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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
de Eugen Munteanu

1. Generalităţi
Prin prezentul volum continuăm publicarea seriei Monumenta
linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (MLD), iniţiată în anul
1986, în cadrul unui proiect ştiinţific realizat în colaborare
de Universităţile „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi „Albert
Ludwig” din Freiburg, Germania. Începînd cu anul 2008,
continuarea şi finalizarea întregii serii şi-a asumat-o Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Centrul de
Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” din cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman. Nota asupra ediţiei conţine
normele aplicate în transcrierea interpretativă a celor trei
texte pe care le edităm împreună (Biblia de la 1688, MS. 45
şi MS. 4389) şi va fi tipărită în fiecare dintre volumele seriei
MLD. Am păstrat, de asemenea, principiul transcrierii interpretative a textelor chirilice vechi, adoptat de iniţiatorii
proiectului. Transcrierea în alfabet latin şi în grafie actuală a
celor trei vechi versiuni biblice pe care le edităm în paralel –
Biblia de la Bucureşti (1688), MS. 45 (aşa-numita versiune
„Nicolae Milescu revizuită”) şi MS. 4389 (aşa-numita versiune
„Daniil Andrean Panoneanul”) – este, potrivit cerinţelor filologiei româneşti moderne, una de tip interpretativ.
Prin t r a n s c r i e r e f o n e t i c ă i n t e r p r e t a t i v ă înţelegem, potrivit principiilor larg acceptate ale paleografiei
chirilice româneşti, echivalarea constantă şi sistematică a
slovelor chirilice prin corespondentele lor din alfabetul latin.
Această operaţie este departe de a fi mecanică, din cauze
multiple, între care cele mai importante sînt următoarele:
existenţa în alfabetul chirilic a unor slove cu valori fonetice
diferite, pe de o parte, şi a mai multor slove cu valoare fonetică identică, pe de altă parte; inexistenţa unei codificări
ortografice explicite în epoca veche a culturii româneşti;
numeroasele inconsecvenţe datorate scriptorilor sau tipografilor etc. Cititorul nespecialist trebuie să ştie că diferenţa
dintre o t r a n s c r i e r e f i l o l o g i c ă ş t i i n ţ i f i c ă şi
alte modalităţi de transcriere este fundamentală. Atitudinea
ştiinţifică ne obligă la un respect absolut faţă de a u t e nt i c i t a t e a l i n g v i s t i c ă a textului, ceea ce implică
deopotrivă excluderea oricărei modernizări sau actualizări a
formei cuvintelor, dar şi a oricărei arhaizări artificiale a
acesteia. Un factor deloc neglijabil care trebuie luat în calcul
constă în opţiunile personale sau în preferinţele scriptorilor
ori ale tipografilor. Soluţiile pentru care am optat în rezol-

varea acestor dificultăţi sînt indicate detaliat şi exemplificate în paragrafele următoare.
Am respectat, în linii mari, normele de transcriere
practicate în volumele anterioare ale seriei MLD, pe care
le-am sistematizat, adăugîndu-le o serie de noi reguli de
transcriere menite să amelioreze imaginea grafică a unor
contexte fonetice şi, implicit, să faciliteze o lectură mai fluentă cititorului obişnuit. Înainte de a prezenta în detaliu
aceste norme, comune pentru toate cele trei versiuni pe care
le edităm, vom menţiona particularităţile paleografice principale ale celor două manuscrise, MS. 45 şi MS. 4389.
Întocmit, după cum se ştie, de Dumitru din Cîmpulung
pentru mitropolitul Teodosie Rudeanu al Ţării Româneşti,
textul MS. 45, aflat astăzi la Biblioteca Filialei din Cluj a
Academiei Române, este scris pe hîrtie albă de foarte bună
calitate, pe două coloane bine delimitate şi simetrice. Grafia
reflectă semiunciala chirilică curentă în secolul al XVII-lea,
cu puţine prescurtări, dar cu destul de multe slove suprascrise. Scrisul este regulat şi simetric, emanînd impresia de
eleganţă şi siguranţă. Transparenţa hîrtiei face ca, adesea,
„negativul” scrierii de pe contrapagină să fie vizibil, fără să
îngreuneze însă lectura. Cerneala de bază este neagră. Se
mai foloseşte cerneală roşie, la scrierea titlurilor, a numerelor capitolelor şi versetelor, precum şi a vrahiilor şi a altor
semne convenţionale folosite pentru a marca intervenţii în
text sau alte notiţe marginale.
În finalul Cuvîntului înainte cătră cititori din MS. 45 se oferă
anumite indicaţii de lectură, inclusiv explicaţii cu privire la
unele semne speciale folosite de scriptor. În transcrierea
interpretativă a textului, urmînd aceste indicaţii, am procedat astfel:
a) Punctul (.) sau virgula (,), scrise în textul original cu
culoare roşie, care marchează sfîrşitul unui verset, au fost
interpretate ca atare şi notate cu punct, respectiv virgulă,
potrivit „logicii interne” a frazei şi normelor actuale de
punctuaţie.
b) Semiparantezele pătrate  , desemnate în prefaţa
menţionată cu denumirea lor grecească, diameson, au fost
reţinute ca atare în transcriere, fără nici o menţiune în
notele filologice. Aceste semiparanteze încadrează în text
unele cuvinte, sintagme sau propoziţii care nu se regăsesc
în toate izvoadele folosite de traducători şi considerate, de
aceea, facultative („şi cu acêlea poate fi, şi fără de acêlea
poate fi, tot să înţelêge vorba”).
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c) Parantezele pătrate [ ] din textul original au fost reţinute
ca atare în textul transcrierii. Ele încadrează, după cum ni se
spune în acelaşi Cuvîntu înainte cătră cititori, cuvinte, sintagme
sau propoziţii care se află doar în Septuaginta de la Londra
(1653), izvor secundar folosit de revizori.
d) Semnele ˇ ˇ ˇ ˇ (vrahii), marcate cu roşu deasupra
unui cuvînt sau a unei sintagme în interiorul textului şi
repetate pe margine, indică, de regulă, opţiuni de traducere
diferite sau variante lexicale, reţinute de traducător sau de
revizor din izvoarele avute la îndemînă. Alteori, acelaşi
semn marchează o omisiune de traducător sau de copist. În
notele filologice am folosit formule adecvate de definire a
acestor inserţii.
e) Semnele √ sau Ô scrise cu roşu, inserate de regulă la
începutul unui verset, marchează locul de inserţie al unei
trimiteri biblice. Aceste trimiteri biblice au fost transcrise
ca atare, în forma prescurtată din text, uşor de recunoscut
şi de completat de către cititorul modern avizat. Cînd referinţele biblice au fost date în original în limba slavonă, am
completat între paranteze pătrate titlul referinţei respective,
aşa cum apare el în Biblia slavonă de la Ostrog (1581),
însoţit, între paranteze, de prescurtarea titlului respectiv din
lista titlurilor biblice ale ediţiei noastre. De asemenea, au
fost completate între paranteze pătrate slovele lipsă din
sintagmele, expresiile sau propoziţiile în limba slavonă,
indicîndu-se şi traducerea acestora.
f) O mînă desenată marginal cu roşu atenţionează asupra
unei trimiteri textuale la persoana lui Iisus Hristos. Am menţionat explicit acest fapt în secţiunea de note filologice.
Cît priveşte MS. 4389, textul biblic este prezentat pe două
coloane, cu un scris regulat şi relativ curat, în grafia chirilică semicursivă specifică şi ea jumătăţii secolului al
XVII-lea. Este folosită o cerneală neagră-cafenie în textul
de bază şi o cerneală roşie la scrierea titlurilor cărţilor biblice, a numărului capitolelor, a literei ornamentale cu care
începe un capitol, precum şi, rareori, la scrierea unor indicaţii marginale mai speciale. Scriptorul pare să fi fost aceeaşi
persoană cu autorul traducerii sau al unei revizuiri, după
cum deducem din numeroasele note marginale scrise de
aceeaşi mînă şi redactate în cunoştinţă de cauză. Ca şi în
cazul MS. 45, am transcris integral toate aceste notaţii marginale, dîndu-le în note filologice şi descriindu-le într-o
manieră cît mai explicită.
La fel ca în cazul MS. 45, trimiterile biblice marginale din
MS. 4389, marcate în text, de regulă, printr-o linie oblică
flancată de două puncte, au fost transcrise ca atare, în forma
prescurtată din text, uşor de recunoscut şi de completat de
cititorul modern avizat. Cînd referinţele biblice au fost date
în original în limba slavonă, am completat între paranteze
pătrate titlul referinţei respective, aşa cum apare el în
versiunea slavonă de la Ostrog (1581), însoţit, în paranteze,
de prescurtarea corespunzătoare din lista titlurilor biblice
ale ediţiei noastre. Au fost, de asemenea, completate între
paranteze pătrate slovele lipsă din sintagmele, expresiile sau
propoziţiile în limba slavonă, indicîndu-se şi traducerea
acestora.

2. Notele filologice
Notele cu caracter filologic, pe care le-am tipărit separat, în
capitolul Note filologice şi textuale, potrivit structurii tradiţionale a seriei noastre, au un caracter textual strict, referindu-se, pe lîngă transcrierea tuturor inserţiilor marginale
menţionate mai sus, şi la alte aspecte precum: semnalarea
greşelilor evidente sau probabile ale scriptorului, corectate
în textul transcris; omisiuni, ştersături sau autocorecturi ale
scribului; inversări de sintagme sau de secvenţe frastice,
marcate de regulă în text cu cifre, lecţiuni nesigure sau probabile, grafii neobişnuite sau rare etc.
Aceste inserţii marginale reprezintă indicii foarte preţioase despre complexitatea procesului de traducere sau de
revizuire în care anonimii noştri predecesori din secolul al
XVII-lea se lăsau angrenaţi. Definirea nuanţată a semnificaţiilor şi a funcţiilor textuale ale acestor glose marginale
este o sarcină filologică dificilă, implicînd urmărirea atentă
a versiunilor de bază, Septuaginta de la Frankfurt (1597)
pentru MS. 45 şi Biblia de la Ostrog (1581) pentru MS. 4389,
în paralel cu versiunile auxiliare (slavonă, respectiv latinească). Rezolvarea integrală şi sistematică a acestei sarcini am
amînat-o pentru mai tîrziu, şi anume pentru momentul
cînd vom edita integral şi autonom cele două versiuni
manuscrise menţionate. Deocamdată, pentru a rămîne în
cadrele schemei „clasice” a seriei Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, aşa cum ne-am propus, ne-am mulţumit
să le transcriem cu scrupulozitate, încercînd şi o scurtă
calificare a lor (explicaţie, corectură, adăugire, notă etc.).

3. Problema lui î/â
Am continuat să scriem cu î şi sînt din raţiuni de consecvenţă cu ansamblul seriei MLD.

4. Paginaţia
Ca în volumele anterioare din seria Monumenta linguae
Dacoromanorum, paginaţia de referinţă în editarea Bibliei de la
Bucureşti (1688) o respectă pe cea originală. Întrucît paginaţia chirilică originală este consecventă şi nu pune
probleme, am preluat-o ca atare, transcriind valorile cifrice
ale slovelor chirilice în echivalentele lor „arabe”, numerotînd şi coloanele. Cît priveşte cele două manuscrise, am
respectat, de asemenea, paginaţia originală notată, potrivit
tradiţiei, cu literele chirilice corespunzătoare, renunţînd la
paginaţia mecanică modernă. În unele cazuri, disparitatea
cantitativă dintre cele trei versiuni româneşti ne-a determinat, pentru a menţine alinierea verset la verset a manuscriselor după Biblia de la Bucureşti (1688), să apelăm la
un artificiu tehnoredacţional, decupînd cele cinci coloane în
mod corespunzător.

5. Problema secvenţelor în slavonă
Cuvintele, sintagmele, propoziţiile sau frazele în slavonă,
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prezente în special în notaţiile sau glosele marginale din
manuscrise, au fost transliterate ca atare (completîndu-se în
paranteze pătrate slovele lipsă) şi traduse în secţiunea de
note filologice.

6. Prescurtările
Prescurtările obişnuite ale scrisului chirilic au fost completate
tacit. Se prescurtează, de regulă, substantive, adjective sau
verbe cu mare frecvenţă în texte. Absenţa unei slove sau a
unui grup de slove este marcată de obicei cu semnul
prescurtării ( * ), plasat deasupra cuvîntului. Cele mai frecvente prescurtări sînt de următoarele tipuri: b* l s^ vì =
blagoslovi (B 1688, 289), sfn* ñ ¨l¨i = sfîntului (B 1688, 307),
D v* d = David (MS. 45, 499, 857 et passim; B 1688, 288 et
passim), D} q ¨ = Dumnedzău (MS. 45, passim), dm* n zß¨ =
Dumnezău (B 1688, 310), dm* n zß ’ ¨ l7 = Dumnezăul (B 1688,
297), dm* n ê = Doamne (B 1688, 307), dx* l ´ = Duhul (B
1688, 317) sau Dxª ¨ l ^ = Duhul (MS. 45, 751, 901 et passim),
m} l ß = milă (MS. 45, 500, 507, 742, 834 et passim), m* l s ^ ñiv
= milostiv (MS. 45, 505), m* l s ^ ñi ’ v^ = milostiv (MS. 45, 511)
sau m* l s^ ñi ’ v ¨ l^ = milostivul (MS. 45, 511, 517), m* l Áê s^k´ =
miluiesc (MS. 45, 507), m} l Á … = milui (MS. 45, 509, 512 et
passim), m* l Áåwê = miluiêşte (MS. 45, 507, 508, 511 et passim),
m* l s ^ ñê’ n ïå = milosteniia (MS. 45, 512 et passim), m* l s ^ ñivíñ7
= milostivit (B 1688, 334), m* l s^ñê’ n ï … = milostenii (MS. 45,
727), ÛÊ ê r s^l* m = Ierusalim (MS. 45, 728, 731, 832 et passim),
m* l Ái ñ = miluit (MS. 45, 733, 734), nêml s ^ ñi’ v i = nemilostivi
(MS. 45, 501), sfn* ñ ¨l¨i = sfîntului (B 1688, 307),
Dom* n lÁ ⁄^ = Domnului (MS. 4389 et passim), Dv* d ß = David
(MS. 4389, passim), çp* r a ñ ^ = împărat (MS. 4389, passim),
pr o^r* k 7 = proroc (MS. 4389, passim).

7. Suprascrierile
În cele două manuscrise, slovele suprascrise sînt destul de
frecvente. Suprascrierea este marcată inconsecvent prin
semnul suprascrierii (titla: ^ ); de multe ori, slovele suprascrise nu sînt marcate prin titlă. Slove aflate în această
poziţie pot fi toate consoanele, cu o frecvenţă relativ mai
mare grafemele l, n, r, s şi ç. Foarte frecvent este suprascrisă semivocala i în poziţie finală, de regulă cu funcţie
de desinenţă. În acest scop se foloseşte un semn special, o
scurtă linie orizontală, semicurbă, cu un punct la mijloc
(aproximativ: …, vezi mai jos, § 21, la slova ï ): pra x^ = prah
(MS. 45, 445), pr™ Ω ^ ma = preajma (MS. 45, 446), ê ¨^ = eu
(MS. 45, 446), ç n^ñr¨ = întru (MS. 45, 447), vo r m¥ n^ka @ = vor
mînca (MS. 45, 499), dß z lêgß ∆ r ilê k¨vi n^ñêlo r = dăzlegările
cuvintelor (MS. 45, 499), D¨ mnêqß ¨ = Dumnedzău (MS. 45,
500), nßdß Ω^d¨å ’ w ê = nădăjduiêşte (MS. 45, 500), pr o^roçícß
= prorociţă (MS. 45, 534), aÊ ¨aÊ ¨ qi ñ = au audzit (MS. 45, 552),
a ¨ fßk¨ ñ = au făcut (MS. 45, 553), vo r lß ¨dà = vor lăuda (MS.
45, 554), Ïê sˆ vi sˆ = Thesvis (MS. 45, 727), a¯ r ara ®^ = Ararath
(MS. 45, 728), vå ç^nikß = vêcinică (MS. 45, 728), vå ’ ç ï … =
vêcii (MS. 45, 735), r´ n^d¨å ’ l ê … = rînduiêlei (MS. 45, 741),
…
fr´ mså’ c ê l… = frîmsêţele (MS. 45, 745), sß d¨çê m = să-i ducem
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(MS. 45, 836), ¨ ∞ ‚ il∑ r = uşilor (MS. 45, 838), mêsal∑ ®^ =
Mesaloth (MS. 45, 845), r´ n^d¨ = rîndu (MS. 45, 845).
Uneori sînt suprascrise cîte două slove, în succesiune
directă sau separat, la acelaşi nivel sau „în trepte”: ni çi ^ =
nici (MS. 45, 445), nßdß Ω^d¨ê s^k´ = nădăjduiesc (MS. 45, 446),
n^
p^
m^ l^
ç fi sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), Do n¨ = Domnul
ñ
¨
nd
(MS. 45, 447), aÊ qi = audzind (MS. 45, 499), k¨v´ n =
cuvînt (MS. 45, 499), ç n^ñra c^ = întraţi (MS. 45, 531), mo rñ =
mort (MS. 45, 539), pßm´nñ = pămînt (MS. 45, 551), sñåpê nê
= stêpene (MS. 45, 554), sßr⁄ nd = …sărind (MS. 45, 728),
k¨rß nd…= curînd (MS. 45, 738), cß r = ţări (MdS. 45, 836),
Ω⁄d∑ v l∑ r = jidovilor (MS. 45, 845), lêpßd´ n = lepădînd
(MS. 45, 851)
sau, mai rar, chiar în grupuri de cîte trei:
c … rdê
prê‘ n êk¨ra pïå = pre necuraţi piêrde (MS. 45, 499), vå rdê =
vêrde (MS. 45, 539), ¨ ndê = unde (MS. 45, 539), rß s ^ p¨ ndê =
răspunde
(MS. 45, 556), sf⁄ n^c⁄ nd¨ = sfinţindu (MS. 45, 746),
ê
nd
¨ = unde (MS. 45, 841).
Ca soluţie tehnică de transcriere, am ales „coborîrea” în
rînd a slovelor respective, fără nici o indicaţie.
În textul tipărit al Bibliei de la 1688, slovele suprascrise
sînt frecvente, în general la capăt de rînd. Suprascrierea este
marcată prin semnul suprascrierii (titla: ^ ), consecvent în
cazul consoanelor l , n , r , s , ® , ç , c , ‚ şi al vocalei o . În
celelalte situaţii, suprascrierea nu este marcată întotdeauna.
Exemple de suprascriere: dê n^ñõ ü = dentîiu (B 1688, 289),
ml s^ñivíñ 7 = milostivit (B 1688, 334), rßma ‚^ = rămaşi (B
1688, 292), rßz^bóü = războiu (B 688, 292), n¨∆mßr¨ l^ =
numărul (B 1688, 292) a l^ = al (B 1688, 296), na®a n^ =
Nathan (B 1688, 296), ñß¨^ = tău (B 1688, 312), di n^ci =
dinţi (B 1688, 314), no i^ = noi (B 1688, 316), l¨a ñ = luat (B
1688, 318).
Uneori sînt suprascrise cîte două slove în acelaşi cuvînt:
vê ®^s¨ r^ = Vethsur (B 1688, 289), pr o^roçi n^d´ = prorocind (B
1688, 319). Şi în acest caz am optat pentru transcrierea la
rînd a slovelor respective, fără nici o indicaţie specială.

8. Scrierea cu majusculă
Potrivit regulilor ortografice actuale, teonimele şi numele
asimilate acestora au fost scrise cu iniţială majusculă: Domnul,
Dumnezeu, Atotputernicul, Atotţiitoriul etc. Nu am folosit scrierea cu majusculă a pronumelor teofore, pentru a nu crea dificultăţi majore în procesul prelucrării automate a textelor.

9. Numerotarea versetelor
Numărul versetelor a rămas cel din original, care reproduce numerotarea Septuagintei de la Frankfurt (1597).
Nu sînt greşeli de numerotare, de aceea nu a fost necesară
intervenţia noastră în textul Bibliei de la Bucureşti (1688).
Numerotarea versetelor din manuscrise a fost păstrată ca
atare, atunci cînd ea coincide cu aceea din textul-reper
(Biblia de la 1688). Cînd apar diferenţe, numărul versetului
din manuscrise a fost scris între paranteze drepte, [ ], iar
textul a fost aliniat potrivit versetului corespunzător din
textul tipărit la 1688, cu adoptarea numerotării de acolo.
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Un caz special este acela al cărţii Machabaeorum III.
Urmînd structura filologică a Septuagintei de la Frankfurt
(1597), traducătorii români nu au segmentat textul acestei
cărţi în capitole şi versete. Am introdus această segmentare
după Septuaginta, ediţia lui Alfred Rahlfs (SEPT.RAHLFS).

