirilice de « popa Florea, dascâlul slovenescu, de 

la çcoala domniei meale cea sloveneascâ ôt stii Gheorghie cel Vechi», pe un pergament de 
48 X 62,5 cm. Scrisul cu tuç negru, cu initiale în verde çi roçu, este foarte frumos.

1 Cel mai vechi Paierie cunoscut de M. Gaster ( Crestomafie românâ, Leipzig-Bucureçti, 1891, vol. I ,  p. LU ) este 
din 1692.

* în  eernealâ roçie e mentionat momentul cînd se rosteçte flecare rugâciune.
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Pergamentul este de asemenea frumos ornât, constituind o realizare artística deosebità. 
Pe laturile din dreapta çi din stinga, sus, are cite un chenar în cernealà ràdâcinie. în  mijloc, 
este stema Jàrii (în verde, bronz, ràdàciniu çi negru), în jurul càreia sînt inijialele doranitorului.

în  partea stîngà, în dreptul primului rînd de text se vede o foarte frumoasà miniatura 
care reprezintâ pe Sf. Nicolae. In dreapta, exact opus miniaturii, este un ornament floral 
(4 X 10).

In partea de jos a pergamentului, în dreapta çi stînga, sînt doua chenare în negru çi 
ràdàciniu. în  spajiul dintre ele apare un oval din frunze (în verde, chinovar, ràdàciniu çi negru).

Scrierea este semi-cursivà.
Hrisovul reprezintâ un act prin care domnitorul Scarlat Ghica acordà ca slobozie mànàs- 

tirii Lipniecul de peste Dunàre moçia Bàneasa (« Sfintei Sfi dumnezeieçti mànàstirii Lipnieculu 
de peste Dunàre, unde iaste hramul sfîntului marelui arhiereu çi de minuni fàcàtoriu Nicolae 
de la Myeralichia çi < spajiu gol> çi tuturor pàrinjilor càlugàri càji vor fi locuitori la acestu sfîntu 
làcaju. Ca sà fie sfintei mànàstiri slobozie ce sà chiamà Bàneasa ôt sud Vlajca. Ca s& stràngà 
oameni streini, sàrbi, arbànaçi, moldoveani, ungureani, fâr de bir çi fàr de gàlCavà fi sà-i 
açaze pre aceastâ moçie a sfintei mànàstiri ce serie mai sus, iar de câtrà domnia mea 
aceçti oameni sà fie în pace cu cásele lor de birul ruptôrilor ce sà pune pre toatà jara 
etc. . .» ) .

Pe spatele hrisovului sînt copiatc doua « pisanii»: Pisania caselor domnefti ot Târgovifle 
$i Pisania din bisearica Doamnei.

Hrisovul a fost menjionat pentru prima data de B. 'fonev, în Khumcobhu cmapuuu om 
Ejiena l , în «roflHuiHHK Ha CotjjHiicKHH yHHBepcHTeT», U c t .  (Jjhji. cjiaK,. kh. X IX ., Sofia, 
1923, p. 4-6.

Ms. rom. 4

C r o n o g r a f, 1782. Scris în limba românà eu litere chirilice.
Este un volum mare, eu 497 de foi, în folio (30,5 X 20 cm). Foile sînt grupate în coli 

de cîte 6 foi, fàrâ signaturà. Lipsesc începutul çi sfîrçitul. Paginile nu au fost numerotate; 
acum au o numerotare fàcutà de noi, eu creionul. La tabla de materii, apare o numerotare 
a foilor, eu litere chirilice (copiatâ, probabil, întoemai din originalul folosit).

Este légat în scoarje de lemn îmbràcate în piele. Actúala legâturâ a fost fàcutà probabil 
mai tîrziu. Cu acest prilej, paginile au fost inversate: dupà patru pagini de text vine tabla de 
materii, incompletà (începe cu cap. 38) çi inversatà (ultima foaie a ei apare ca prima).

Are 25—32 rînduri de paginà, scrise cu cernealà ràdâcinie, pe hîrtie nu prea groasà. 
'J’mîiid seama de particularitàjile grafice, la copierea manuscrisului au colaborat cel pujin 
cinci persoane. Scrierea este cursivà.

Manuscrisul nu are ornamente.
în  schimb, are numeroase însemnàri. Din diverse note, însemnàri, semnàturi, reiese câ a 

aparjinut familiei Andone Petre (Petrache). Pe o bucatà de hîrtie aflatâ în manuscris e scris 
în limba bulgarâ: «Ha.wepena b K-bmaTa Ha IleTpe Alimone bo Kioctchaho h aoiiecena ot 
rocnoAHH CTe(j). MaHKOB. yji. ’-îepKOBHa, 68. JXap. 9 VI I .  1921» (Gâsità în casa lui Petre 
Andone, în Constanja, fi adusâ de domnul Çtef. Ceankov, str. Cerkovna, 68. Dar. 9.VII.1921).