10. Accentul, spiritele
Problema accentului este una importantă şi delicată, ignorată
complet pînă acum de filologii români, cu consecinţe
regretabile. Atît în textul tipărit, cît şi în manuscrise,
accentele sînt notate cu mare frecvenţă, deşi nu în mod
consecvent: cel ascuţit (á ) pe vocale din interiorul cuvîntului, cel grav (à ) pe vocale finale sau pe cuvinte
monosilabice. Am reţinut accentuarea, folosind, în mod
convenţional, un singur accent, cel ascuţit, în următoarele
cazuri:
1) atunci cînd accentuarea marcată a cuvîntului românesc
obişnuit este diferită de cea din româna standard actuală:
aÊk olo ‘ = acoló (B 1688, 287, 302, MS. 45, 448) sau aÊk ∑l∑ @
= acoló (MS. 45, 501, 505, 731, 732, 737, 888), pêli’ c a =
pielíţa (MS. 45, 749), dê n^k∑lå ‘ = dencoleá (MS. 45, 842),
ña’ l a n^ji = tálanzi (MS. 45, 854), ⁄ s^ñorï ’ ê = istoríe (MS. 45,
905);
2) întotdeauna la numele proprii, atunci cînd accentul
este marcat în textul chirilic original: aÊd ám´ = Adám (B
1688, 287), kaïnán´ = Cainán (B 1688, 287), dodanín´ =
Dodanín (B 1688, 287), êÊv ê’ r ´ = Evér (B 1688, 287), falê’ k ´
= Faléc (B 1688, 287), Liván¨l¨ i^ = Livánului (MS. 45, 454),
Korê‘ = Coré (MS. 45, 459), Ûo r^da’ n ¨l¨ i^ = Iordánului (MS. 45,
459), Vi r^savê‘ ê = Virsavée (MS. 45, 463), IÊ s aï ’ a = Isaía (MS.
45, 529), OÊ z ï ’ a = Ozía (MS. 45, 534), Mana s^sì = Manassí
(MS. 45, 536), ⁄Ê∑ na’ ® a n^ = Ionáthan (MS. 45, 731),
nav¨x∑d∑n∑ ’ s ∑ r = Navuhodonósor (MS. 45, 736), êÊ® ï∑pï ’ ê …
= Ethiopíei (MS. 45, 737), vê®∑r∑ ’ = Vethoró (MS. 45, 738),
⁄Êa rê’ ® = Iaréth (MS. 45, 738), ÛÊ¨ d⁄’ ® ´ = Iudíth (MS. 45, 744),
dimiñrï ’ ê = Dimitríe (MS. 45, 847), ⁄Êo’p7p a = Ióppa (MS. 45,
850), n⁄ka’ n ∑ r = Nicánor (MS. 45, 880);
3) la cuvintele neologice, în raport cu norma epocii
(grecisme, slavonisme, latinisme, ebraisme): aÊl imó®´ =
alimóth (B 1688, 298), aÊm as7s êní®7 = amasseníth (B 1688,
298), ⁄Êê sêfím7 = iesefím (B 1688, 305), zak7xò = zachó (B
1688, 307), xïêrê’ ® i = hieréthi (B 1688, 300), fêlê’ ® i =
feléthi (B 1688, 300), zak7x ílor7 = zakhílor (B 1688, 306),
xo®arê’ ®7 = hotharéth (B 1688, 310), fasê’ k7 = faséc (B 1688,
328), masána = masána (B 1688, 332), ê¯ l êfánd7 = elefánd (B
1688, 314), nßsi’l ïê = năsílie (MS. 45, 863), ñ⁄’r a n^ = tíran
(MS. 45, 869), pê n^diko s^ñ⁄’ = pendicostí (MS. 45, 876). În
rarele situaţii în care astfel de cuvinte nu sînt accentuate în
textul tipărit, acestea au fost transcrise ca atare: sofêr7 =
sofer (B 1688, 298);
4) atunci cînd diferenţiază forme flexionare omografe
de prezent, respectiv perfect simplu la verb, ori forme
verbale de alte părţi de vorbire: aÊ d ¨nß@ = adunắ (B 1688,
298), s¨rpß @ = surpắ (B 1688, 301), prêocïå @ = preoţiiá (B
1688, 303), ñ¨ rb¨rß ’ s ß = turburắ-să (MS. 45, 445), aÊd ´ n^kß @

= adîncắ (MS. 45, 446), sß ’ b ¨k¨rß ’ = să bucurắ (MS. 45, 449),
sßr¨ñß ‘ = sărutắ (MS. 45, 503), s¨rpß ‘ = surpắ (MS. 45,
512), ç n^prê ¡ ü ’ r ß = împregiúră (MS. 45, 517), g¨ s^ñß @ = gustắ
(MS. 45, 519), sk¨ñ¨rß @ = scuturắ (MS. 45, 537), sñrigß @ =
strigắ (MS. 45, 539), sßa¨q¥ ’ = să audzí (MS. 45, 539),
r¡ß dikß @ = rădicắ (MS. 45, 831), ç n^ñ´ mp⁄nß @ = întîmpinắ (MS.
45, 850), m⁄ ‚^kß @ = mişcắ (MS. 45, 887), sß ’ m ¨ñß @ = să mutắ
(MS. 45, 894).
Tradiţia ortografică chirilică românească a reţinut folosirea
spiritelor ( Ê şi ’), grafeme cu valoare fonetic-distinctivă în
scrierea grecească, dar fără valoare fonetică în chirilica
popoarelor slave, ca şi în cea românească. În Biblia de la
Bucureşti (1688) este marcat numai spiritul lin ( Ê ) pe
vocalele iniţiale, singur sau însoţit de accentul ascuţit ( μ ),
acolo unde este cazul: aμ¨ = au (B 1688, 287), aμ¨ r¨ = auru (B
1688, 306), êμl = el (B 1688, 305), uÊn™’ l ñêlê = unêltele (B
1688, 306).
Întrucît sînt păstrate în virtutea tradiţiei şi nu au nici o
funcţie fonologică, spiritele au fost ignorate în procesul de
transcriere.

11. Inconsecvenţe grafice
Am păstrat inconsecvenţele grafice de tipul aÊv igê’ a =
Avighéa/ aÊv igê’ æ = Avighéea (ambele în B 1688, 288, coloana
a doua).

12. Scriptio continua şi folosirea cratimei
Prezentă mai ales în MS. 45 şi mai puţin în MS. 4389 şi în
Biblia de la 1688, nesepararea cuvintelor (scriptio continua),
obişnuită în scrierea medievală şi chiar în unele incunabule
din perioada Renaşterii, nu pune în general probleme de
transcriere. Potrivit habitudinilor larg răspîndite la scriptorii
din secolele al XVI-lea – al XVII-lea, marcarea graniţelor
dintre cuvinte este arbitrară, cuvintele mai scurte, inclusiv
formele atone ale pronumelor personale sau auxiliarele verbale la formele compuse fiind scrise „legat” de celelalte. În
toate cazurile, am aplicat regulile ortografiei româneşti actuale, folosind cratima ori de cîte ori a fost cazul: qikßnd¨sß
= dzicîndu-să (MS. 45, 791), sa¨zidi∆ ñ = s-au zidit (MS. 45,
792), aÊ¨ dañuoprêå ‘ = au datu-o pre ea (MS. 45, 792),
pomêni∆ v a = pomeni-va (MS. 45, 793), çñóar7ç êñê = întoarce-te (B 1688, 298), grê‚íñam 7 = greşit-am (B 1688, 312).
Cuvintele compuse de tipul verbului binecuvînta (sßl7b ínê
k¨vin7ñ ™’ z ê = să-l binecuvintêze, în B 1688, 300) ori al
substantivelor fărădelege (fßrß dê ‘ l™’ ¡ ê = fărădelêge, B 1688,
317) sau untdelemn (uμn7 ñ ´ dê lê’ m7n ¨l¨i = untdelemnului, B 1688, 306) au fost transcrise după regulile actuale.
Dar, în situaţiile în care sudura elementelor componente nu
era finalizată în epocă, am transcris despărţit: uμn7ñ ¨l7 dê ‘
lê’ m7n ¨l77 = untul de lemnul (B 1688, 309).

13. Consoane geminate
În general, consoanele geminate apar în tipăritura de la
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1688 mai cu seamă în redarea, după textul Septuagintei, a numelor proprii ori a unor xenisme (ebraisme menţinute ca
atare în traducerea grecească). Pentru a indica opţiunea
„etimologizantă” a scriptorului, am păstrat în transcriere, în
aceste cazuri, grafia din original: aÊ m al7 l í®i = Amallíthi (B
1688, 304), aÊm as7s êní®7 = amasseníth (B 1688, 298),
ma ñ®ánïå = Matthániia (B 1688, 298), mê l^lí®i = Mellíthi (B
1688, 298), ⁄Ês saxár´ = Issahár (B 1688, 305), xê ññê’ i lor´
= hetteilor (B 1688, 309).

14. Punctuaţia
Pentru facilitarea unei lecturi corecte, am întrebuinţat semnele de punctuaţie curente (, . : ; ? ! – ), în conformitate cu
regulile punctuaţiei actuale. Folosirea acestor semne de
punctuaţie urmează „logica internă” a discursului originar,
aşa cum se configurează aceasta în originalul grecesc primar,
Septuaginta de la Frankfurt (1597), confruntat cu textul critic
modern din ediţia Rahlfs a Septuagintei. Cazuri mai speciale:
a) linia de pauză (—) a fost folosită pentru a marca
absenţa unui verb copulativ subînţeles în originalul grecesc;
b) ghilimelele („ ”, « » şi ‘ ’), inexistente în original, au
fost folosite potrivit regulilor actuale de marcare a
vorbirii directe şi a vorbirii indirecte libere. Ordinea
citatului în citat a fost următoarea: Şi grăi Domnul cătră
Gád, cel ce vedea, lui Davíd, zicînd: „Pasă şi grăiêşte cătră
Davíd zicînd: «Aşa zice Domnul: ‘Trei eu voiu rădica preste
tine. Alêge ţie una dentru iale şi-ţi voiu face ţie’»” (B 1688, 302);
c) parantezele rotunde ( ) au fost menţinute ca atare în
transcrierea Bibliei de la 1688. Ele încadrează, ca şi în
MS. 45, cuvinte, sintagme sau propoziţii care se află
doar în Septuaginta de la Londra (1653).

15. Alineatele
În Biblia de la Bucureşti (1688) nu se folosesc alineate. Cu
excepţia titlurilor cărţilor şi ale capitolelor, scrise centrat, pe
rînd nou, versetele, numerotate marginal, sînt scrise în
continuare. Începutul versetului este marcat prin majusculă, iar finalul prin punct. Între versete este lăsat, consecvent, un blanc tipografic suficient de mare încît să
permită identificarea versetelor. Am optat, la fel ca în
volumele anterioare ale seriei, pentru alinierea de la capăt
de rînd a versetelor Bibliei de la 1688, cu numerotarea din
original, păstrată ca reper şi pentru cele două vechi variante
de traducere rămase în manuscris. Observăm, încă o dată,
că, în mod firesc, între MS. 45 şi Biblia de la 1688 sînt
puţine diferenţe în numerotarea versetelor, în vreme ce, în
cazul MS. 4389, diferenţele, numeroase, sînt date de respectarea de către traducător a organizării versetelor din
Biblia de la Ostrog (1581), de care s-a slujit şi sub acest
aspect.

16. Greşelile de copist sau de tipar
Greşelile tipografice ori cele de transcriere ale scriptorilor
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din MS. 45 şi MS. 4389 au fost corectate în texul transcris,
specificîndu-se acest lucru în notele filologice finale.

17. Versiunea modernă
Versiunea modernă originală a textului biblic („coloana a
cincea” în schema redacţională a seriei) a fost concepută de
iniţiatori ca un instrument auxiliar pentru înţelegerea vechilor versiuni româneşti editate. Autorii traducerii au fost
rugaţi să ia ca bază textul de la 1688 şi cele două versiuni
paralele (MS. 45 şi MS. 4389), în comparaţie cu originalele
lor (SEPT.FRANKF., OSTROG şi VULG.). Textul traducerii
este redactat în limba română literară actuală, în limitele
stilului biblic tradiţional, adică fără inovaţii terminologice
neologice, dar cu renunţarea la arhaisme anacronice.

18. Comentariile
La fel ca versiunea modernă, Comentariile sînt destinate unei
mai bune înţelegeri a textelor biblice româneşti, se adresează cititorului român instruit şi vizează mai ales:
a) aspecte traductologice impuse de compararea textelor româneşti primare (B 1688, MS. 45, MS. 4389) cu originalele cunoscute; s-a urmărit evidenţierea eventualelor
greşeli de traducere sau a pasajelor neclare (loca obscura);
b) aspecte traductologice impuse de compararea celor
trei texte de bază (B 1688, MS. 45, MS. 4389) între ele şi
cu principalele versiuni româneşti succesive (BIBL.1795,
BIBL.1819, BIBL.FILOTEI, BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1874,
BIBL.RADU-GAL., BIBL.CORN.1921, BIBL.1911, BIBL.
1914, BIBL.ANANIA); s-a urmărit evidenţierea greşelilor
de traducere, a unor opţiuni aberante, a orientării spre
izvoare diferite, a unor evoluţii semantice interesante;
c) succinte informaţii şi explicaţii cu caracter enciclopedic privind realia biblica (rituri, instituţii, veşminte, unelte, plante, animale, tehnică civilă şi militară etc.);
d) succinte explicaţii ale unor concepte sau cuvinte rare
din textele de bază, nemaiînţelese de cititorul de astăzi;
e) referinţe la literatura antică, orientală sau clasică, precum şi la literatura patristică;
f) explicaţii privitoare la onomastica biblică (antroponimie,
teonimie, toponimie, hidronimie etc.).
În prezentul volum, comentariile au fost realizate de
Mihaela Paraschiv, unele dintre notele filologice, marcate
prin sigla E.M., fiind alcătuite de Eugen Munteanu.

19. Indicele de cuvinte şi forme
Indicele de cuvinte şi forme al volumului cuprinde toate
elementele lexicale care apar în textul tipărit la 1688 al
cărţilor Machabaeorum I, Machabaeorum II şi Machabaeorum
III, împreună cu formele pe care acestea le au în context.
Întrucît onomastica biblică specială (numele proprii) va face
obiectul unui indice general final al ediţiei noastre, au fost
incluse în indice, dintre numele proprii, doar teonimele.
Potrivit structurii practicate şi în volumele anterioare ale
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seriei, fiecare intrare cuprinde în primul paragraf: forma-titlu
a cuvîntului, precizarea primei atestări, descrierea morfologică, echivalarea în limbile germană şi franceză a sensului
sau a sensurilor pe care le are cuvîntul în contextul biblic,
numărul de ocurenţe. Următoarele paragrafe conţin formele
cuvîntului, organizate după criteriul alfabetic, urmate de
analiza morfologică şi de ocurenţele fiecărei forme, în ordinea apariţiei, precizîndu-se capitolul şi versetul (exemplu: 13,
9;). Cu [*] am marcat, în partea finală a unei ocurenţe, formele care fac parte din nume proprii plurilexicale, notînd
cu asterisc fiecare utilizare de acest tip, de exemplu: trandafir
subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 17*; etc.
Pentru stabilirea formei-titlu a fost luată ca reper forma
literară actuală a cuvîntului, după Dicţionarul limbii române,
redactat sub egida Academiei Române. Aceasta subsumează toate variantele grafice şi fonetice ale lexemului: ex.
drept – dirept, fier – hier, întîmpiná – întimpina, timpina etc.
Accentuarea s-a făcut conform normelor literare actuale,
rămînînd marcat accentul şi pe formele care prezintă o
accentuare diferită de cea actuală. Acolo unde accentul nu a
putut fi stabilit, forma-titlu a fost lăsată neaccentuată. Nu
am dublat accentul pe litera ê, care, prin convenţia stabilită
în ediţia noastră, redă întotdeauna un e deschis accentuat.
Au fost utilizate, pentru stabilirea primelor atestări, Dicţionarul limbii române al Academiei Române, seria veche şi
seria nouă, comparat cu Micul dicţionar academic (MDA), volumele I-IV, Bucureşti, 2001-2003 şi cu ediţia a treia a dicţionarului bilingv al lui Hermann Tiktin, Rumänisch-deutsches
Wörterbuch, vol. I-III, Wiesbaden/ Cluj-Napoca, 2000-2005,
verificînd exactitatea formelor şi a surselor şi indicînd, ori
de cîte ori a fost cazul, atestarea cuvintelor prin antroponimele sau toponimele corespunzătoare, inclusiv derivate:
ex. máre1 : (1490 DERS / în antr. Toader Marele); fîntî́nă :
(1426 DERS / în top. Fîntîneale); de2 (prep.) : (1504 DLRV /
în top. Vai-de-ei); feciór : (c. 1348 DLRV / în antr. Marco
Fecior); lápte : (1517 DERS / în top. Lacul Laptelui). În
cazul surselor care nu au indici de cuvinte şi forme (nume
comune şi proprii), s-a indicat pagina: locuínţă : (1642
CAZ. GOV. 21), fericít : (1581 CORESI, EV. 20), greutáte :
(c. 1608-1613 VARLAAM, L. 110). Alfabetizarea cuvintelor-titlu prefixate s-a făcut după principiul Dicţionarului limbii
române, precizîndu-se atestarea formelor specifice textului
Bibliei de la 1688, de exemplu: întîmpináre : (tîmpináre :
înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Entgegenkommen, Empfang” :
„bienveillance, réception”. De asemenea, au mai fost utilizate ediţiile: Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar
al limbii române [c. 1650], Studiu introductiv, ediţie, indici şi
glosar de Gh. Chivu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2008; Psaltirea Hurmuzachi, vol. I-II, Studiu filologic, studiu
lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu, indice
de cuvinte de Rovena Şenchi, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2005, precum şi alte lucrări filologice şi volume
de documente recent tipărite. În acest sens, bibliografia a
fost actualizată, eliminîndu-se unele ediţii vechi, modificîn-

du-se, unde situaţia a impus-o, şi siglele. Pentru stabilirea
perioadei de atestare a unor texte din secolul al XVI-lea,
ne-am raportat la monografia Originile scrisului în limba română,
Ion Gheţie, Alexandru Mareş (autori), Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
În cazul cuvintelor cu mai multe categorii gramaticale,
am optat pentru redarea alfabetică a acestora, de exemplu:
un, o : adj./num./pron.
În privinţa numelor de popoare, comunităţi etnice sau
triburi biblice, am optat pentru considerarea acestora ca
nume comune şi am stabilit forma-titlu în funcţie de izvoarele lexicografice utilizate sau, acolo unde a fost cazul, de
Biblia ortodoxă sinodală contemporană, ca reper pentru formele aflate în uzul literar actual ale respectivelor etnonime.
Pentru stabilirea şi echivalarea sensurilor cuvîntului în
limbile germană şi franceză am făcut apel la mai multe
variante de traducere ale Bibliei în aceste limbi. Sensurile sau
formele speciale, nelexicalizate în cele două limbi, au fost
echivalate prin scurte definiţii: ex. fiáră : (înc. sec. XVI PS.
H.) : s. f. : „wildes Tier, Bestie” : „animal sauvage, bête”;
împărăţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. herrschen, 2.
zum König machen” : „1. régner, 2. proclamer qqn. empereur”. În cazul cuvintelor cu mai multe sensuri în text,
acestea au fost echivalate şi diferenţiate prin numerotare:
ex. adăugá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. hinzufügen,
2. vergrößern, vermehren, 3. fortfahren” : „1. ajouter, 2.
agrandir, augmenter, 3. continuer à”; cercá : (1581 PRL) :
v. I : „1. suchen, 2. untersuchen, 3. versuchen, 4. behandeln”
: „1. chercher, 2. examiner, 3. essayer, 4. s’occuper de”;
străín : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. fremd, 2. Fremder” : „1./2. étranger”.
Avînd în vedere faptul că textul biblic de la 1688 prezintă, în chip firesc, variante şi forme vechi sau rare, au fost
făcute corelaţiile lexicografice necesare pentru majoritatea
formelor diferite ale cuvintelor-titlu (variante lexicale şi fonetice, forme paradigmatice neregulate etc.).
Nu au fost stabilite intrări de sine stătătoare pentru
instrumentele gramaticale, pe care le-am considerat împreună cu forma paradigmatică din care fac parte (este cazul
conjuncţiei să, ca marcă a modului conjunctiv, al pronumelui reflexiv, ca marcă a diatezei reflexive, al articolului şi al
verbelor auxiliare). Articolul hotărît masculin lui nu a fost
cuprins în indice, întrucît el însoţeşte de foarte multe ori, în
textele publicate aici, nume proprii, care nu sînt cuprinse în
indicele nostru.
O formă primară a indicelui a fost realizată semiautomat,
ca în cazul volumelor anterioare, cu ajutorul unui program
de adnotare morfologică şi semantică, realizat de Vlad
Sebastian Patraş, colaborator al proiectului (vezi, pentru detalii, Vlad Sebastian Patraş, Gabriela Pavel, Gabriela Haja,
Resurse lingvistice în format electronic. Biblia 1688. Regi I, Regi II.
Probleme, soluţii, în Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan
Tufiş (ed.), Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
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2008, p. 51-60.
Indicele volumului Machabaeorum I, Machabaeorum II,
Machabaeorum III a fost corectat de Ana Catană-Spenchiu,
Mădălina Ungureanu, Iosif Camară şi Dinu Moscal; consultant ştiinţific pentru indice: prof. dr. Eugen Munteanu.