Manuscrisul a fost scris — sau cel pujin s-a început scrierea lui — în 1782, aça cum aratà 
o însemnare de la p. 28v.

Cuprinde un cronograf de la facerea lumii pînà la împàràjia sultanului Murad, feciorul 
sultanului Alimed. Urmeazà apoi o altâ unitate constituità din capitolele referitoare la diverse 
problème teologice (p. 430v/14—476/5). Unitatea urmàtoare se referà din nou la problème de 
istorie: începe cu râzboiul Troiei çi continuà cu istoria lucrurilor din Italia, trecerea fàcînd-o 
un capitol referitor la Eneas (p. 476/6—481/19). Ultima unitate cuprinde capitole care trateazà 
diverse problème de naturà teologicà sau apocrifà çi cîteva « învàtàturi ».

Acest tip de cronograf este cunoscut în literatura noastrà sub numele de cronograf de 
tip Danovici (vezi I. Çtefànescu, Cronografele româneçti: tipul Danovici, partea I, în Opere 
istorice, Bucureçti, 1942, p. 113 — 187).

Exemplarul de la Sofia, pe baza comparajiilor titlurilor 2, poate fi considérât un cronograf 
tip Danovici, familia D sau E. Familia D este reprezentatà prin ms. 86 de la Biblioteca 
Academiei R.S.R., copie fidelà a prototipului — ms. 3517 —, iar familia E, prin ms. 4793, 
o ultimà copie a arhetipului, fàcutà printr-un intermediar ràu scris 3.

1 Oraç în Bulgaria, în regiunea Tîrnovo, unde au fost gâsite mai multe texte vechi, printre care fi hrisovul acesta.
* D in motive obiective, pînâ acum, altâ comparale nu am putut face.
* I .  Ç t e f à n e s c u ,  op. cit., p. 155 — 169.
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Ms. rom. 5

C a t e h i s m  — 1797. Scris in limba rotnáná, cu litere chirilice, de Neofit monahul, rabin 
creftinat, al cárui nume apare in acrostih la p. 20.

Este un manuscris foarte bine pástrat, de dimensiunile 23,5 X 17, legat in piele. Are 138 
de pagini, numerotate cu cifre arabe. Pe pagina sint 31—56 de rinduri, scrise cu litere cursive 
foarte mici. Nu are ornamente.

Manuscrisul cuprinde:
p. 1 Prefafa in care autorul aratá cum la virsta de 40 de ani s-a creftinat, fiind botezat 

de arhimandritul kir Gheorghe fi starejul mánástirii Cernica, $i cum la indemnul mitro- 
politului Dositei a scris acest Catehism'. 

p. 4 Cuvánt inainte
p. 20 Yersuri in acrostih fi data cind a fost scris.
p. 21 Cuvánlul intii — Márturiile din prooroci pentru patimile lui Hristos, pentru ce a trebuit 

sá se intrupeze j¡ pentru ce a rábdat moartea pe cruce. 
p. 78 Cuvántul al doilea (Despre credinfa creftineascá pravoslavnicá singara cea adeváratá). 
p. 106 Cuvántul al treilea — Pentru ce au ramas jidovii a$a intunecafi de nu vin catre Hristos 

fi din care neam au fost acela care au primit sfintul botez de la apostolii Petru f i 
Pavel j¿ din care neam au fost vinzátorul luda. 

p. 127 Cuvántul al patrulea — Despre vremea cind va fi o turmá yí un pástor.

1 Pentru principala lucrare a lui Neofit, tipàrità la Iasi, in 1803, cu o largá circulare (edi{¡a a Il-a apare in, 
acelasi an, a Ill-a in 1839, tradusá fi in grecefte (1818), vezi I. B i a n u — N. H o d o f, Bibliografia romàneascn teche 
voL I I ,  p. 446 — 447 §¡ D.  S i m o n e s c u  BRV, IV , p. 304 — 305. Din grecefte, cartea e tradusá in bulgárefte, tipárin- 
du-se la Salonic in 1839. Traducerea bulgara are o introducere, apoi Predoslovia, al cárei inceput e la fel cu Cut intuí innin'e 
din Ms. rom. 5. O deosebire apare in privin(a virstei autorului. ín  manuscris, Neofit are 40 de ani, iar in carte 38, 
defi data acesteia e ulterioarà celei din manuscris. Versiunea bulgàreascà nu are versurile in acrostih, care apar atit 
in manuscris, cit f i in editiile in limba romànà. Defi atit manuscrisul cit fi lucràrile tipàrite sint constituite din 
patru capitole — dintre care numai ultim ili are acelafi tit lu  in toate — tratarea in mannscris diferS de cea din 
edijiile tipàrite.

17 — c. 844