20. Prezentarea textelor şi structura ediţiei
Potrivit proiectului iniţial al seriei, continuăm să prezentăm
textele editate pe coloane, după cum urmează:
a) coloana I: textul chirilic original al Bibliei de la 1688,
în facsimil;
b) coloana a II-a: transcrierea interpretativă a textului
Bibliei de la 1688;
c) coloana a III-a: transcrierea interpretativă a textului
versiunii „Milescu revizuită” (MS. 45);
d) coloana a IV-a: transcrierea interpretativă a textului
versiunii „Daniil Andrean Panoneanul” (MS. 4389);
e) coloana a V-a: versiunea modernă realizată de autorii
ediţiei (vide supra, § 17).

21. Inventarul grafemelor şi valorile lor fonetice
Setul de litere folosit la tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688)
este cel întrebuinţat în genere în tipăriturile munteneşti din
epocă. Este o scriere chirilică de tipar clară, lizibilă, regulată,
relativ măruntă. Majusculele obişnuite au înălţimea de 3 mm,
iar minusculele de 1,7 mm. Titlurile interioare sînt tipărite
cu majuscule normale, iar colofonul cu minuscule avînd
dimensiunea de 3 mm. Oglinda paginii este de 300 x 180
mm, iar textul este cules pe două coloane, fiecare coloană
avînd dimensiunile 300 x 85 mm. Primul cuvînt din fiecare
capitol începe cu o literă majusculă ornamentală, înscrisă
într-o casetă cu dimensiunile 25 x 14 mm.
Alfabetul chirilic folosit în toate cele trei texte pe care le
edităm în paralel este cel obişnuit, aşa cum a fost el folosit în
tipăriturile şi manuscrisele româneşti din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea. Valorile fonetice ale grafemelor sînt
relativ stabile, cu particularităţile care vor fi specificate în
continuare.
Inventarul grafematic al textelor de faţă este format din
următoarele slove: A /a , B /b , V /v , G /g , D /d , Î /ê , ˇ /Ω ,
Q/q, Z (J )/z (j), I/i, Û/⁄, /ï, K/k, L/l, M/m, N/n, O/o, P /p ,
R /r , S /s , T /ñ /ñ , Á /¨ , U /u , F /f , X /x , ∏ /π , „ /∑ ,
C /c , Í /‚ , W /w , Ç /ç , ¿ /ß , ` /´ , ‡/¥ , ‰ /™ , Ø /ø ,
Ü /ü , Æ /æ , Å /å , ° /• , Ï /® , Ù /≈ , º/¡, ç/ç, Ú /û /√ .
Reluăm mai jos aceste slove şi le prezentăm monografic,
împreună cu valorile lor fonetice contextuale, redate în ortografia românească actuală şi potrivit opţiunilor ediţiei noastre:

A/a (az)
Notează în mod exclusiv vocala a, în orice poziţie: aÊd ám´
= Adám (B 1688, 287), aÊd ¨nß @ = adunắ (B 1688, 298),
m
ç pßráñ¨l = împăratul (MS. 45, 283), aÊç ê’ l a = acela (MS.
45, 512), da’ r ¨r¥ = daruri (MS. 45, 513), k¨ra ñ = curat (MS.
45, 530), vàaÊ b áñê = va abate (MS. 45, 536), aÊl ßk¨ i^ = a lăcui
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(MS. 45, 555), fáçê ci^ = faceţi (MS. 45, 556), sß ‘ k êma‘ = să
chema (MS. 45, 833), pa’ ç ê = pace (MS. 45, 859), aμ rmêl∑ r =
armelor (MS. 45, 871).

B/b (buche)
Notează în mod exclusiv consoana b, în orice poziţie:
b¨k¨r⁄’ ê = bucurie (B 1688, 297), bßr7b áñ´ = bărbat (B 1688,
298), rób¨l¨i = robului (B 1688, 299), bßñrß n^ = bătrîn
(MS. 45, 282), ñ¨ r^b¨rß’ s ß = turburắ-să (MS. 45, 445), bi’ n ê
= bine (MS. 45, 500), li mbß = limbă (MS. 45, 502),
aÊ b a’ ñ ßsß = abată-să (MS. 45, 504), bß rba ’ ñ = bărbat (MS.
45, 506), bágß = bagă (MS. 45, 530), aÊ b å = a bea (MS. 45,
543), bßla ¨r¨ l^ = bălaurul (MS. 45, 545), zßbálß = zăbală
(MS. 45, 553), bir¨i n^cß = biruinţă (MS. 45, 831), li mbi =
limbi (MS. 45, 831), p∑doa’ b a = podoaba (MS. 45, 832),
∑Êb rßz¨i ñ = obrăzuit (MS. 45, 833).

V / v (vede)
Notează în mod exclusiv consoana v, în orice poziţie: Vála
= Vála (B 1688, 288), aμ ¨ vêníñ 7 = au venit (B 1688, 288),
k¨võ ’ n ñ¨l´ = cuvîntul (B 1688, 299), ⁄Ê∑ a’ v7 = Ioáv (B 1688,
296), Liván¨l¨ i^ = Livánului (MS. 45, 454), Ωídov¥ = jidovi
(MS. 45, 455), Vi r^savê‘ ê = Virsavée (MS. 45, 463),
lêga∆ v açinêva@ = lega-va cineva (MS. 45, 502), vi∆ n ∑ = vino
(MS. 45, 503), ç n^vßcßñ¨∆ra = învăţătura (MS. 45, 511),
poñri’ v a = potriva (MS. 45, 511), ç n^vê’ c ¨ñê = înveţu-te (MS.
45, 513), v∑r∑vi c… = voroviţi (MS. 45, 514), k¨v´nñ¨l¨ …
= cuvîntului (MS. 45, 516), vï ’ ê = vie (MS. 45, 545), vr™’ m å =
vrêmea (MS. 45, 553), p¨∆nêv∑ i^ = pune-voi (MS. 45, 558), v∑’ å
= voia (MS. 45, 570), Ω⁄’ d ∑ v = jidov (MS. 45, 833),
’ = scîrnăviia (MS. 45, 841), v∑’ ê = voie (MS. 45,
sk´ r nßvï å
z
841), i v∑’d ¨ l^ = izvodul (MS. 45, 852).

G/g (glagoli)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează consoana g, atunci cînd este urmată de o
consoană sau de o vocală nepalatală: grê‚íñam 7 = greşit-am
(B 1688, 312), pogorõ ‘ = pogorî (B 1688, 318), ñoæ g^ = toiag
(B 1688, 296), sa¨pogorõ ñ^ = s-au pogorît (MS. 45, 283),
v∑ rr¡ ¨ ga’ = vor ruga (MS. 45, 499), grßå ’ w ê = grăiêşte (MS.
45, 500), sßb‘ } lgo s^l∑vßs^k´ = să blagoslovăsc (MS. 45, 501),
çi n^gßño˘ a ’ r ™ = cingătoarea (MS. 4389, 723), sñriga’ r ™ =
strigarea (MS. 4389, 724), grßi ñ^ = grăit (MS. 4389, 725),
gro˘ a ’ p õ = groapă (MS. 4389, 728).
2. Notează consoanele palatale corespunzătoare grafemelor actuale ghe şi ghi, atunci cînd este urmată de ê , i , ⁄ , ï ,
√ , ™ , ü , å , æ sau ö . Exemple: aμ ¨ Ω¨n7 g ïáñ 7 ´ = au junghiat
(B 1688, 327, 328), gïêr7 g êsê’ ¨ = Ghiergheséu (B 1688, 287),
ÎÊ g √’ p êñ¨l¨iÂ = Eghípetului (B 1688, 297), êÊg √p7ñ ™’ n7 =
eghiptean (B 1688, 288), uμn7 g üri = unghiuri (B 1688, 314),
aÊ¨ Ω¨ n^gæ ñ^ = au junghiat (MS. 45, 283), sñ´ n^gå = stînghea
(MS. 45, 461), ¨ n^gü = unghiu (MS. 45, 503), privêgi nd =
priveghind (MS. 45, 504), gi n^dê i^ = ghindei (MS. 45, 531),
sß s^Ω¨ n^gê = să să junghe (MS. 45, 539), nêginíca = neghiniţa
(MS. 45, 547), ragi s^ = Raghis (MS. 45, 729), g⁄∑ @ ç i l… =
ghiocile (MS. 45, 734), gêsê m = Ghesem (MS. 45, 49, 737),
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gê rgêsê’ i … = ghergheseii (MS. 45, 740), pr⁄vêgå @ = priveghea
(MS. 45, 853), g∑ r gï ’ å = Gorghíia (MS. 45, 877), ÎÊgû’p êñ√l√ …
= Eghípetului (MS. 4389, 726), Ω¨ n^gê r⁄^ = jungheri (MS. 4389,
727).

D/d (dobro)
Notează în mod exclusiv consoana d, în orice poziţie:
davíd7 = Davíd (B 1688, 296), dm* n zß¨ = Dumnezău (B
1688, 310), dodanín´ = Dodanín (B 1688, 287), f¨∆d´ =
Fúd (B 1688, 287), d∑ mn¨ l^ = Domnul (MS. 45, 283),
qikßn d¨ = dzicîndu (MS. 45, 285), nßdß Ω^d¨ê s^k´ = nădăjduiesc
(MS. 45, 446), ad´ n^kß = adîncă (MS. 45, 446), Ωi’ d ov¥ =
jidovi (MS. 45, 455), Ûo r^da’ n ¨l¨ i^ = Iordánului (MS. 45, 459),
krêdi n^ç∑a’ s ß = credincioasă (MS. 45, 507), nßdê Ω^d™ =
nădejdea (MS. 45, 513), vàa rdê = va arde (MS. 45, 557),
nßr∑’d ¨ l^ = nărodul (MS. 45, 564), dßpß rñañß = dăpărtată
(MS. 45, 568), pê rsi’ d a = Persída (MS. 45, 736), êÊ‚ i nd =
ieşind (MS. 45, 737), aÊr ´ nd = arînd (MS. 45, 856), r¡ ∑ ’ d ¨ l^ =
rodul (MS. 45, 856), dêprê ¡ ü r = depregiur (MS. 45, 869),
Ω¨dêkßñ∑ r = judecător (MS. 45, 877).

Î/ê (iest)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează vocala e la început, la mijloc şi la final de
silabă: êÊg √p7ñ ™’n7 = eghiptean (B 1688, 288), aÊl7 ñ rê’ i l™ = al
treilea (B 1688, 289), mana®isárïêiÂ = Manathisáriei (B 1688,
289), fêçórïiÂ = feciorii (B 1688, 287), dêuμn7d ê = de unde (B
1688, 287), qi’ s ê = dzise (MS. 45, 287), cï ’ ê = ţie (MS. 45,
287), niwñê = nişte (MS. 45, 445), ‚êz¨ñ = şezut (MS. 45,
445), ç n^fi p^sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), Korê‘ = Coré
(MS. 45, 459), va’ s êlê = vasele (MS. 45, 833), lê’ f ⁄ = lefi (MS.
45, 848), nêm⁄ k^ = nemic (MS. 45, 885), dirê pñ^ = dirept (MS.
4389, 723), sporê’ s k = sporesc (MS. 4389, 723), aÊl ê noa sñrê
= ale noastre (MS. 4389, 723), dê dÁr™’rê = de durêre (MS.
4389, 723).
De asemenea, ê notează vocala e la iniţiala numelor
proprii străine: êÊv ê’ r ´ = Evér (B 1688, 287), êÊl7d ád´ = Eldád
(B 1688, 288), ÎÊlêa’ z a r = Eleázar (MS. 45, 833),
Îfra f^®¨l¨ … = Efrafthului (MS. 45, 835), Î Ê f^pa’ ñ ∑ r = Efpátor
(MS. 45, 861), Î k^vaña’ n a‘ = Ecvatáná (MS. 45, 871), êÊf ra Ï^ =
Efrath (MS. 4389, 723).
2. Notează diftongul ie la început de silabă sau cînd
formează singur o silabă: êÊ‚ i’ ñ = ieşit (B 1688, 289),
lßk¨ê’ s k¨ = lăcuiescu (B 1688, 290), rßzbo’ a ê = războaie (B
1688, 302), s¨∆ê = suie (B 1688, 334), sfßñ¨ê s^k¨ = sfătuiescu
(MS. 45, 283), pa’ ê l ê^ = paiele (MS. 45, 287), rßzb∑’ a êlo r =
războaielor (MS. 45, 288), pêrírê = pierire (MS. 45, 391), v∑’ ê
= voie (MS. 45, 530), vàêÊ‚ ì = va ieşi (MS. 45, 531), m¨ê’ r i =
muieri (MS. 45, 532), pl∑’ a ê = ploaie (MS. 45, 532),
nßdßΩd¨ê s^k´ = nădăjduiesc (MS. 45, 733), êÈ ‚ ï å‘ = ieşiia
(MS. 45, 734), m¨ê’ r ⁄lo r = muierilor (MS. 45, 832), vo mê r ña
= vom ierta (MS. 45, 862), ∑Êb ⁄ç™’ ê = obicêie (MS. 45, 864),
ñßm´ ’ ê = tămîie (MS. 45, 887), êÊ‚ ì = ieşi (MS. 4389, 734).
Decizia pe care am luat-o, de a transcrie în aceste
situaţii sistematic prin ie, conform regulii ortografice
actuale, se justifică şi prin prezenţa multor situaţii în care

diftongul respectiv este notat ca atare, prin grupul de slove
ïê , ca în contextele: pïêr7d ¨∆ñ 7 = pierdut (B 1688, 313),
pïêr7z õ ’ n^d´ = pierzînd (B 1688, 302), pïê’ ñ rilê = pietrile (B
1688, 314), pïêñril ê^ = pietrile (MS. 45, 362), pïê rd¨ ñ^ = pierdut
(MS. 45, 367), pï ’ ê r^ = pier (MS. 45, 500), sßva‘ç n^pïêdêka‘ = să
va împiedeca (MS. 45, 500, 516), ç n^pïêdêkßñ¨∆ra = împiedecătura (MS. 45, 505), fïê r = fier (MS. 45, 516), sa¨ç n^pïêdêka ñ
= s-au împiedecat (MS. 45, 518), n¨∆sêv∑ r^ çpïêdêka = nu se vor
împiedeca (MS. 45, 595), fïê rb⁄ n^ñê = fierbinte (MS. 45, 728),
aÊ ¨pïê’ rd¨ ñ = au pierdut (MS. 45, 732), pïê’ ñ r¥ = pietri (MS.
45, 736, 741), la ¨pïê rd¨ ñ = l-au pierdut (MS. 45, 737), fïêr¨ l^
= fierul (MS. 45, 740).
Am considerat alternanţele grafice de tipul kê / kïê ca
reflectînd o incertitudine în rostire şi, de aceea, le-am
menţinut ca atare în transcriere: kïê’d r¨ = chiedru (B 1688,
309) vs. kêdr¨ = chedru (B 1688, 302), kïêma’ ñ = chiemat (B
1688, 295) vs. kêmáñ = chemat (B 1688, 297), sß‘ k ïê l^ñ¨å ‘ =
să chieltuia (MS. 45, 368), dar kê l^ñ¨ i^sß = cheltui-să (MS. 45,
549), ñêvê i^kêmà = te vei chema (MS. 45, 530), aÊ ¨ kêma ñ = au
chemat (MS. 45, 543), kêma c… = chemaţi (MS. 45, 887),
kïêmß r… = chiemări (MS. 45, 887).
Ca o concesie făcută ortografiei româneşti actuale, motivată estetic, am exceptat de la această regulă de transcriere formele flexionare ale verbului a fi (êÊr à = era, êÊw i =
eşti, ê‘ = e) şi ale pronumelor personale (êμ ¨ = eu, êμ l 7 = el şi êμ i
= ei).
3. Uneori, în poziţie mediană accentuată, ê notează, în B
1688, diftongul ea: prê’ Ω ma = preajma (B 1688, 290).

ˇ/Ω (juvete)
Notează în mod exclusiv consoana j, în orice poziţie:
aÊ Ω ¨ñora‘ = ajutorá (B 1688, 326), Ω¨dêkß ’ c ilê = judecăţile
(B 1688, 299), Ωõr7 ñ ß ’ v > n ik¨l7 = jîrtăvnicul (B 1688, 291),
prê’ Ω ma = preajma (B 1688, 290), a’ ¨ Ω¨n 7 g æñ 7 ´ = au
junghiat (B 1688, 328), aÊ¨Ω¨ n^gæ ñ^ = au junghiat (MS. 45, 283),
primê ’ Ωdïå = primejdiia (MS. 45, 283), Ωi rñß vnik¨l¨ i =
jirtăvnicului (MS. 45, 285), nßdß Ω^d¨ê s^k´ = nădăjduiesc (MS.
45, 446), pr™ Ω^ma = preajma (MS. 45, 446, 736), Ωìdov¥ =
jidovi (MS. 45, 455), 457), Ω¨dêka’ ñ a = judecata (MS. 45,
499), Ωê c^ = jeţ (MS. 45, 504), nßd™Ωdê = nădêjde (MS. 45,
507), Ωi rñvêl∑ r = jirtvelor (MS. 45, 530), Ω¨dêkßñ∑ r =
judecător (MS. 45, 531), mi Ω^l∑k¨ l^ = mijlocul (MS. 45, 532,
741), Ωáx¨ l^ = jahul (MS. 45, 532), aÊΩ ¨ñ∑ r… = ajutori (MS.
45, 738), vrß Ω^ ma ‚^ = vrăjmaş (MS. 45, 855), Ω¨dêka’ ñ ß =
judecată (MS. 45, 871), nê‘ n ßdß Ω^d¨i nd = nenădăjduind (MS.
45, 872), Ωa’ l ê = jale (MS. 45, 882).

Q/q (dzialo)
În B 1688, slova dzialo apare doar cu valoare cifrică: Kap qª
= Cap 6 (B 1688, 291); la fel şi în MS. 4389. În MS. 45, q
notează, în orice poziţie, africata dz, specifică limbii scrise
din zona nordică în perioada veche a românei literare:
sß‘v a ç nkßlqì = să va încăldzi (MS. 45, 282), D¨ mnêqß’¨ l =
Dumnedzăul (MS. 45, 283), aÊ ¨q¨ l = audzul (MS. 45, 285),
qísê = dzise (MS. 45, 445), ç ndrêpñ™’ q ß = îndrepteadză
(MS. 45, 446), qi ’ ç ê = dzice (MS. 45, 499), aÊ ¨q¥ = audzi
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(MS. 45, 501), bl´ n^q´ñ∑ ’ r ü l^ = blîndzîtoriul (MS. 45, 507),
q¨∆a = dzua (MS. 45, 531), qik´nd = dzicînd (MS. 45, 545),
aÊ ¨qíñê = audzite (MS. 45, 560), fr¨ n^qêlê = frundzele (MS.
45, 571), namïazßq¥ = namiazădzi (MS. 45, 586), qi ’ l ê l…
= dzilele (MS. 45, 727), b⁄’ n êk¨v´ n^ñ™qß = binecuvînteadză
(MS. 45, 730), D¨ mnêqß¨ = Dumnedzău (MS. 45, 735), kßq¨∆
= cădzu (MS. 45, 831), qå s^ñr… = dzêstre (MS. 45, 860), qi ‚^
= dzişi (MS. 45, 878), ç n^ñr⁄ s^ ñ™’ q êsê ‘ = întristêdze-se (MS. 45,
881).

Z/z (zemle)
Acestă slovă notează în mod exclusiv consoana z, în orice
poziţie: zílêlê = zilele (B 1688, 287), aÊz ¨∆va = Azúva (B
1688, 288), oÊb ra’ z êli = obrazeli (B 1688, 296), vê ipßzì =
vei păzi (MS. 45, 284), páza = paza (MS. 45, 284), sa ¨^zidi ñ^
= s-au zidit (MS. 45, 287), ‚êz¨ñ = şezut (MS. 45, 445),
vàsl∑bozì = va slobozi (MS. 45, 550), mïázßn∑ ’ a p7 ñ ê =
miazănoapte (MS. 45, 562), i zb´ n^dírê = izbîndire (MS. 45,
573), záma = zama (MS. 45, 571), pra’ z niçê = praznice (MS.
45, 728), sß@pßzê s^k´ = să păzesc (MS. 45, 729), ç n^drßznå ’ w ê
= îndrăznêşte (MS. 45, 732), sp¨∆za = spuza (MS. 45, 732),
êÊ zdr⁄lo m = Ezdrilom (MS. 45, 736), vßz¨‘ = văzu (MS. 45,
739), zßl∑ g^ = zălog (MS. 45, 831), prß ’ z ⁄ l^ = prăzile (MS. 45,
832), sßlê‘ p ßza s^kß = să le păzască (MS. 45, 862), zßçå ‘ =
zăcea (MS. 45, 863).

I/i (ije)
Această slovă are următoarele valori fonetice:
1. Notează vocala i, în orice poziţie: iμ n imß = inimă
(B 1688, 307), iμ n imilê = inimile (B 1688, 306), zílêlê =
zilele (B 1688, 287), ‚ì = şi (B 1688, 287), i z^bßv™’ w ê =
izbăvêşte (MS. 45, 283), k¨vi n^ñê = cuvinte (MS. 45, 499),
iμ n ima = inima (MS. 45, 499), priçå’ p êrå = pricêperea (MS.
45, 499), pr¨ n^çilo r = pruncilor (MS. 45, 499), kßrßri l… =
cărările (MS. 45, 500), çê’ r üri l… = ceriurile (MS. 45, 500),
çi n^sñ™’ w ê∑ = cinstêşte-o (MS. 45, 501), çinêva ’ = cineva
(MS. 45, 502), iμ n imi l^ = inimile (MS. 45, 503), lßci’ m å =
…
’
lăţimea (MS. 45, 503), l¨ kr¨ril
= lucrurile (MS. 45, 504),
v∑ rfol∑si ‘ = vor folosi (MS. 45, 504), fßrßmi n^ñê = fără
minte (MS. 45, 507), n¨mi n^ñê = nu minte (MS. 45, 507), bi’ n ê
= bine (MS. 45, 509), fêriçi c… = fericiţi (MS. 45, 511),
ni’ k ßü ’ r ¥ = nicăiuri (MS. 45, 513), nå’m ¨ril … = neamurile
(MS. 45, 727), dê n^ñr¨mi’ n ê = dentru mine (MS. 45, 729),
qi’ s ê = dzise (MS. 45, 729), kopi’ l ê = copile (MS. 45, 729),
ñi’ g ri s^ = Tígris (MS. 45, 731), pßri’ n^c¥ = părinţi (MS. 45,
733), sfi n^cï … = sfinţii (MS. 45, 733), qi’ s ê = dzise (MS. 45,
733), prê ‘ v ê s^ñiñ∑ ’ r ï … = pre vestitorii (MS. 45, 737),
a ¨aÊ k opêri ñ = au acoperit (MS. 45, 739), fïi … = fiii (MS. 45,
740), pßri n^cil∑ r = părinţilor (MS. 4389, 733), po r^ni c⁄^ =
porniţi (MS. 4389, 733), fßrßdêlê’ ¡ üír™ = fărădelegiuirea
(MS. 4389, 733), v∑’ w ri = voştri (MS. 4389, 735).
2. Notează semivocala i la final de silabă: máika = maica
(B 1688, 309) şi pe i asilabic: kß’ç i = căci (B 1688, 289), l¨∆i
= lui (B 1688, 315), ñóci = toţi (B 1688, 309), ko ci = coţi
(MS. 45, 363), ni çi^ = nici (MS. 45, 445), k´ n^ña ci^ = cîntaţi
(MS. 45, 447).

13

3. Prevăzută cu semnul scurtimii ( ˘ ), marchează, nesistematic, semivocala i, în poziţie finală, după vocală:
dmª n ¨l¨iÂ = Domnului (B 1688, 288), l¨∆iÂ = lui (B 1688,
287), sfn* ñ ¨l¨iÂ = sfîntului (B 1688, 309) vavûlónÁlÁiÂ =
Vavilónului (MS. 4389, 735).
Am renunţat la notarea în transcriere a alternanţei
consoană dură/ consoană moale, la sfîrşitul unor cuvinte,
în grafii ca xêrÁvi m^ , transcris heruvimi (MS. 45, 363). Considerăm că avem de a face în acest caz cu o simplă
alternanţă grafică, fără funcţie distinctivă, rezultat aleatoriu
al dorinţei de economie a spaţiului din partea scriptorului.
Exemple: sêrafi m = serafimi (MS. 45, 533), æÊ r ß ‚^ = iarăşi
(MS. 45, 535, 728), n¨ mv∑ rrß sp¨ ndê = nu-mi vor răspunde
(MS. 45, 556), sl¨∆gß mêμ w i = slugă-mi eşti (MS. 45, 559),
m
m
m
ç aÊd ¨çå = îmi aduceam (MS. 45, 728), aÊ r ¡ a ’ ñ ß = arată-mi
‚^
m
(MS. 45, 731), aÊ l ê = aleşi (MS. 45, 733), sß d™‘ mï ’ ê = să-mi
dea mie (MS. 45, 733), ‚⁄ mva f… = şi-mi va fi (MS. 45, 747),
aÊç ê’ l a ‚^ = acelaşi (MS. 45, 886), ñrßg´ n^d¨ ‚^ = trăgîndu-şi
(MS. 45, 888).

Û/⁄
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează, de obicei în poziţie iniţială, cu preponderenţă
în nume proprii şi în cuvinte neologice, vocala i: ⁄μ l a = Íla
(B 1688, 288), ⁄Êz maíl´ = Izmaíl (B 1688, 287), ⁄Ês raíl > =
Israíl (B 1688, 309); notează, de asemenea, în aceeaşi poziţie, şi semivocala i: ⁄Êa rê’ d ´ = Iaréd (B 1688, 287), ⁄Êê sêfím7
= iesefím (B 1688, 305), ÛÊ ê r s^lm = Ierusalim (MS. 45, 364),
ÛÊ ∑ safa ñ = Iosafat (MS. 45, 374), ÛÊ o r^dàn¨l¨ i^ = Iordánului
(MS. 45, 459), ÛÊ ê rovoa m = Ierovoam (MS. 45, 468).
2. Notează, uneori, în poziţie mediană, accentuată sau
neaccentuată, vocala i (pentru valoarea accentuată fiind
folosită, în B 1688, mai ales slova í ; vezi mai sus): f⁄’ ü l^ =
fiiul (B 1688, 300), sar¨⁄’ ê i = Saruíei (B 1688, 288),
ca’ r ⁄n⁄ l… = ţarinile (MS. 45, 728), q⁄’ s êrß = dziseră (MS. 45,
729), sßsñ⁄’ n^gß = să stingă (MS. 45, 730), kop⁄’ l ¨ l^ = copilul
(MS. 45, 733), prê‘ ñ ⁄’ n ê = pre tine (MS. 45, 735), aÊ ¨ pr⁄ n^s´ =
au prins (MS. 45, 737), ç⁄rê’ z i l… = cirezile (MS. 45, 738),
biså ’ r ⁄çi l… = bisêricile (MS. 45, 738), q⁄’ s ê = dzise (MS. 45,
739), aÊ ¨ pêr⁄ ñ ^ = au pierit (MS. 45, 740), rßdßç⁄’ n a =
rădăcina (MS. 45, 741), rß s^plßñ⁄rê = răsplătire (MS. 45,
742), sa ¨m⁄ra ñ^ = s-au mirat (MS. 45, 745), sf⁄ n^c⁄ nd¨ =
sfinţindu (MS. 45, 746), b⁄’ n êk¨v´ n^ña’ r ß = binecuvîntară (MS.
45, 750), sñßp´n⁄’ r ß = stăpîniră (MS. 45, 750), sñr⁄ga’ r ß =
strigară (MS. 45, 750), çê l^ç⁄sß‘s pa ’ r ïê = cel ci să sparie (MS. 45,
751), sf⁄ n^ñêl∑ r ^ = sfintelor (MS. 45, 751).
3. Notează, uneori, în MS. 4389, pe i asilabic final:
bßrba c⁄^ = bărbaţi (MS. 4389, 748), v∑ ⁄^ = voi (MS. 4389, 749).
/ï
Prezentă în textele editate de noi doar ca minusculă, această slovă are următoarele valori:
1. Notează vocala i, apărînd mai ales înaintea altei
vocale: fïül7 = fiiul (B 1688, 289), wïi = ştii (B 1688, 300),
sl¨∆ ¡ ïi = slugii (B 1688, 300), aÊv ¨cïê = avuţie (B 1688, 314),
cï ’ ê = ţie (B 1688, 307, MS. 45, 284 şi 501), kßlßñorï ’ å =
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călătoriia (MS. 45, 499), skrï ’ ê = scrie (MS. 45, 503), aÊ v ¨cï ’ ê =
avuţie (MS. 45, 505), b¨k¨rï ’ ê = bucurie (MS. 45, 505 şi 848),
wïi nd = ştiind (MS. 45, 513), vàskrï ’ ê = va scrie (MS. 45,
558), vêsêlïê i^ = veseliei (MS. 45, 561), p¨ s^ñï ’ ü = pustiiu (MS.
45, 571), pr o^roçïå = prorociia (MS. 45, 723), gßn^dïåm =
gîndiiam (MS. 45, 733), v∑ l^n⁄çï ’ ê = volnicie (MS. 45, 886),
vêsêlïê = veselie (MS. 45, 887), fï ’ a rßlê = fiarăle (MS. 45,
888), sa’ b ïê = sabie (MS. 4389, 749), robïê = robie (MS. 4389,
750).
2. Notează semivocala i: aÊm ïázßzi = amiazăzi (B 1688,
294), mïê’ i Â = miei (B 1688, 307), mïê’ ¨ = mieu (B 1688, 307),
mïázßnoáp7 ñ ê = miazănoapte (MS. 45, 287 şi 747), vïa’ c ß =
viaţă (MS. 45, 501), namïazßq¥ = namiazădzi (MS. 45, 586),
mïê¨ = mieu (MS. 45, 728).
3. Semnul … ( i suprascris), plasat foarte frecvent la sfîrşitul unui cuvînt, notează semivocala i, vocala i sau vocala e.
Am optat de fiecare dată pentru valoarea impusă de
contextul fonetic. În caz de dubiu, am privilegiat rostirea
literară
actuală: vê …aÊp ropïå ‘ = vei apropiia (MS. 45, …499),
… s^
sßprï ma kß = să priimască…(MS. 45, 499), kßlßñorï…å =
călătoriia (MS. 45, 499), aÊ l cï = alţii
(MS. 45, 501), nêwï nd =
…
neştiind…(MS. 45, 503), drê p^ñßcïï = dreptăţii
(MS. 45, 506),
…
mê’ w êrï = meşterii…(MS. 45, 507), prïå ’ ñ ênï = priêtenii
(MS.
…
45, 507), pßr i^ncï = părinţii …(MS. 45, 509), sßc fï ’ ê = să-ţi
fie (MS…. 45, 516), ml s^ñê’ n ï = milostenii
(MS. 45, 727),
n^ …
bß rba’ c ï = bărbaţii (M
S. 45, 729), sfi cïï = sfinţii (MS. 45,
…
…
733), prê‘ v ê s^ñiñ∑ ’ r ï = pre
vestitorii
(M
S. 45, 737), çêñß ’ c ï
…
= cetăţii (MS. 45, 742), ∑µ k ï = ochii (MS. 45, 742).

K/k (caco)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează în mod exclusiv consoana c, în orice poziţie:
kßñrß = cătră (B 1688, 295, MS. 45, 501), zikõ ’ n 7 d ´ =
zicînd (B 1688, 295), aÊkoló = acoló (B 1688, 287), aÊd ´ n^kß ’ =
adîncă’ (MS. 45, 446), nßdß Ω^d¨ê s^k´ = nădăjduiesc (MS. 45,
446), k´ n^ña ci^ = cîntaţi (MS. 45, 447), aÊk olò = acoló (MS. 45,
448), Korê‘ = Coré (MS. 45, 459), k¨v´n nñ = cuvînt (MS. 45,
499), k¨ra ñ = curat (MS. 45, 503), ka’ l å = calea (MS. 45,
513), aÊñ ∑ kma = atocma (MS. 45, 515), fßk¨∆ ñ¨sa ¨ =
făcutu-s-au (MS. 45, 519), ka rñå = cartea (MS. 45, 859),
kßl^ßri’ m™ = călărimea (MS. 45, 859), ñr™ b^ni k^ = trêbnic
(MS. 45, 876), sßva‘ ç n^k¨n¨na = să va încununa (MS. 45, 886).
Pentru a evita confuzia cu consoanele palatale corespondente (che, chi), în transcriere am redat slova k prin k
(consoana velară surdă), în situaţia în care această slovă, în
cuvinte preluate ca atare din originalul grecesc, apare
urmată de xê/ xí , ca în exemplele: vók 7 x ê = Vókhe (B 1688,
391), zak 7 x i’ l or > = zakhílor (B 1688, 306).
2. Notează consoanele palatale che şi chi, atunci cînd este
urmată de ê , i , ⁄ , ï , ™ , ü , å sau æ : kïê’ d r¨ = chiedru (B
1688, 309), kïêma ’ ñ = chiemat (B 1688, 295), kip 7 = chip (B
1688, 298), a∞ ¨ kêmá ñ^ = au chemat (MS. 45, 446), ¨rå ’ k å =
urêchea (MS. 45, 499), ∑µ k i … = ochii (MS. 45, 501), ç nkêzß‚¨ …
= închezăşui (MS. 45, 502), ki p^ = chip (MS. 45, 503),
sßkæ ’ m ß = să cheamă (MS. 45, 512), kêra sñ =
cherast (MS.
…
45, 514), ç nkægß = încheagă (MS. 45, 516), ∑ ’ k ï = ochii (MS.

45, 833), kêma’ r ê = chemare (MS. 45, 870),
împărechêre (MS. 45, 871).

ç

n^

pßrêkå’ r ê =

L/l (liude)
Notează în mod exclusiv consoana lichidă l, în orice poziţie: lê’ m 7 n ¨l = lemnul (B 1688, 312), n¨∆ mêlê = numele (B
1688, 312), gálbêni = galbeni (B 1688, 307), f⁄’ü l^ = fiiul (B
1688, 300), glás¨ l = glasul (MS. 45, 284), lßk¨i m = lăcuim
(MS. 45, 287), Do m^n¨ l^ = Domnul (MS. 45, 447), aÊk olo ‘ =
i^
acoló (M
S. 45, 448), Liván¨l¨ = Livánului (MS. 45, 454),
…
parimïï lê = parimiile (MS. 45, 499), D∑ mn¨l¨ … = Domnului
…
(MS. 45, 500), k¨v´ n^ñ¨ l^ = cuvîntul (MS. 45, 501), kß lê =
căile (MS. 45, 502), çål… = cêle (MS. 45, 503), ka’ r êl… = carele
(MS. 45, 504), dß s^ñ¨ l^ = dăstul (MS. 45, 834), l⁄ mb⁄l∑ r =
limbilor (MS. 45, 886), l∑ ’ k ¨ l^ = locul (MS. 45, 886).

M/m (mislete)
Notează în mod exclusiv consoana m, în orice poziţie:
máika = maica (B 1688, 309), n¨∆ mêlê = numele (B 1688,
312), ⁄Ê ê sêfím7 = iesefím (B 1688, 305), ç mpßráñ¨ l =
împăratul (MS. 45, 283), ma ika = maica (MS. 45, 283),
pr™ Ω^ma = preajma (MS. 45, 446), Do m^n¨ l^ = Domnul (M…S. 45,
447), m´êsñrï ’ ê = măiestrie (MS. 45, 499), m´ n^ñ¨ rê =
mîntuire (MS. 45, 505), m¨ l^ñß = multă (MS. 45, 508),
r¡ ß m´ ’ n ê = rămîne (MS. 45, 508), ml s^ñi’ v ¨ l^ = milostivul (MS.
45, 511), iµ m ima = inima (MS. 45, 516), fili s^ñïi m =
Filistiim (MS. 45, 835), mi n^ñê = minte (MS. 45, 893),
Ω¨mßña’ ñ ê = jumătate (MS. 45, 895), m∑’a rñê = moarte
(MS. 45, 903).

N/n (naş)
Notează în mod exclusiv consoana n, în orice poziţie:
nál7 ñ ê = nalte (B 1688, 317), iµ n imß = inimă (B 1688, 307),
aÊm o’ n > = Amón (B 1688, 320), ni çi ^ = nici (MS. 45, 445),
nßdß Ω^d¨ê s^k´ = nădăjduiesc (MS. 45, 446), ç drêpñ™’ q ß =
îndrepteadză (MS. 45, 446), ç n^ñr¨ = întru (MS. 45, 447),
Do m^n¨ l^ = Domnul (MS. 45, 447), k´ n^ña ci^ = cîntaţi (MS.…45,
447), ç n^fi p^sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), ml s^ñê’ n ï =
milostenii (MS. 45, 727), prê‘ m i’ n ê = pre mine (MS. 45, 728),
næ ’ m ¨ l^ = neamul (MS. 45, 731), aÊñ ¨ n^çå = atuncea (MS. 45,
733), bi ’ n ê = bine (MS. 45, 735), xa ñman¨ l^ = hatmanul (MS.
45, 737), n⁄’ m ê = nime (MS. 45, 836), ⁄Ê∑ ana’ ® a n^ = Ioanáthan
(MS. 45, 839), sf´n^ñß = sfîntă (MS. 45, 903), pl´ n^s¨ =
plînsu (MS. 45, 904).

O/o (on)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează vocala şi semivocala o, în orice poziţie:
êÊz vók > = Ezvóc (B 1688, 287), oÊ r 7 g ánêlê = organele (B 1688,
322), cïiñóarêi = ţiitoarei (B 1688, 287), ñóañê = toate (B
1688, 290), nóa p^ñ™ = noaptea (B 1688, 294), moá rñê =
moarte (MS. 45, 287), kßlßñorï ’ å = călătoriia (MS. 45, 499),
kopila’ ‚ ¨ l^ = copilaşul (MS. 45, 499), ñoa’ ñ ß = toată (MS.
45, 501), ñoæ g^ = toiag (MS. 45, 505), vapovßc¨ …= va
povăţui (MS. 45, 505), b l^gosl∑vê’ n ïå = blagosloveniia (MS. 45,
506), si mciñoa’ r ê = simţitoare (MS. 45, 507), r¡ o a’ d a = roada
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(MS. 45, 511), skoa’ ñ ê = scoate (MS. 45, 513), pog∑r´ @ =
pogorî’ (MS. 45, 729), vêc …ç n^ñoa’ r çê = veţi întoarce (MS. 45,
731), akol∑’ = acoló (MS. 45, 737), ko rñ¨ l^ = cortul (MS. 45,
748), v´ rñoa’ s ß = vîrtoasă (MS. 45, 749), mi Ωlok¨l =
mijlocul (MS. 4389, 754), ñoañø = toată (MS. 4389, 754).
2. Notează, uneori, în poziţie mediană accentuată, diftongul oa, scris, de regulă, ∑á, ca în exemplele: ç nóp7 ñ™ = în
noaptea (B 1688, 299), ñóñß = toată (B 1688, 311), dobiñóçê
= dobitoace (MS. 45, 376), koróna = coroana (MS. 45, 378;
MS. 4389, 891).

P/p (pocoi)
Notează exclusiv consoana p, în orice poziţie: pogorõ ‘ =
pogorî’ (B 1688, 296), plín 7 = plin (B 1688, 296), aÊp ¨∆s´ =
apus (B 1688, 296), pßmß nñ¨ l = pămîntul (MS. 45, 284),
pra x^ = prah (MS. 45, 445), pr™ Ω^ma = preajma (MS. 45, 446),
n^
n^
ç prê¨nß = împreună (MS. 45, 727), pê ñr¨kß @ = pentru că
(MS. 45, 729), på ’ w ê = pêşte (MS. 45, 731), pa’ s ß = pasă (MS.
45, 735), prê s^ñê = preste (MS. 45, 736), p¨ñ™’ r å = putêrea
(MS. 45, 741), lêpßda’ ñ ê = lepădate (MS. 45, 849), pßka’ ñ ê
= păcate (M…S. 45, 869), pßñ⁄mi m = pătimim (MS. 45, 869),
aÊp lêkßñ¨ r = aplecături (MS. 45, 904).

R/r (rîţă)
Notează exclusiv consoana r, în orice poziţie: r¨vín´ =
Ruvín (B 1688, 290), prê = pre (B 1688, 288), pßrín7 c ilor>
vówri = părinţilor voştri (B 1688, 296), pra x^ = prah (MS. 45,
445), pr™ Ω^ma = preajma (MS. 45, 446), ç n^ñr¨ = întru (MS.
45, 447), …ç n^fi p^sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447),
Ûo r^dàn¨l¨ i = Iordánului (MS. 45, 459), prê@m i∆ n ê = pre mine
(MS. 45, 504), ka’ r êl… = carele (MS. 45, 736), vo …aÊ k opêr… =
voi acoperi (MS. 45, 737), mß @ g ¨rï … = măgurii (MS. 45, 739),
drêpñ = drept (MS. 45, 745), ñra’ ü l^ = traiul (MS. 45, 748),
s¨ …‚¨ri l… = suişurile (MS. 45, 749), a¨∆r = aur (MS. 45,
849), sñra’ Ω ê = straje (MS. 45, 849), rß∑ña’ ñ ™ = răotatea
(MS. 45, 869), aÊ r d™‘ = ardea (MS. 45, 904).

S/s (slovo)
Notează exclusiv consoana s, în orice poziţie: sa¨ = s-au (B
1688, 296), sïkríül´ = sicriiul (B 1688, 296), prêsñê =
preste (B 1688, 299), p¨ ∆ s > = pus (B 1688, 299), sß n¡ ê = sînge
(MS. 45, 284), ñ¨ r^b¨rß ’ s ß = turburắ-să (MS. 45, 445),
nßdß Ω^d¨ê s^k´ = nădăjduiesc (MS. 45, 446), ç n^fi p^sêr´s´ =
înfipseră-să (MS. 45, 447), sñ´ n^gå = stînghea (MS. 45, 461),
Vi r^savê‘ ê = Virsavée (MS. 45, 463), ç⁄ n^sñê = cinste (MS. 45,
737), sßæµ s ß = să iasă (MS. 45, 739), p¨ r çå ’ s êrß = purcêseră
(MS. 45, 741), fr¨m∑a’ s ß = frumoasă (MS. 45, 743), sprê‘ =
spre (MS. 45, 745), ka’ s a = casa (MS. 45, 747), povê s^ñ⁄’ r ß =
povestiră (MS. 45, 849), gla s^ = glas (MS. 45, 869), sa’ ñ ê = sate
(MS. 45, 869), v´ rñ∑ s^ = vîrtos (MS. 45, 870), kßñrß = cătră
(MS. 45, 282), rßsßri ñ = răsărit (MS. 45, 282), ñ¨ r^b¨rß’s ß
= turburắ-să (MS. 45, 445).

T/t/ñ (tverdu)
Notează exclusiv consoana t, în orice poziţie: ñóñ7 = tot (B
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1688, 302), kßñrß = cătră (B 1688, 302), êÊ g √pêñ¨l¨ i =
Eghipetului (B 1688, 311), kßñrß = cătră (MS. 45, 282),
rßsßri ñ = răsărit (MS. 45, 282), ñ¨ r^b¨rß ’ s ß = turburắ-să
(MS. 45, 445), k´ n^ña ci^ = cîntaţi (MS. 45, 447), ç n^ñr¨ = întru
(MS. 45, 447), sñ´n^gå = stînghea (MS. 45, 461), aÊ ¨ fßk¨ ñ =
au făcut (MS. 45, 736), v´rñ¨∆ñ™ = vîrtutea (MS. 45, 739),
drêpñ = drept (MS. 45, 745), ñr¨∆p¨l¨ … = trupului (MS. 45,
747), ñoa’ ñ ß = toată (MS. 45, 749), aÊ ¨ klßdi ñ = au clădit
(MS. 45, 751), sß rbßñoa’ r ê = sărbătoare (MS. 45, 876),
s´ m bßña = sîmbăta (MS. 45, 877), a ¨ k¨v´ n^ña ñ = au cuvîntat
(MS. 45, 878), ñ⁄’ r an¨ l^ = tíranul (MS. 45, 896).

¨/¨ (ucu)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează, frecvent, vocala u, în orice poziţie, de obicei
în interiorul şi la sfîrşitul cuvîntului: l¨∆kr¨ri = lucruri (B
1688, 304), aÊ¨ m¨rí ñ = au murit (B 1688, 303), n¨ ∆ = nu (B
1688, 317), dar şi la început de cuvînt, în MS. 45: æ ¨¨ç > i s^ =
i-au ucis (MS. 45, 284), sßl^ ¨ ngß = să-l ungă (MS. 45, 283),
¨sßbïå ‘ = usăbiia (MS. 45, 504), f¨ ¡ ¥ nd^ = fugind (MS. 4389,
754), Áçídê = ucide (MS. 4389, 758).
2. Notează vocala u final: kõ ’ n d¨ = cîndu (B 1688, 314),
zikõ ’ n 7 d ¨ = zicîndu (B 1688, 314), lßk¨ê’ s k¨ = lăcuiescu (B
1688, 290), êÊ r a‘ ñ ßmßi nd¨ = era tămîindu (MS. 45, 286),
aÊ Ω ¨ns ¨ = ajunsu (MS. 45, 382), d∑ r^m¨ = dormu (MS. 45,
501), drêp ñ^ ¨ = dreptu (MS. 45, 506), sñr´mb¨ = strîmbu (MS.
45, 506), k¨ ∆ ¡ êñ¨ = cugetu (MS. 45, 507), k¨v´ nñ¨ = cuvîntu
(MS. 45, 510), ∑ m¨ = omu (MS. 45, 512), k¨ … b¨ = cuibu (MS.
45, 516), k´ mp¨ = cîmpu (MS. 45, 516), çê’ rk¨ = cercu (MS.
45, 728), zmarag d¨ = zmaragdu (MS. 45, 735), Îµ g ip7 ñ ¨ =
Éghiptu (MS. 45, 740), ç n^ñ∑rs ¨ = întorsu (MS. 45, 741),
sß rg¨i nd¨ = sîrguindu (MS. 45, 745), fa’ p7ñ ¨ = faptu (MS. 45,
746), sf⁄ n^c⁄ nd¨ = sfinţindu (MS. 45, 746), ko rñ¨ = cortu (MS.
45, 748), mê rg¨ = mergu (MS. 45, 750), p¨ñê’ r i l… = puterile
(MS. 45, 850), sa ¨dêpß rña ñ = s-au depărtat (MS. 45, 850),
ki p^ = chip (MS. 45, 852), k¨ pño’r ü l^ = cuptoriul (MS. 45,
905).
3. Notează semivocala u: grø ’ ¨ = grîu (B 1688, 294),
ñßÁ = tău (MS. 4389, 754), rÁ‚inañ¨s™ Á = ruşinatu-se-au
(MS. 4389, 755).

U/u (u)
Notează vocala u, de obicei la început de cuvînt: uµn7d ê =
unde (B 1688, 287), u µ n7ñ ´ dê lê’ m 7 n ¨l¨i = untdelemnului (B
1688, 306), ⁄Êu’dïi˘ = Iúdii (B 1688, 290), ∑ r…u ndê^ = oriunde
(MS. 45, 506), uÊr ¡ ï ’ å = urgiia (MS. 45, 508), uÊ r ™’ k å =
urêchea (MS. 45, 511), uÊr ïå’‚ ïl∑ r = uriiaşilor (MS. 45, 512),
u ngül = (MS. 4389, 758).

F/f (fertă)
Notează în mod exclusiv consoana f, în orice poziţie:

fêçórïi ˘ = feciorii (B 1688, 287), fáña = fata (B 1688, 288),
sáf> = Sáf (B 1688, 289), fr¨m∑ ’ a sß = frumoasă (MS. 45,
283), fêriçi ñ^ = fericit (MS. 45, 445), ç n^fi p^sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), fï ’ ü lê = fiiule (MS. 45, 500),
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mßfßk¨ … = mă făcui (MS. 45, 500), fiç∑ ’ r ¥ = ficiori (MS.
45, 503), aÊ ¨ fßk¨ ñ = au făcut (MS. 45, 736), fa’ c a = faţa
(MS. 45, 742), s¨ f^lêñ¨ l^ = sufletul (MS. 45, 743), frßcï ’ å =
frăţiia (MS. 45, 852), sêfï ’ l a = Sefíla (MS. 45, 853), f⁄’ l i p^ =
Fílip (MS. 45, 870), Ωa f^ = jaf (MS. 45, 895).
X/x (her)
Notează în mod exclusiv consoana h, în orice poziţie: xïê’ r ´
= hier (B 1688, 301), xïêrêsñr¨i ‘ = hierestrui (B 1688, 301),
zak7 x ílor7 = zakhílor (B 1688, 306), x∑ñár¨ l = hotarul
(MS. 45, 283), mo xor´ ñ = mohorît (MS. 45, 362), pra x^ =
prah (MS. 45, 445), va@∑Êd i xn¥ = va odihni (MS. 45, 499),
la n^c¨ x = lanţuh (MS. 45, 499), xßrßzê s^k´ = hărăzesc,
xa’ r ¨r¥ = haruri (MS. 45, 501), x∑ña’ r ¨ l^ = hotarul (MS. 45,
508), xoñßr¡a ’ w ê = hotăraşte (MS. 45, 510), pßxa’ rß = păhară
(MS. 45, 514), x´ rb¨ l^ = hîrbul (MS. 45, 516), xa l^dêå s^kø =
haldeiască (MS. 45, 672),
xa…r = har (MS. 45, 728), d{ x ¨ l^ =
…
duhul (MS. 45, 729), xa nêl = hainele (MS. 45, 730), dra xmß
= drahmă (MS. 45, 731), xïå’r ™ = hiêrea…(MS. 45, 731),
aÊ x ïa’ xa r = Ahiáhar (MS. 45, 734), x¨ ∆ dicil = hudiţile (MS.
45, 735), la¨xrßni ñ = l-au hrănit (MS. 45, 736), nav¨x∑ d∑n∑ ’ s ∑ r = Navuhodonósor (MS. 45, 736), xa ñman¨ l^ =
hatmanul (M…S. 45, 737), xa l^dêil∑ r = haldeilor (MS…. 45, 739),
xßñmßnï ’ ê = hătmăniei (MS. 45, 739), ∑di xnê = odihnei
(MS. 45, 744).

∏/π (psi)
Această slovă notează în mod exclusiv grupul consonantic
ps, în orice poziţie: liπi’ = lipsi (B 1688, 311), r¨πê = rupse
(B 1688, 332, MS. 45, 381), na ¨ liπi ñ = n-au lipsit (MS. 45,
363), liπa ‘ s^kß = lipsască (MS. 45, 500), sß ‘ r ¨ m^πêrß = să
rumpseră (MS. 45, 500), liπin c… = lipsiţi (MS. 45, 504),
li’ π ß = lipsă (MS. 45, 505), liπå ’ w ê = lipsêşte (MS. 45,
508), liπi ñ = lipsit (MS. 45, 517), koáπêlê = coapsele
(MS.
…
45, 674), koa’ π ß = coapsă (MS. 45, 744), nêl⁄π⁄ c = nelipsiţi
(MS. 45, 852), sa mπak⁄ = Sampsachi (MS. 45, 858), prokoπa’lß = procopsală (MS. 45, 870).
Sporadic, grupul consonantic ps este transpus şi prin ps ,
precum: r¨psê’ = rupse (B 1688, 322).

„/∑ (ot)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează, de regulă, vocala o, în orice poziţie: ∑Ê k ól´
= ocol (B 1688, 295), ∑ µ m ¨l7 = omul (B 1688, 295), l∑ ’ r ´ =
lor (B 1688, 295), nêxá∑ = Neháo (B 1688, 333), ∑aÊd ¨∆sêrß
= o aduseră (MS. 45, 283), d∑ r^m¥ = dormi (MS. 45, 501),
vaaÊ d a’ ∑ ¡ ê = va adaoge (MS. 45, 504), D∑mn¨ l = Domnul
(MS. 45, 510), aÊ p ∑ … = apoi (MS. 45, 511), sß ‘ n ¨dv∑rå s^kß
= să nu dvorească (MS. 45, 513), va‘ ∑ di xn¥ = va odihni (MS. 45,
517), sß l^d∑molæ s^kß = să-l domolească (MS. 45, 869),
m⁄ Ωl∑k¨ l^ = mijlocul (MS. 45, 853), ∑Êb ´ r‚⁄ n^d¨sß = obîrşindu-să (MS. 45, 886), aÊ p ro’ w il∑r = a proştilor (MS. 45,
895), zbïêra’ v ∑ r^ = zbiera-vor (MS. 4389, 758), ñÁñÁr∑ r^ =
tuturor (MS. 4389, 758).
2. Notează semivocala o în diftongul oa: ∑Ê á mênïiÂ =
oamenii (B 1688, 315).

3. Asemenea lui o cu accent, şi ∑ accentuat notează
frecvent diftongul oa: r¡∑’dêlê = roadele (MS. 45, 506),
k¨vï∑ ’ s ê = cuvioase (MS. 45, 508), krêdi n^ç∑ ’ s ê = credincioase
(MS. 45, 509), k¨n∑ ’ w ê = cunoaşte (MS. 45, 514), k∑ ’ ñ êlê =
coatele (MS. 45, 519).
4. O utilizare specială a acestei slove, care tinde să
capete în text funcţia unei veritabile norme ortografice, este
notarea secvenţei fonetice corespunzătoare diftongilor ua şi
uă din ortoepia românească actuală. Cu o consecvenţă
ridicată, ∑ apare în formele flexionare ale cuvintelor precum substantivul ziuă/ ziua, verbul plouă, numeralele două,
nouă, forma verbală luă etc. Întrucît nu avem nici o dovadă
că diftonigii uă şi ua ca atare existau şi erau rostiţi întocmai
cum îi rostim astăzi, am transcris peste tot, în aceste cazuri,
pe ∑ prin o. Dintre sutele de recurenţe cu grafie identică,
reproducem cîteva: do’ a ∑ = doao (MS. 45, 287), aÊ m ß ndo’ a ∑
= amîndoao (MS. 45, 287), no’ a ∑ = noao (MS. 45, 287), d∑∆ a ∑
= doao (MS. 45, 362, 501), n∑ ’ a ∑ = noao (MS. 45, 499),
aÊm ´ n^d∑ ’ a ∑ = amîndoao (MS. 45, 511).
Potrivit aceluiaşi raţionament, am transcris slova ∑ prin
o şi în formele flexionare ale verbului a lua, în secvenţe în care
ortografia actuală recomandă notarea vocalei ă: ‚ì l¨∑ ‘ =
şi luo (B 1688, 288), l¨∑ño’ r ilê = luotorile (B 1688, 311).

C/c (ţi)
Acest grafem chirilic notează în mod exclusiv consoana ţ,
în orice poziţie: c⁄’ ê = ţie (B 1688, 302), fáca = faţa (B
1688, 302), vicê’ ï i ˘ = viţeii (B 1688, 302), cï ’ ê = ţie (MS. 45,
283), sß@ s imêcïå @ = să simeţiia (MS. 45, 283), k´ n^ña ci ^ =
cîntaţi (MS. 45, 447), ç n^cêlê p^çü ’ n ™ = înţelepciunea
(MS. 45,
…
499), si mci’ r™ = simţirea (MS. 45, 499), a l^cï = alţii (MS. 45,
501), krêdi n^cß = credinţă (MS. 45, 506), b¨nßñßc … =
bunătăţi (MS. 45, 510), Ω¨dê’ c ¨ l^ = judeţul (MS. 45, 511),
p∑ ‘ rc¥ = porţi (MS. 45, 513), ç n^vßcßñ¨∆ra = învăţătura
(MS. 45, 514), skopi ci^ = scopiţi (MS. 45, 672), prê ’ ∑cilo r =
preoţilor (MS. 45, 728), ca’ r a = ţara (MS. 45, 728), fa’ c a =
faţa (MS. 45, 729), sk¨la civß = sculaţi-vă (MS. 45, 732),
m
a l^bå ‘ c êl… = albêţele (M
S. 45, 734), ç pßrßcï ’ a = împărăţia
c…
(MS. 45, 735), ño = toţi (MS. 45, 735), ñr⁄mic´ nd =
trimiţînd (MS. 45, 743), sa¨ ç nfr´msêca ñ = s-au înfrîmseţat
(MS. 45, 745), aÊ ñ oñcïiñórü l^ = Atotţiitoriul (MS. 4389,
758).

Í/‚ (şa)
Acest grafem notează în mod exclusiv consoana ş, în orice
poziţie: ‚ì = şi (B 1688, 287), ‚ßz¨∆ = şăzu’ (B 1688, 301),
’ 7 k ói = muşcoi (B 1688, 314),
a˛ ‚ a ‘ = aşa (B 1688, 301), m¨ ‚
∆
¨‚a = uşa (MS. 45, 64), va‚êd™@ = va şedea (MS. 45, 283),
‚i@ = şi (MS. 45, 283), ‚êz¨ñ = şezut (MS. 45, 445),
kopila’ ‚ ¨ l^ = copilaşul (MS. 45, 499), ‚¨vß…ñê = şuvăite
(MS. 45, 500), ¨ µ ‚il … = uşile (MS. 45, 501), aÊ mêÊ‚ i ñ = am
ieşit (MS. 45, 503), aÊ ‚ a = aşa (MS. 45, 504), ‚⁄’ p oñi … =
şipotile (MS. 45, 504), ‚ov´å ’ w ê = şovăiêşte (MS. 45, 507),
dê‚ê r^ña ñ ^ = deşertat (MS. 45, 586), lßka’ ‚ ¨l¨ … = lăcaşului
(MS. 45, 727), sa ¨nê ‘ aÊ ‚ êza ñ = s-au neaşezat… (MS. 45, 728),
aÊ ç ™’ å ‚ … = acêeaşi (MS. 45, 729), s´ n^ßñ∑ ‚ = sănătoşi (MS.

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
…

45, 731), æμ rß ‚ = iarăşi (MS. 45, 735), dß‚ê r ci = dăşerţi
(MS. 45, 737), lßka’ ‚ êl… = lăcaşele (MS. 45, 738), n¨‘va ‘ êÊ‚ i ‘
’ = cenuşe (MS. 45, 744),
= nu va ieşi (MS. 45, 739), çên¨ ‚ê
nd
‚êz´ = şezînd (MS. 45, 745).

W/w (ştea)
Această slovă notează grupul consonantic şt, în orice poziţie: wïi = ştii (B 1688, 300), aÊç ê’ w ™ = aceştia (B 1688,
287), ná ¨wi¨ ñ = n-au ştiut (MS. 45, 283), êμ w i = eşti (MS.
45, 284), niwê = nişte (MS. 45, 445), povê s^ñ™’ w êmi =
povêsteşte-mi… (MS. 45, 526), wi ¨ = ştiu (MS. 45, 834), …mê ’
wê r‚¨∆g¨ r = meşterşuguri (MS. 45, 854), fï êwêka’
rê l =
fieştecarele (MS. 45, 856).

Ç/ç (cerfu)
Această slovă chirilică notează, în mod exclusiv, consoana
africată č, în orice poziţie, şi anume:
1. cînd aceasta este urmată de e: çêñáñ™ = cetatea (B
1688, 298), zíçê = zice (B 1688, 323), sß@ ç å ’ rçê = …să cêrce
(MS. 45, 282), fßçå m = făceam (MS. 45, 727), çå l = cêle
(MS. 45, 728), aÊç ê s^ña = acesta (MS. 45, 730), bê rbå’ç ê =
berbêce (MS. 45, 732), çê’ l ¨ … = celui… (MS. 45, 734), fa’ ç êv∑ …
= face-voi (MS. 45, 834), por´n^çê l = porîncele (MS. 45, 834),
çê rçêñ´ n^d¨ … = cercetîndu-i (MS. 45, 835);
2. cînd aceasta este urmată de i: ç çíns´ = încins (B
1688, 298), ma’ i çïi = maicii (B 1688, 323), ni çi^ = nici (MS.
45, 445), ç⁄ n^çîqê ç… = cincidzeci (MS. 45, 728), ç⁄rê’ z i l… =
cirezile (MS. 45, 738), pr¨ n^çï … = pruncii (MS. 45, 739),
rßdßç⁄’ na = rădăcina (MS. 45, 741), ç⁄’ n ê = cine (MS. 45, 743),
sß ‘ z g´ rç⁄’r ß = să zgîrciră (MS. 45, 835), p∑r´ n^ç⁄ ñ = porîncit
(MS. 45, 836), l¨çïås∑’ a rê l… = luciia soarele (MS. 45, 841);
3. cînd aceasta este urmată de altă vocală (a, o, u) sau de
un diftong (iu); în aceste cazuri, am aplicat regula din
ortografia modernă, transcriind prin ce sau ci, conform
normelor actuale: aÊ ç ásña = aceasta (B 1688, 323), fêçóri
= feciori (B 1688, 324), ç ncêlê pç¨∆nê = înţelepciune (B 1688,
307), ç cêlêpçü∆n ™ = înţelepciunea (B 1688, 313), aÊ ç a’ s^ña =
aceasta (MS. 45, 283), ç ncêlê pç¨∆n™ = înţelepciunea (MS. 45,
284), krêd⁄ n^ç∑ s^ = credincios (MS. 45, 730), ç∑pli’ ñ ê =
cioplite (MS. 45, 736), ç n^cêlê p^çü’n å = înţelepciunea (MS. 45,
746), p⁄ç∑a’ r êl … = picioarele (MS. 45, 749), f⁄ç∑a’ r êl … =
ficioarele (MS. 45, 751), sßnê‘ ç ∑ k^n⁄ m = să ne ciocnim (MS. 45,
849), r¡ ¨ gßçü’n ê = rugăciune (MS. 45, 851), pa’ ç å = pacea
(MS. 45, 853), krêd⁄ n^ç∑ s^ = credincios (MS. 45, 870), fê çóril∑ r^ = feciorilor (MS. 4389, 728).

¿/ß (ior)
Această slovă chirilică are următoarele valori fonetice:
1. Notează, cu un grad înalt de consecvenţă în B 1688,
mai puţin consecvent în MS. 45 şi MS. 4389, vocala ă, în
interiorul sau la finalul cuvîntului: æ μ ñ ß = iată (B 1688,
294), aÊ d êvß ’ r ¨l7 = adevărul (B 1688, 296), ç pßrañ¨l7 =
împăratul (B 1688, 312), ç mpßra’ ñ ¨ l = împăratul (MS. 45,
282), fr¨moa’ s ß = frumoasă (MS. 45, 283), aÊ d ´ n^kß @ = adîncắ
(MS. 45, 446), ç ndrêpñ™’ q ß = îndrepteadză (MS. 45, 446),
aÊ d êvßra’ ñ ß = adevărată (MS. 45, 499), ç n^drßpniçi nd =
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îndrăpnicind (MS. 45, 505), drêpñß c…lê = dreptăţile (MS. 45,
729), q⁄’ s êrß = dziseră (MS. 45, 729), ç n^prê ¨nß = împreună
(MS. 45, 731), sßnßña’ ñ ê = sănătate (MS. 45, 733),
pßri n^ñêl … = părintele (MS. 45, 735), kßñrß = cătră (MS. 45,
736), vß…lê = văile (MS. 45, 737), x∑ña ‘ r ßl… = hotarăle (MS.
45, 738), aÊ ¨fßk¨ ñ = au făcut (MS. 45, 739), sßrßdika’ r ß =
să rădicară (MS. 45, 741), rß s^plßñ⁄rê = răsplătire (MS. 45,
742), ñoa’ ñ ß = toată (MS. 45, 745), sñßp´n⁄’ r ß = stăpîniră
(MS. 45, 750), gßñi ’ c i ˘ = gătiţi (MS. 4389, 758).
2. În cazurile în care norma literară actuală reclamă
acest lucru, am transcris slova ß prin î, ca în exemplele:
pß ’ n ß = pînă (B 1688, 290), kßn7 ñ ø’ r ilor7 = cîntărilor (B
1688, 299), vßr7 ñ ¨ ∆ ñê = vîrtute (B 1688, 305), ñrßmbica ci
= trîmbiţaţi (MS. 45, 283), kßñê = cîte (MS. 45, 284),
k¨vß nñ¨ l = cuvîntul (MS. 45, 285), pß’n ß = pînă (MS. 45,
285), mßnï ’ ê i = mîniei (MS. 45, 545), pßmß n^ñ¨ l^ = pămîntul
(MS. 45, 737), pß s^kß n^d¨sß = păscîndu-să (MS. 45, 873),
mß xn⁄ ñ = mîhnit (MS. 45, 886), mßnï ’ å = mîniia (MS. 45,
890). Transcriind slova ß prin î în asemenea cazuri, am
privilegiat imaginea grafică actuală a cuvîntului, conştienţi
fiind de realitatea fonematică a opoziţiei „slabe” între ă şi î
din sistemul fonologic românesc, ca şi de rostirile populare
cu ă în diferite zone dialectale daco-româneşti.
3. Ca o reminiscenţă a ortografiei slavone, ß apare la
sfîrşitul unor nume proprii masculine, precum: ÛÊ i * l ß =
Israil (MS. 4389, 742), dv* d ß = David (MS. 4389, 742).
4. La sfîrşit de cuvînt, ior apare uneori fără valoare fonetică:
Do’ m nulß = Domnul, v™’ k ß = veac (MS. 45, MS. 4389, et
passim).

`/´ (ier)
Acest semn, preluat din ortografia slavonă şi păstrat prin
tradiţie de ortografia chirilică românească veche, este lipsit,
de cele mai multe ori, de valoare fonematică. Apare notat şi
în finalul consonantic al cuvintelor, uneori şi în final de
silabă, ca semn suprascris (´ ): A¯ z 7 m ó®´ = Azmóth (B 1688,
296), gád´ = Gád (B 1688, 296), dv* d ´ = David (B 1688,
296), fêçór¨l´ = feciorul (B 1688, 296), lór´ = lor (B 1688,
328), sa ¨ç n^ño rs ´ = s-au întors (MS. 45, 361), nßdß Ω^d¨ê s^k´ =
nădăjduiesc (MS. 45, 446), xßrßzê s^k ´ = hărăzesc (MS. 45,
501), sñr´ mb ´ = strîmb (MS. 45, 503), üÊ b ß s^k ´ = iubăsc (MS.
45, 504, 517), grê‚ê s^k ´ = greşesc (MS. 45, 507), a s ^ k¨ n^s ´ =
ascuns (MS. 45, 512), aÊ d ´ n^k ´ = adînc (MS. 45, 513), grßê s^k ´
= grăiesc (MS. 45, 514), lê mn ´ = lemn (MS. 45, 515), lßk¨ê s^k ´
= lăcuiesc (MS. 45, 736), aÊ ¨ pr⁄ n^s ´ = au prins (MS. 45, 737),
aÊ ¨ç n^ñi n^s ´ = au întins (MS. 45, 739). Cu această funcţie
„ornamentală” de marcare a sfîrşitului de silabă sau de
cuvînt, ierul apare reprezentat şi prin semnul ( 7 ) aşezat
deasupra unei consoane, de obicei la finalul unui cuvînt:
m¥nç¨∆nilor7 = minciunilor (B 1688, 328), f™’ l ül7 = fêliul (B
1688, 290), prib™’ ¡ ilor7 = pribêgilor (B 1688, 290),
povßciñórül7 = povăţitoriul (B 1688, 297).
Mai rar, ´ poate avea, totuşi, în textele noastre, următoarele valori fonetice:
1. Notează vocala ă: ç n^fi p^sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45,
447), k¨ ç n^s´ = cu însă (MS. 45, 509), ‚ov´å∆ w ê = şovăiêşte
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(MS. 45, 509), p´ rc¥ = părţi (MS. 45, 509), ñr´ s^nêñê =
trăsnete (MS. 45, 874), aÊ m ßr´çü ’ n ê = amărăciune (MS. 45, 886).
2. Notează pe i asilabic final, ca în exemplele: aµ l 7 c ´ =
alţi (B 1688, 313), rßníc´ = răniţi (B 1688, 291), ñóc´ =
toţi (B 1688, 297).
3. Notează, frecvent în MS. 45, vocala î, ca în exemplele: kasß @ ñ ´m´êq´ = ca să tămîiedzi (MS. 45, 362), qik´n d^
= dzicînd (MS. 45, 362), sñ´ n^d = stînd (MS. 45, 363),
ñßm´∆ ê = tămîie (MS. 45, 371), aÊ d ´ n^kß ’ = adîncắ (MS. 45,
446), k´ n^ña ci^ = cîntaţi (MS. 45, 447), r´ n^d¨i ñ = rînduit
(MS. 45, 504), sñr´ mb¨ =
strîmbu (MS. 45, 506), k¨v´ nñ¨ =
…
cuvîntu (MS. 45, 510), v∑ pog∑r´ ‘ = voi pogorî (MS. 45, 729),
sßm´nïê = să mînie (MS. 45, 737), p´ ’ n ß = pînă (MS. 45, 737),
ñr⁄mic´nd = trimiţînd (MS. 45, 743), nê‘ç n^prê¨∆n´ n^d¨nê =
neîmpreunîndu-ne (MS. 45, 747), m´ ’ n a = mîna (MS. 45, 749),
v´ rñoa’ s ß = vîrtoasă (MS. 45, 749), sß ‘ s pßm´ n^ña’ r ß = să
spămîntară (MS. 45, 750), k´’ñ ê = cîte (MS. 45, 751),
v´ rñ¨∆ñê = vîrtute (MS. 45, 885), m´nêka ñ = mînecat (MS. 45,
887).

Y/y (ieri)
Folosit în Biblia de la 1688 şi în cele două manuscrise cu o
frecvenţă foarte redusă, acest semn apare cu următoarele
valori fonetice:
1. Notează vocala i sau pe i asilabic, precum în exemplele:
m¥nç¨∆nilor7 = minciunilor (B 1688, 328), ‚¥ = şi (MS.
4389, passim), dárÁr¥ = daruri (MS. 45, 362), Ωi’ d ov¥ =
jidovi (MS. 45, 455), va‘ ∑Ê d ixn¥ = va odihni (MS. 45, 499),
…
ç‚¥ = înşii (MS. 45, 499), drê’ p 7 c ¥ = drepţi (MS. 45, 500),
nå ’ ñ êq¥ = nêtedzi (MS. 45, 500), xa’ r ¨r¥ = haruri (MS. 45,
501), kß r b¨ ∆ n¥aÊp r n ^ ‚¥ = cărbuni aprinşi (MS. 45, 502),
sßn¨mê r¡ ¥ = să nu mergi (MS. 45, 501), d∑ rmiñê‘ z ¥ =
dormitezi (MS. 45, 502), lêgßñ¨∆r¥ = legături (MS. 45, 503),
va‘ a Ê k opêr¥ ‘ = va acoperi (MS. 45, 505), ç n^cêlê p^c¥ = înţelepţi
(MS. 45, 507), sßva‘ ç n^m¨ l^c¥ = să va înmulţi (MS. 45, 507),
ma’ r ¥ = mari (MS. 45, 508), aÊ d ∑ mn¥ ‘ = a domni (MS. 45,
511), p∑ ’ rc¥ = porţi (MS. 45, 513), sß ‘ r ß s^p¨ n^q¥ = să răspundzi (MS. 45, 513), m¨ l^c¥ = mulţi (MS. 45, 517), sß ‘ a ¨q¥ ’
= să audzí (MS. 45, 729), n∑ ’ w r¥ = noştri (MS. 45, 740),
pêdê s^ñr¥ = pedestri (MS. 45, 741), q¥ = dzi (MS. 45, 749).
2. Notează uneori vocala î, ca în exemplele: sß ‘
mßn¥ n^k´ = să mănîncă (MS. 45, 728), ziky nd^ = zicînd (MS.
4389, 753), pory nç nd^ = porîncind (MS. 4389, 753).

‰/™ (iati)
Această slovă are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori
fonetice:
1. Notează, de regulă, diftongul ea, în orice poziţie:
ç nñßr™’ s kß = întărească (B 1688, 314), kál™ = calea (B
1688, 311), m™‘ = mea (B 1688, 311), ç nnai nñ™ = înaintea
(MS. 45, 282), va‚êd™@ = va şedea (MS. 45, 283), lå ’ ¡ ™ =
lêgea (MS. 45, 284), nóap7 ñ ™ = noaptea (MS. 45, 361),
n^
ç cêlêpç¨n™ = înţelepciunea (MS. 45, 503), pr™ = prea (MS.
45, 505), l¨kr™’ z ß = lucrează (MS. 45, 506), n¨va‘a Ê v ™‘ = nu
va avea (MS. 45, 506), vi n^dêka’ r ™ = vindecarea (MS. 45, 508),
n^ i^
ç na nñ™ = înaintea (MS. 45, 511), aÊ s å ’ m ên™ = asêmenea

(MS. 45, 515), viñ™’ q ¨ l^ = viteadzul (MS. 45, 517), va‘ ‚ êd™‘
= va şedea (MS. 45, 519), mi n^ñ™ = mintea (MS. 45, 518),
fïå ’ r bêr™ = fiêrberea (MS. 45, 731), m¨å’ r ™ = muiêrea (MS.
45, 733), sß ‘ i zb´ n^d™ s^kß = să izbîndească (MS. 45, 737),
ñrêkßñoa’ r ™ = trecătoarea (MS. 45, 739), n™ Á = ne-au (MS.
4389, 753), k¨ rñ™ = curtea (MS. 4389, 753).
2. Notează, cu un grad înalt de frecvenţă şi consecvenţă,
un e deschis şi accentuat (pe care l-am transcris prin ê),
atunci cînd în silaba următoare apar vocala e sau diftongul
ea: vi®l™’ ê m´ = Vitlêem (B 1688, 289), m™’ l ê = mêle (B
1688, 289), sokoñ™’ l êlê = socotêlele (B 1688, 290), p¨ñ™rê
= putêre (MS. 45, 287), zid™wê = zidêşte (MS. 45, 287),
l™’ mnê (MS. 45, 362), vr™’ m ê = vrême (MS. 45, 499), aÊ ç ™’ å =
acêea (MS. 45, 503), ∑ s^ñên™’ w ê = ostenêşte (MS. 45, 509),
n^
k^
n^
ç ñ¨n™rê = întunêrec (MS. 45, 511), n¨g´ d™’ w ê = nu
gîndêşte (MS. 45, 517), vêd™’ r å = vedêrea (MS. 45, 523),
por´ n^ç™’ w ê = porîncêşte (MS. 45, 729), va‘ ñ r™’ ç ê = va trêce
(MS. 45, 743), ç™’ l å = cêlea (MS. 45, 747), d¨r™’ r å =
durêrea (MS. 45, 886), aÊ ç ™ s^ñå = acêstea (MS. 45, 751),
f™’ ñ êlê = fêtele (MS. 4389, 753/2).
3. Notează, rar, un e deschis şi accentuat (pe care l-am
transcris prin ê), indiferent de vocala silabei următoare:
f™’ l ül7 = fêliul (B 1688, 290), prib™’ ¡ ilor7 = pribêgilor (B
1688, 290), f™’ l ü = fêliu (MS. 45, passim), kßd™ l^n⁄ci l… =
cădêlniţile (MS. 45, 832), b™ci ˘ = bêţi (MS. 4389, 743).

Ø/ø (ius)
Acest semn are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori
fonetice:
1. Notează vocala î în interiorul şi la finalul cuvîntului:
dø ’ n 7 s ¨l´ = dînsul (B 1688, 295), sø ’ n > ñ ´ = sînt (B 1688,
300), pogorø ‘ = pogorî (B 1688, 312), plõn7 g ß’ n 7 d ´ = plîngînd
(B 1688, 736) aÊ mporø nçi ñ = am porîncit (MS. 45, 283),
pogorø ci^ = pogorîţi (MS. 45, 283), l¨õ n^d = luînd (MS. 45,
385, 503, 732, 741, 750, 836).
2. Foarte rar, notează vocala ă: l¨ø @ = luă (MS. 45, 287,
832 şi 835), n∑õ r = noăr (MS. 45, 364), do˘ a ’ r ø = doară (MS.
4389, 744), sfßñÁírø = sfătuiră (MS. 4389, 744).

Ü/ü (iu)
Acest grafem chirilic notează diftongul iu în orice poziţie,
inclusiv iniţială sau finală: fïül¨i = fiiului (B 1688, 290),
povßciñórül7 = povăţitoriul (B 1688, 297), m¨ ‚^kóü l =
muşcoiul (MS. 45, 284), fï ’ ü = fiiu (B 1688, 290, MS. 45
362), çê’ r ü = ceriu (B 1688, 312), vóü = voiu (B 1688, 312),
gra’ ü l^ = graiul (MS. 45, 499), çê’ r üri l… = ceriurile (MS. 45,
500), üÊ ‚ oa’ r ß = iuşoară (MS. 45, 507), üÊb ⁄ñ∑ r = iubitor
(MS. 45, 510), ni’ k ßü’r ¥ = nicăiuri (MS. 45, 513), üµt ê =
iute (MS. 45, 516), k¨n∑ s^k¨∆ü = cunoscuiu (MS. 45, 521),
p¨ s^ñïü = pustiu (MS. 45, 586).
Sporadic, diftongul iu este notat şi prin cele două slove
corespunzătoare componentelor sale: v⁄’ ¨ = viu (B 1688,
319), vi ¨ = viu (MS. 45, 283 şi 802).

Æ/æ (iaco)
Această slovă are, în textele noastre, următoarele valori

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

fonetice:
1. Notează diftongul ia, în orice poziţie: æµ¨ aÊ r ßñáñ 7 =
i-au arătat (B 1688, 307), ñßæ ’ ñ a¨ = tăiat-au (B 1688, 298),
mæ ’ ¨ = mi-au (MS. 45, 283), æÊ ¨^¨çi s^ = i-au ucis (MS. 45, 284),
æÊr ß = iară (MS. 45, 517), sßmigßæ s^kß = să migăiască şi
migßæ ’ l ß = migăială (MS. 45, 519), æµ r ß‚ ^ = iarăşi (MS. 45,
728), æµ ñ ß = iată (MS. 45, 729), æd = iad (MS. 45, 729,
735), sß ‘ n ¨æµs ß = să nu iasă (MS. 45, 733), æ ¨ñr⁄mi s^ = i-au
trimis (MS. 45, 733), aÊ¨ ç n^ ñêmêæ ñ = au întemeiat (MS. 45,
736), r´ n^d¨æ’ l ß = rînduială (MS. 45, 737), prßwïæ ‚ ^ =
prăştiiaş (MS. 45, 741), æ ¨ç n^k¨ n^¡ üra ñ = i-au încungiurat (MS.
45, 742).
Această valoare o are slova iaco şi în cuvintele iaste
(formă verbală) şi iale (pronume personal), scrise cu mare
consecvenţă, în cele două manuscrise, æ µ s ñê şi, respectiv
æ µ l ê (vezi şi infra, la slova å ).
Sporadic, diftongul ia este notat şi prin cele două slove
corespunzătoare: mïac´ fßk¨∆ñ 7 = mi-aţi făcut (B 1688, 299).
2. Notează uneori diftongul ea, în concurenţă cu ™ şi å :
sß‘m ßræ’’skß = să mărească (MS. 45, 284), sßpriçæ’p ß = să
priceapă (MS. 45, 499), sß‘ s ∑koñæ s^kß = să socotească (MS. 45,
499), ç n^drê p^ñæ ’ q ß = îndrepteadză (MS. 45, 501), aÊl æ rgß =
aleargă (MS. 45, 503), sßmßk¨læ ’ g ß = să mă culeagă (MS. 45,
503), çê rçêñæ ’ q ß = cerceteadză (MS. 45, 505), viklæ n^ =
viclean (MS. 45, 506), çærñß = ceartă (MS. 45, 507 şi 517),
çæ rkß = cearcă (MS. 45, 509), dræ ’ p 7 ñ ß = dreaptă (MS. 45,
511), sß ç n^b¨næ ’ q ß = să îmbuneadză (MS. 45, 517), næ’m ¨ l^ =
neamul (MS. 45, 731), læ ¨da ñ = le-au dat (MS. 45, 733),
næ ’ m ¨ril … = neamurile (MS. 45, 735), læ ’ g ß = leagă (MS. 45,
742), plæ ’ k ß = pleacă (MS. 45, 747), ∑Ê m ênæ ’ s^kß = omenească
(MS. 45, 885), dæ ’ s ß = deasă (MS. 45, 886), ñræ ’ b ß = treabă
(MS. 45, 886), ∑ s^ñênæ ’ l ß = osteneală (MS. 45, 886).
3. Notează, uneori, un e deschis, la fel ca slova ™; în
asemenea cazuri am transcris, de asemenea, prin semnul
convenţional ê: dræ ’ p7ñ ê = drêpte (MS. 45, 501), ñêñæ’m ê =
te tême (MS. 45, 524), aÊ l æ’’sê = alêse (MS. 45, 711),
m
ç pßrêkæ ’ r ê = împărechêre (MS. 45, 885), aÊ l æ ’ ¡ ê = alêge (MS.
45, 889).

Å/å (ia)
Acest semn are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori
fonetice:
1. Notează diftongul ia, în orice poziţie: dên7 napóå =
denapoia (B 1688, 291), ç˛ pßrßc⁄’ å = împărăţiia (B 1688,
295), primê’ Ω dïå = primejdiia (MS. 45, 284), ¨ µ n ¨å = unuia
’ = veseliia (MS. 45, 505), b l^go s^l∑vê’ n ïå
(MS. 45, 374), vêsêlï å
= blagosloveniia (MS. 45, 506), sa’ b ïå = sabiia (MS. 45, 515),
ml s^ñê’ n ïå = milosteniia (MS. 45, 730), smêrê’ n ïå = smereniia
(MS. 45, 741), sß‘ç n^vïå ‘ = să înviia (MS. 45, 854), sß ‘ v ßm¨å ‘
= să vămuia (MS. 45, 855), sß ‘ ç n^noå s^kß = să înnoiască (MS.
45, 856), vo ’ å = voia (MS. 45, 885), s´ rg¨å ‘ = sîrguia (MS.
45, 905), n¨∆må Á = nu mi-au (MS. 4389, 744). Slova aceasta
se regăseşte frecvent în formele de imperfect indicativ, persoana a III-a, ale unor verbe de conjugarea a IV-a, care
prezintă fenomenul de diereză, specific limbii române literare vechi, în grafii ca: ç ñßrïå ‘ = întăriia (B 1688, 295),
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vêniå ‘ = veniia (B 1688, 297), sokoñïå ‘ = socotiia (B 1688,
297), ç nvßlïå ‘ = învăliia (MS. 45, 283), aÊΩ ¨ñorïå = ajutoriia (MS. 45, 284), vênïå ‘ = veniia (MS. 45, 382), ¨sßbïå ‘ =
usăbiia (MS. 45, 504), xrßnïå ‘ = hrăniia (MS. 45, 677 şi 728),
pßzïå = păziia (MS. 45, 747), grßå ‘ = grăia (MS. 45, 749),
sß lÃ pïå rÃzß (MS. 4389, 898).
2. Notează, în alternanţă cu ™ , diftongul ea, ca în exemplele: å ‘ = ea (MS. 45, 283), må ‘ = mea (MS. 45, 283), ka’ l å
= calea (MS. 45, 284), sß ç nñßrå skß = să întărească (MS. 45,
284), sß ‘ b inêk¨vß nñå ’ s^kß = să binecuvîntească (MS. 45, 284),
aÊ rdêrå = arderea (MS. 45, 383), kálå = calea (MS. 45, 445),
ç™’å = cêea (MS. 45, 895).
3. Notează, frecvent, un e deschis şi accentuat (pe care
l-am transcris, de asemenea, convenţional prin ê), indiferent de vocala silabei următoare: mê ¡ ïå ’ ‚ ïi = megiêşii (B
1688, 297), b∑å ’ r in¨l7 = boiêrinul (B 1688, 298), grßå ’ w ê =
grăiêşte (B 1688, 302), ñßå ’ r ™ = tăiêrea (B 1688, 298), få l
= fêl (MS. 45, 287), kßdå l^nica = cădêlniţa (MS. 45, 385),
mål … = mêle (MS. 45, 499), priçå ’ p êrå = pricêperea (MS.
45, 499), pßzå ’ w ê = păzêşte (MS. 45, 500), grßbå ’ w ê =
grăbêşte (MS. 45, 503), mß rñ¨riså ’ w ê = mărturisêşte (MS. 45,
503), sßm´ n^ñ¨åµ w ê = să mîntuiêşte (MS. 45, 505), lå ’ ¡ ™ =
lêgea (MS. 45, 507), vêsêlå ‘ w êsß = veselêşte-să (MS. 45, 514),
çi n^sñå ’ w ê = cinstêşte (MS. 45, 515), lå mnê = lêmne (MS. 45,
516), prïåñên¨ l^ = priêtenul (MS. 45, 516), ç n^cêlå ’ ¡ êv∑ r =
înţelêge-vor (MS. 45, 517), våç^nikß = vêcinică (MS. 45, 728),
pomênå ’ w ê = pomenêşte (MS. 45, 728), få’ l ü l^ = fêliul (MS.
45, 731), på ’ w ê = pêşte (MS. 45, 731), p¨ñå ’ r ™ = putêrea
(MS. 45, 737), sß’ ¨ rmå’zê = să urmêze (MS. 45, 739), r´ n^d¨åµ l ê …
= rînduiêlei (MS. 45, 741), b∑år … = boiêri (MS. 45, 743),
fr´mså ’ c ê l… = frîmsêţele (MS. 45, 745), b⁄så ’ r ⁄ka = bisêrica
(MS. 45, 861), kê l^ñ¨ål… = cheltuiêle (MS. 45, 862), bßñr´ nå ’ c ê = bătrînêţe (MS. 45, 886), boå ’ r ï ⁄^ = boiêrii (MS. 4389,
744).
O excepţie de la această regulă am făcut la cuvintele
åµ s ñê (forma de persoana a III-a singular, indicativ prezent
a verbului a fi) şi åµ l ê (pronumele personal feminin de
persoana a III-a singular), pe care le-am transcris consecvent prin iaste, respectiv iale. Aceste două forme, după
părerea celor mai mulţi dintre specialişti, erau pronunţate
ca atare în vechea română literară şi notate cu mare
consecvenţă prin slovele å (predominantă în Biblia de la
1688) sau æ (predominantă în MS. 45 şi MS. 4389).
Ï/® (thita)
Notează, în virtutea tradiţiei, consoana th în cuvintele de
origine greacă, în special în numele proprii, preluate de
traducători în forma lor originară. Deşi consonantei greceşti th îi corespunde în sistemul fonematic românesc un t,
am transcris totuşi acest grafem prin th, pentru a indica
opţiunea grafic-etimologizantă a autorilor, tipografilor sau
scriptorilor: ⁄Ê ∑ ana®a’ n7 = Ioanathán (B 1688, 288),
máx®¨sala = Máhthusala (B 1688, 287), sí®´ = Síth (B
1688, 287), ®or7 g áma = Thorgáma (B 1688, 287), aÊv ïá®a r =
Aviáthar (MS. 45, 284), aÊ ngê ® = Angheth (MS. 45, 284),
karïa®ïar⁄ m = Cariathiarim (MS. 45, 361), ®ê s^vi s^ = Thesvis
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(MS. 45, 727), aÊ r ara ®^ = Ararath (MS. 45, 728), ⁄Ê ∑ na’ ® a’ n^ =
Ionáthan (MS. 45, 731), aÊ n^®ra≈ = anthrax (MS. 45, 735),
êÊ f ra f^®´ = Efrafth (MS. 45, 736), êÊ® ï∑pï ’ ê … = Ethiopíei (MS.
45, 737), vê k^ñilê ® ^ = Vectileth (MS. 45, 738), vê®∑r∑ ‘ =
Vethoró (MS. 45, 738), ⁄Ê a rê’ ® = Iaréth (MS. 45, 738), d∑®aï m
= Dothaim (MS. 45, 739), vêñomê s^®a m = Vetomestham (MS.
45, 739), g∑®∑nïi l^ = Gothoniil (MS. 45, 741), ÛÊ ¨ d⁄®´ =
Iudíth (MS. 45, 744), vêñoma®ê m = Vetomathem, nê f^®a r =
Nefthar (MS. 45, 860), Ïrasê ¨ = Thraseu (MS. 45, 861),
ñ⁄m∑ ’ ® ê ¨ = Timótheu (MS. 45, 871), sk⁄ n^®∑ n^po’ l ⁄n =
Schinthonpólin (MS. 45, 876).

Ù/≈ (csi)
Această slovă chirilică notează grupul consonantic cs, transcris, conform normelor ortografice moderne, prin litera x,
ca în exemplele: aÊr fa≈a’ d ´ = Arfaxád (B 1688, 287), ⁄Ê ê≈a’ n7
= Iexán (B 1688, 287), oμ n i≈ = ónix (MS. 45, 435 şi 807),
aÊ n^®ra≈ = anthrax (MS. 45, 735), aÊ rfa≈a d = Arfaxad (MS.
45, 736, 737), ∑μ ≈ = Ox (MS. 45, 742), aÊ l ê’ ≈ a n^dr¨ =
Aléxandru (MS. 45, 831), ≈a n^®ï ’ k^ = xanthic (MS. 45, 875),
aÊ l ê≈a n^drï ’ å = Alexandríia (MS. 45, 884).
º/¡

(gea)

Această slovă chirilică notează, în mod exclusiv, consoana
africată ğ, în orice poziţie, şi anume:
1. cînd aceasta este urmată de e: sl¨ ∆ ¡ êlê = slugele (B 1688,
300), sõ ’ n ¡ ≥7ê = sînge (B 1688, 302), ç n ¡≥ 7 ê r = înger (B 1688,
302), sßn¡ ê = sînge (MS. 45, 284), k¨ ¡ êñá = cugeta (MS. 45,
445), fß rdßlå ’ ¡ ê = fărădălêge (MS. 45, 870), pl´ n^ ¡ êrê =
plîngere (MS. 45, 886), sß iba’ ¡ ê = să-i bage (MS. 45, 887),
∆
¡ ên¨ nê = genune (MS. 45, 897);
2. cînd aceasta este urmată de i (vocală sau semivocală):
f¨ ¡ íñ = fugit (B 1688, 314), sl¨ ∆ ¡ i = slugi (B 1688, 314),
sl¨ ∆ ¡ i lê = slugile (MS. 45, 284), sß ’ m êr ¡ i = să mergi (MS. 45,
285), aÊ r¡ i nñ = argint (MS. 45, 858), la‘ m a r¡ ⁄n™ = la marginea
i
(MS. 45, 866), fß rdßlê ¡ = fărădălegi (MS. 45, 889);
3. cînd aceasta este urmată de altă vocală sau de un
diftong notat prin ü , ™ , å ; în aceste cazuri, am aplicat regula ortografică modernă, transcriind prin ge sau gi, conform
normelor actuale: aÊm ß ¡ ™’ s kß = amăgească (B 1688, 330),
l™’ ¡ ™ = lêgea (B 1688, 299, MS. 45, 284), nêlê ¡ ¨íñ =
nelegiuit (B 1688, 295), mê r¡ å m = mergeam (MS. 45, 284),
s´ n^¡ ü ri = sîngiuri (MS. 45, 870), prê ¡ ü r = pregiur (MS. 45,
871), lê ¡ ¨ iñ∑ r = legiuitor (MS. 45, 896).
ç/ç (în)

Acest semn grafic, specific grafiei chirilice româneşti, are
următoarele valori fonetice:
1. Notează vocala î la începutul cuvîntului: ç mpßráñ¨ l

= împăratul (MS. 45, 283), ç˛ ndrêpñ™’ q ß = îndrepteadză (MS.
45, 446), ç n^ñr¨ = întru (MS. 45, 447), ç n^fi p^sêr´s´ =
înfipseră-să (MS. 45, 447), ç n^drê p^ñæ ’ q ß = îndrepteadză (MS.
45, 501), ç n^ñ∑rs ¨ = întorsu (MS. 45, 741), sß s^ç n^pa’ ç ê = să să
împace (MS. 45, 856), ç n^prê ¨nß = împreună (MS. 45, 863),
l^
n^
ç çêpßñ∑ ’ r ü = începătoriul (MS. 45, 866).
2. Notează, uneori, silaba în la începutul cuvîntului: sß
ç˛ kinárß = să închinară (B 1688, 312), ç˛ kßp™‘ = încăpea (B
1688, 312), ç˛ ñrár™ = întrarea (B 1688, 312).
3. Notează, uneori, silaba îm la începutul cuvîntului:
˛
ç pßráñ = împărat (B 1688, 295), ç˛ brßkáñê = îmbrăcate (B
1688, 314), ç˛ brßkác´ = îmbrăcaţi (B 1688, 311).
4. Notează, uneori, consoana n: prê çmõ ’ n a = pren mîna
(B 1688, 299), dê çsírïa = den Síria (B 1688, 301).

Ú/û/√
Acest grafem chirilic notează vocala sau semivocala i în
cuvintele de origine grecească, ca o opţiune etimologizantă
fără semnificaţie fonetică, în special în numele proprii, acolo
unde în greceşte apare un ypsilon: êÊg √pêñ¨l¨ i = Eghipetului
(B 1688, 311), êÊg √p7ñ ™’ n > = eghiptean (B 1688, 288, lê’ v √ =
Lévi (B 1688, 294), lêv√ ’ c ïi = leviţii (B 1688, 291), mó√si =
Móisi (B 1688, 323), ñ√¢ r ¨ = Tiru (MS. 45, 543), mû¢ r = mir
(MS. 45, 586).

22. Bibliografia
Bibliografia generală a acestui volum conţine lucrări folosite şi citate în procesul de redactare a Indicelui de cuvinte şi
forme (secţiunea A), a Notei asupra ediţiei, a Notelor filologice şi
a Comentariilor (secţiunea B).

23. Lista de abrevieri
Am reluat lista de abrevieri generală, folosită şi în volumele
anterioare ale seriei.

24. Fotocopiile manuscriselor
Facsimilele celor două manuscrise, MS. 45, de la Biblioteca
Filialei din Cluj a Academiei Române, şi MS. 4389, de la
Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, au fost realizate prin tehnica scanării color. În privinţa cărţii biblice
Machabaeorum III, incompletă şi greu lizibilă din cauza manuscrisului deteriorat, am colaţionat două versiuni distincte
(monocolor şi color), care datează din două faze succesive
de restaurare a manuscrisului. Pentru verificare, publicăm
ambele variante ale textului, monocolor şi color, la secţiunea Facsimile.

TEXTE
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Biblia 1688, p. 694, col. 1

Al Maccavéilor cuvînt dentîiu
Cap 1
1. Şi fu după ce lovi Alexándru Machidoneánul, cel al lui Fílip,
carele au ieşit den pămîntul Hettiímului şi au lovit pre Dárie,
împăratul persilor şi al midilor, şi împărăţi în locul lui întîiu preste
Grecime;
2. Şi făcu războaie multe şi au biruit cetăţi multe şi au junghiat
împăraţi ai pămîntului;
3. Şi au trecut pînă la margenile pămîntului şi au luat prăzi de la
mulţime de limbi. Şi încetă pămîntul înaintea lui.
4. Şi să înălţă şi să rîdică’ inima lui şi adună’ putêre vîrtoasă
foarte
5. Şi domni ţări şi limbi şi tirani, şi fură lui spre bir.
6. Şi după aceasta căzu pre aşternut şi conoscu că va să moară;
7. Şi chemă pre slugile lui cêle cinstite, cei crescuţi cu el den
tinerêţe, şi împărţi lor împărăţiia lui, încă viu fiind el.
8. Şi împărăţi Alexándru ani 12 şi muri.
9. Şi biruiră slugile lui, fieştecarele la locul lui.
10. Şi puseră toţi steme după ce au murit el, şi fiii lor, după dînşii,
ani mulţi; şi să înmulţiră răutăţile pre pămînt.
11. Şi ieşi dentr‑înşii rădăcină păcătoasă, Antióh Epifán, feciorul
lui Antióh împăratul, carele era zălog la Róma, şi au împărăţit în anul
137 de împărăţiia grecilor.
12. În zilele acêlea ieşit‑au den Israíl fii fără de lêge şi au îndemnat
pre mulţi, zicînd:
13. „Să mêrgem şi să punem făgăduinţă cu limbile cêle denprejurul nostru, căci, den care zi ne‑am despărţit de ei, ne‑au aflat pre noi
răutăţi multe!”
14. Şi fu bun cuvîntul înaintea ochilor lor.
15. Şi s‑au îndemnat oarecarii den nărod şi au mers cătră împăratul, şi au dat lor biruinţă a face direptăţile limbilor.
16. Şi zidiră şcoală în Ierusalím, după legiuirile limbilor.
17. Şi‑şi făcură lor neobrezuire şi s‑au depăr‑ /
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[831/1] A Maccavéilor cuvîntu dentîiu

[873/1] Cartea 1 a Maccavéilor

1 Macabei

Cap 1

Cap 1

Capitolul 1

1. Şi fu după ce lovi Aléxandru cel al lui Fílip
Machidoneanul, carele au ieşit dentru pămîntul
Hetteim şi au lovit pre Dárie, împăratul persilor
şi a midilor, şi împărăţi pentru el mai nainte preste
Grecime;

1. Şi fu după ce ucise Alexandru al lui Filip
Machidoneanul, care au ieşit den ţara Hetthímului,
pre Dárie, împăratul cazîlbaşilor şi al midilor,1 [2.] şi
împărăţi în locul lui întîi în Elláda2;

1. S-a întîmplat după ce Alexandru Macedon, fiul
lui Filip, care a plecat din ţinutul Chettiim, l-a bătut
pe Darius, regele perşilor şi al mezilor, şi a domnit în
locul lui mai întîi peste Elada;

2. Şi au împreună pus războaie multe şi au biruit
întărituri şi au junghiat împăraţi ai pămîntului;

2. Şi aşăză războaie multe şi birui cetăţile cêle tari şi
ucise împăraţii de pre pămînt;

2. A purtat numeroase războaie, a luat în stăpînire
cetăţi fortificate şi a ucis conducători ai pămîntului;

3. Şi trecu pînă la marginile pămîntului şi au luat
prăzi a mulţimei limbilor. Şi încetă pămîntul înaintea
lui.

3. Şi trecu pînă la marginile pămîntului şi luoă jacman de la multe limbi. Şi se mîlcomi pămîntul înaintea
lui.

3. A mărşăluit pînă la marginile pămîntului, a luat
prăzi de la o mulţime de neamuri. Şi pămîntul a amuţit
în faţa lui.

4. Şi să înălţă şi să rădică’ inima lui şi adună’ putêre
vîrtoasă foarte
5. Şi domni ţări şi limbi şi tiraníi, şi fură lui spre
bir.
6. Şi după aceasta cădzu preste aşternut şi cunoscu
că va muri;
7. Şi chemă slugile lui cêle slăvite, cei împreună
hrăniţi cu el dentru tinerêţe, şi împărţi lor împărăţiia
lui, încă viu fiind el.
8. Şi împărăţi Alexándru ani 12 şi muri.

4. Şi strînse putêre foarte tare şi se înălţă şi se rîdică’
inima lui
5. Şi stăpîni ţărîle şi limbile şi muncitorii, şi fură lui
birnici.
6. Iar după acêstea el căzu pre pat şi cunoscu că
va să moară;
7. Şi chiemă pre slugile sale, pre boiêri, carii crescuse
cu dînsul den tinerêţele lui, şi împărţi lor împărăţiia sa,
încă fiind el viu.
8. Şi împărăţi Alexandru 12 ani şi muri.

9. Şi biruiră slugile lui, fieştecarele întru locul lui.

9. Iar slugile lui luară împărăţiile, cineşi pre la locul
său.
10. Şi după moartea lui îşi puseră toţi steme, şi după
dînşii feciorii lor, mulţi ani, şi se înmulţiră răotăţile pre
pămînt.3
11. Şi ieşi dentr‑înşii rădăcină păcătoasă, Antioh
Epifan4, feciorul lui Antioh împărat, carele au fost (zălog)5 la Róma, şi au împărăţit în anul 137 de împărăţiia
grecească.
12. În zilele acêlea ieşiră den Israil feciorii fărădelegiuirei şi au îndemnat pre mulţi, zicînd:

4. Şi s-a semeţit, iar inima i s-a umplut de trufie şi a
strîns o armată deosebit de puternică,
5. S-a înstăpînit peste ţări, neamuri şi suverani, şi
[aceştia] au ajuns să-i plătească tribut.
6. Şi după acestea a căzut la pat şi a înţeles că i se
apropie moartea;
7. I-a chemat pe cei mai de seamă slujitori ai săi,
care crescuseră din copilărie alături de el, şi le-a împărţit regatul său, cît era încă în viaţă.
8. Alexandru a domnit vreme de doisprezece ani şi
[apoi] s-a stins din viaţă.
9. Iar slujitorii au preluat puterea, fiecare la locul
lui.
10. Şi toţi şi-au pus diadema regală după moartea
lui, şi fiii lor, după ei, vreme de mulţi ani, şi au făcut să
sporească relele pe pămînt.
11. Şi ieşi din ei stirpe păcătoasă, Antioh Epiphanes,
fiul regelui Antioh, care era ostatec la Roma, şi a devenit rege în cel de-al o sută treizeci şi şaptelea an al
domniei grecilor.
12. În acele zile au ieşit din Israel nişte fii nelegiuiţi
şi i-au îndemnat pe mulţi, zicînd:

10. Şi puseră preste ei toţi steme după ce au murit
el, şi fiii lor, den‑ [831/2] apoia lor, ani mulţi, şi să
înmulţi rêlele întru pămînt.
11. Şi ieşi dentru ei rădăcină păcătoasă, Andioh
cel Epifanis, ficiorul lui Antioh împăratul, carele era
zălog la Rîm, şi împărăţi întru anul 137 a împărăţiei
grecilor.
12. Întru dzilele acêlea ieşit‑au dentru Israil fii fără
dă lêge şi au îndemnat pre mulţi, dzicînd:
13. „Să mêrgem şi să punem făgăduinţă cu limbile
cêle împregiuriul nostru, căci, dentru care dzi1 ne‑am
dăspărţit de la ei, aflat‑au pre noi rêle multe!”
14. Şi să îmbună’ cuvîntul înaintea ochilor lor.
15. Şi s‑au îndemnat oariicarii dentru nărod şi au
mersu cătră împăratul, şi au dat lor biruinţă a face dreptăţile limbilor.
16. Şi zidiră învăţătură în Ierusalim, după legiuirile
limbilor.
17. Şi au făcut lor acoperemîntu la margini şi s‑au
depăr-

13. [12.] „Blăm şi să punem făgăduinţă cu limbile
cêle denprejurul nostru că, de cînd ne‑am dăzlupit de
dînşii, multe răotăţi ne‑au aflat!”
14. [13.] Şi se păru bun cuvîntul acesta înaintea
ochilor lor.
15. [14.] Şi au trimes pre unii den nărod şi au mers
la împăratul, şi le‑au dat putêre să facă direptatea limbilor.
16. [15.] Şi zidiră şcoală6 în Ierusalim, după păgînătatea limbilor.
17. [16.] Şi‑şi făcură neobrezuire şi se lepădară

13. „Să mergem şi să facem o înţelegere cu neamurile din jurul nostru, fiindcă, de cînd ne-am depărtat
de ele, multe rele au dat peste noi!”
14. Şi vorba a fost plăcută în ochii acelora.
15. Cîţiva din mulţime prinseră curaj şi plecară la rege,
iar el le dădu împuternicirea de a urma prescripţiile
neamurilor.
16. Iar ei au construit un gimnaziu în Ierusalim,
după rînduielile neamurilor.
17. Şi-au refăcut lor înşile prepuţul, s-au lepă-
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Biblia 1688, p. 694, col. 2
tat de făgăduinţa cea sfîntă şi să alăturară limbilor şi să vîndură a
face răul.
18. Şi să găti împărăţiia înaintea lui Antioh şi gîndi să împărăţască
Eghípetul, ca să împărăţască preste amîndoao împărăţiile.
19. Şi întră’ la Eghípet cu gloată grea, cu cară şi pili şi cu călăreţi
şi cu stol mare.
20. Şi împreună’ războiul cătră Potolomeiu, împăratul Eghípetului,
şi să înfrînse Potolomeiu de cătră faţa lui şi fugi; şi căzură răniţi
mulţi.
21. Şi cuprinseră cetăţile cêle tari în pămîntul Eghípetului, şi luo
prăzile pămîntului Eghípetului.
22. Şi să întoarse Antioh după ce au lovit Eghípetul, întru 143
de ani,
23. Şi să sui asupra lui Israíl şi Ierusalímului cu gloată grea şi întră’
la sfinţenie cu mîndrie şi luo jîrtăvnicul cel de aur şi sfêşnicul luminii
şi toate vasele ei şi masa punerii înainte şi căuşăle şi năstrăpile şi
cădelniţele cêle de aur şi catapeteazma şi cununile şi podoaba cea de
aur cea de cătră faţa besêricii şi le sfărîmă’ toate;
24. Şi luo argintul şi aurul şi vasele cêle pohtite şi au luat visteriile
cêle ascunse care le‑au aflat şi, luînd toate, să duse la pămîntul lui;
25. Şi făcu ucidere de oameni şi grăi mîndrie mare.
26. Şi să făcu jale mare asupra lui Israíl în tot locul:
27. Şi suspinară boiêrii şi bătrînii, fecioarele şi tinerii au slăbit şi
frumusêţele muierilor s‑au schimbat;
28. Tot ginerele au luat plîngere, cêea ce şădea în cămară măritată
s‑au făcut în jale;
29. Şi să clăti pămîntul pentru cei ce lăcuia pre dînsul şi toată
casa lui Iácov s‑au îmbrăcat cu ruşine.
30. După doi ani de zile, trimis‑au împăratul pre vestitoriul cel
mare la cetăţile Iúdei, şi veni la Ierusalím cu gloată grea.
31. Şi grăi lor cuvinte de pace cu vicleşug, şi să încrezură lui.
32. Şi căzu asupra cetăţii fără de vêste şi lovi pre ea lovitură mare
şi pierdu nărod mult dentru Israíl;
33. Şi luo prăzile cetăţii şi o arse pre ea cu foc şi surpă’ casele ei
şi zidirile ei prenprejur;
34. Şi robiră muierile şi fiii şi dobitoacele moşteniră;
35. Şi zidiră cetatea lui David cu zid mare şi tare, cu turnuri tari,
şi să făcu lor spre margine;
36. Şi puseră acoló limbă păcătoasă, bărbaţi fără lêge, şi să întăriră întru ea;
37. Şi puseră arme şi hrană şi; adunînd prăzile Ierusalímului,
le‑au pus acoló.
38. Şi să făcură întru mare laţ, şi să făcu spre vicleşug sfinţeniei
şi spre diavol rău lui Israíl, pururea;
39. Şi au vărsat sînge nevinovat împrejurul sfinţeniei şi au pîngărit sfinţeniia.
40. Şi au fugit ceia ce lăcuia Ierusalímul, pentru ei, şi să făcu lăcuinţă streinilor şi s‑au făcut streină cu roadele ei; şi fiii ei au //
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tat de la făgăduinţa sfîntă şi s‑au înjugat întru limbi şi
să vîndură a face răul.

de făgăduinţa cea sfîntă şi se alăturară limbilor şi se
dêderă a face cêle hiclêne.

dat de sfîntul legămînt, s-au unit cu neamurile şi s-au
vîndut pentru a face rău.

18. Şi să găti împărăţiia înaintea lui Antioh şi gîndi
să împărăţească Eghíptului, ca să împărăţască preste
amîndoao împărăţiile.
19. Şi întră’ la Éghipt cu gloată grea, cu cară [832/1]
şi pili şi cu călăreţi şi cu stol mare.

18. În ochii lui Antioh domnia [sa] era îndeajuns de
consolidată şi şi-a propus să domnească şi peste ţara
Egiptului, pentru a domni peste două regate.
19. A intrat în Egipt cu o armată puternică, cu care
şi cu elefanţi, cu călăreţi şi cu o mare flotă.

20. Şi împreună’ război cătră Potolomei, împăratul
Eghíptului, şi să înfrînse Potolomei de cătră faţa lui şi
fugi; şi căzură răniţi mulţi.

18. [17.] Şi se găti împărăţiia înaintea lui Antioh şi
începu a împărăţi în ţara Eghípetului, ca să împărăţească 2 împărăţii.7
19. [18.] Şi întră’ în Eghípet în mulţime grea, cu cară
şi cu pili şi cu călăreţi şi cu strîn‑ [873/2] sură multă
de corăbii.
20. [19.] Şi rîdică∆ războiu asupra lui Ptolomei,
împăratul Eghípetului, şi se temu Ptolomei de faţa lui
şi fugi; şi căzură mulţi răniţi8.

21. Şi coprinseră cetăţile cêle tari în pămîntul
Eghíptului, şi luă prăzile pămîntului Eghíptului.

21. [20.] Şi luoă cetăţile cêle tari9 ale ţărîi Eghípetului,
şi luoă avuţiia ţărîi Eghípetului.

21. [Oamenii lui Antioh] au cucerit cetăţile fortificate
din ţara Egiptului, iar el a luat prăzile ţării Egiptului.

22. Şi să înturnă Antioh după ce au lovit Eghiptul,
întru 143 ani,

22. [21.] Şi se întoarse Antioh după ce bătu Eghípetul,
în anul 143,

22. Şi după ce a bătut Egiptul, în cel de-al o sută
patruzeci şi treilea an, Antioh s-a întors,

23. Şi să sui preste Israil şi Ierusalim cu gloată grea
şi întră’ la sfinţenie cu mîndrie şi luă jirtăvnicul cel de
aur şi luminătoriul luminei şi toate vasele ei2 şi masa
punerii înainte şi căuşile şi măstrăpile şi cădêlniţile cêle
de aur şi acoperemîntul şi cununile şi podoaba cea de
aur cea de cătră faţa bisêricii şi le‑au măruntit toate;
24. Şi luă argintul şi aurul şi vasele cêle poftite şi
au luat vistiêrele cêle ascunse carele au aflat şi, luînd
toate, să duse la pămîntul lui;
25. Şi făcu ucidere şi grăi mîndrie mare.

23. [21.] Şi se duse în ţara lui Israil [22.] şi se sui
în Ierusalim cu nărod mult [23.] şi întră’ în sfinţire cu
trufie şi luoă altariul cel de aur şi sfêştnicul luminii
şi toate vasele lui şi masa punerii înainte şi căuşăle şi
năstrăpile şi cădêlniţele cêle de aur şi catapeteazma
şi cununile şi podoabele cêle de aur care era pre faţa
bisêricii şi le sfărîmă’ toate;
24. Şi luoă aurul şi argintul şi vasele cêle poftite şi
au luat cămărîle10 cêle ascunse care le‑au aflat şi, deaca
le‑au luat toate, se‑au dus în ţara sa;11
25. Şi făcu ucidere şi grăi cu trufie mare.

26. Şi să făcu jale preste Israil mare întru tot locul
lor:
27. Şi suspinară boiêri şi bătrîni, ficioare şi tinerei au
slăbit şi frîmsêţele muierilor s‑au primenit;

26. Şi fu plîngere mare în Israil şi în toate locurile
lor:
27. Şi suspinară boiêrii şi bătrînii şi slăbiră voinicii şi
fêtele şi frumsêţea muierească se‑au schimbat;

23. A urcat asupra Israelului şi a Ierusalimului cu
armată puternică şi a intrat cu trufie în sfîntul lăcaş,
a luat jertfelnicul cel aurit şi sfeşnicul pentru lumină
şi toate ustensilele lui şi masa punerii înainte şi vasele
pentru libaţii şi pocalele şi cădelniţele cele aurite şi catapeteasma şi cununiile şi podoaba cea aurită de pe
faţada templului şi pe toate le-a despuiat [de aur];
24. A luat argintul şi aurul şi odoarele de preţ, a
luat depozitele [de bani] ascunse pe care le-a găsit şi,
luîndu-le pe toate, a plecat spre ţara lui;
25. A înfăptuit un masacru şi a vorbit cu mare trufie.
26. Şi a fost jale mare peste Israel în tot locul lor:

28. Tot mirele au luat plîngere, ceia3 ci şedea în casă4
făcutu‑s‑au în jale;

28. Pre tot ginerele l‑au luat plînsul şi cêea ce şădea
pre patul nunţii au fost în grijă;

29. Şi să clăti pămîntul preste ceia ce lăcuiescu pre
el şi toată casa Iacov îmbrăcatu‑s‑au ruşine.

29. Şi se cutremură’ pămîntul pentru cei ce lăcuia
pre dînsul şi toată casa lui Iacov12 se‑au îmbrăcat cu
ruşine.
30. Iar după 2 ani de zile, trimêse împăratul pre vistiêriul cel mare în cetăţile Iúdei, şi mêrse în Ierusalim
cu gloată multă.

29. Şi pămîntul s-a cutremurat pentru cei ce-l locuiau, iar toată casa lui Iacob s-a înveşmîntat în ruşine.

33. Şi luă prăzile cetăţii şi o arse pre ea cu foc şi
surpă’ casele ei şi zidurile ei prenpregiur;
34. Şi robiră muierile şi fiii şi dobitoacele le moşteniră pre ei5;
35. Şi zidiră cetatea lui David cu zid mare şi tare, cu
turnuri tari, şi să făcu lor spre margine;
36. Şi puseră acoló limbă păcătoasă, bărbaţi fără lêge, şi să întăriră întru ea;

31. Şi grăi cătră dînşii cuvinte de pace cu înşălăciune,
şi‑l crezură.
32. Iar el căzu asupra cetăţii cu pornire fără de vêste şi o bătu cu bătaie mare şi pierdu nărod mult den
Israil;
33. Şi luoă jacman den cetate şi cetatea o arse cu foc
şi casele ei le rîsipi, şi zidurile denprejurul ei;
34. Şi robi muierile şi copiii şi dobitoacele le împărţiră;
35. Şi zidiră cetatea lui David, zid mare şi vîrtos şi
cule tari, şi fu lor tărie;
36. Şi puseră acoló oameni fărădelegiuitori, limbă
păcătoasă, şi rîdicară într‑însa;

31. Le-a spus cu viclenie vorbe împăciuitoare, iar ei
s-au încrezut în el.
32. Dar, pe neaşteptate, s-a năpustit asupra cetăţii,
a provocat un mare dezastru şi a dat pieirii mult norod
din Israel;
33. A luat prăzi din cetate, i-a pus foc şi i-a distrus
casele şi zidurile dimprejur;
34. [Oamenii lui] au luat în captivitate femeile şi copiii şi s-au făcut stăpîni pe turme;
35. Au întărit cetatea lui David cu un zid mare şi
solid, cu turnuri zdravene, şi ea le-a devenit citadelă;
36. Au aşezat acolo neam păcătos, oameni fără de
lege, şi aceştia au dobîndit putere în ea;

37. Şi puseră arme şi hrană; adunînd prăzile Ierusalimului, le‑au pus [832/2] acoló.

37. [36.] Şi puseră arme şi bucate şi strîngea acoló
prada Ierusalimului şi o punea [874/1] într‑însa.13

37. Şi-au pregătit arme şi hrană şi, strîngînd laolaltă
prăzile din Ierusalim, le-au aşezat acolo.

38. Şi să făcură întru mare laţ, şi să făcu spre aleşuire
sfinţeniei şi spre diavol rău lu Israil, pururea;
39. Şi au vărsat sînge nevinovat împrejurul sfinţeniei
şi au pîngărit sfinţeniia.

38. [37.] Şi fură întru cursă mare, [38.] şi fu aceasta
spre lătrarea14 sfinţirei şi în diiavol hiclean asupra lui
Israil;
39. Şi au vărsat sînge nevinovat împrejurul sfinţirei
şi au pîngărit sfinţirea.

38. Ei deveniră o mare capcană, iar [citadela] deveni
un loc de pîndă pentru sfîntul lăcaş şi un duşman
netrebnic pentru Israel, pentru totdeauna;
39. Vărsară sînge nevinovat în jurul lăcaşului sfînt şi
pîngăriră sfîntul lăcaş.

40. Şi au fugit ceia ce lăcuia Ierusalimul, pentru ei,
şi să făcu lăcuinţă a striinilor şi s‑au făcut striină cu
roadele ei; şi fiii ei

40. Şi au fugit cei ce lăcuia15 în Ierusalim, pentru
dînşii, şi fu lăcaş streinilor şi16 naşterea lui a seminţie
streină; iar feciorii lui

40. Şi, din pricina lor, locuitorii Ierusalimului au
fugit, şi el a devenit locuinţa unor venetici şi venetic
pentru odraslele lui; şi fiii lui

30. După doi ani de dzile, trimis‑au împăratul boiêrin a birului la cetăţile Iúdei, şi veni la Ierusalim cu
gloată grea.
31. Şi grăi lor cuvinte de pace cu vicleşug, şi să
încredzură lui.
32. Şi căzu preste cetate fără de vêste şi lovi pre ea
lovitură mare şi pierdu nărod mult dentru Israil;

20. Şi a pornit război împotriva lui Ptolemeu, regele
Egiptului, şi Ptolemeu s-a retras din faţa lui şi a fugit;
şi mulţi au căzut răniţi.

27. Au gemut căpeteniile cetăţii şi bătrînii, fecioarele
şi flăcăii şi-au pierdut vlaga, iar frumuseţea femeilor
nu a mai fost aceeaşi;
28. Tot mirele a intonat cîntul de doliu, iar cea aflată
în iatacul nupţial a fost cuprinsă de jale;

30. După doi ani de zile, regele îl trimise în cetăţile
lui Iuda pe dregătorul [însărcinat] cu strîngerea tributului, şi acesta veni la Ierusalim cu o armată puternică.
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Biblia 1688, p. 695, col. 1
părăsit pre ea.
41. Sfinţirea ei pustiitu‑s‑au ca pustiiul, praznicele ei s‑au întors
spre jale, sîmbetele ei spre ocară, cinstea ei spre defăimare.
42. După mărirea ei s‑au mulţit necinstea ei şi mulţimea ei s‑au
întorsu spre plîngere.
43. Şi au scris împăratul la toată împărăţiia lui să fie toţi într‑un
nărod şi să părăsească fieştecarele legiuirile lui.
44. Şi au priimit toate limbile după cuvîntul împăratului.
45. Şi mulţi den Israíl s‑au voit la slujba lui şi au jîrtvuit idolilor
şi au pîngărit sîmbăta.
46. Şi au trimis împăratul cărţi, cu mîinile solilor, la Ierusalím şi
cetăţile Iúdei să umble după legiuirile cêle streine ale pămîntului:
47. Şi să oprească arderile de tot şi jîrtva şi turnarea den svinţenie
48. Şi să pîngărească sîmbetele şi sărbătorile
49. Şi să pîngărească svinţeniia şi svinţii,
50. Să zidească cuptoare şi capişti şi casă de idoli şi să jîrtvuiască
de porc şi de dobitoace de obşte
51. Şi să lase pre fiii lor neobrezuiţi, să spurce sufletele lor în toată
necurăţeniia şi să‑i spurce pre ei, ca să uite lêgea şi să primenească
toate îndireptările.
52. Şi carele nu va face după graiul împăratului va muri.
53. După toate cuvintele acêstea au scris la toată împărăţiia lui şi
au făcut socotitori preste tot norodul.
54. Şi au poruncit cetăţênilor Iúdei să jîrtvuiască den cetate în
cetate.
55. Şi s‑au adunat de la norod cătră ei mulţi, tot cela ce au părăsit
lêgea, şi au făcut răotăţi pre pămînt.
56. Şi au pus pre Israíl întru ascuns, în toată scăparea lor.
57. Şi în 15 zile ale lui haseléf, întru 145 de ani, zidit‑au spurcăciunea pustiirei asupra jîrtăvnicului, şi în cetăţile Iúdii, împrejur, au
zidit capişti.
58. Şi preste uşile caselor şi în uliţe tămîiá.
59. Şi cărţile legii, care le‑au aflat, le‑au arsu cu foc, spărgîndu‑le
de tot.
60. Şi unde să afla lîngă cineva Cartea făgăduinţei şi cine să ţinea
de lêge, porunca împăratului îl omorîia pre el cu putêrea lor.
61. Făcea aşa lui Israíl, celor ce să afla în toată luna şi luna în
cetăţi.
62. Şi în 25 ale lunii — jîrtvuind preste cuptoriul carele era preste
jîrtăvnic.
63. Şi pre muierile cêlea ce au obrezuit pruncii lor le‑au omorît,
după porunci,
64. Şi au spînzurat pruncii de grumazii lor şi casele lor au prădat
şi pre cei ce au obrăzuit pre ei i‑au omorît.
65. Şi mulţi întru Israíl s‑au întărit şi să întemeiară întru dînşii ca
să nu mănînce de obşte;
66. Şi priimiră a muri, ca să nu să pîngărească cu mîncările şi să
nu spurce făgăduinţa cea svîntă; şi au murit.
67. Şi să făcu ur‑ /
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părăsiră pre ea.

îl năpustiră.

îl părăsiră.

41. Sfinţeniia ei pustiitu‑s‑au ca pustiiul, sărbătorile
ei înturnatu‑s‑au spre jale, 6sîmbetile ei spre ocară, cinstea ei spre dăfăimare.
42. După mărirea ei s‑au înmulţit necinstea ei şi
înălţimea ei s‑au înturnat spre plîngere.
43. Şi au scris împăratul la toată împărăţiia lui să fie
toţi într‑un nărod şi să părăsască fieştecarele legiuirele
lui.
44. Şi au priimit toate limbile după cuvîntul împăratului.
45. Şi mulţi de la Israil au binevrut la slujba lui şi au
jirtvuit chipurilor şi au pîngărit sîmbăta.

41. Sfinţirea lui se‑au stricat ca o pustie 17şi sărbătorile lui se‑au întors în grijă şi sîmbetele lui întru
mustrare, cinstile lui în urgisire.
42. După slava lui se‑au înmulţit şi ocara lui şi înălţarea lui se‑au întors în plîngere.
43. Şi scrise împăratul Antioh la toată împărăţiia sa
ca să fie toţi un nărod şi să‑şi lase fieştecine lêgea sa.

41. Sfîntul lui lăcaş s-a pustiit precum pustiul, sărbătorile i s-au preschimbat în [zile de] doliu, zilele de
sabat în batjocură, cinstea în dispreţ.
42. Înjosirea i-a sporit pe măsura faimei sale şi mărirea i s-a preschimbat în jale.
43. Regele a scris întregului său regat să fie toţi ca
un singur norod şi fiecare să renunţe la rînduielile lui.

44. Şi fură toate limbile bucuroase după cuvîntul lui
Antioh împărat.
45. Şi mulţi den Israil poftiră să slujască lui şi au
făcut jărtve idolilor şi au spurcat sîmbetele.

44. Şi toate neamurile s-au conformat spusei regelui.
45. Mulţi din Israel s-au complăcut în slujirea lui, au
adus jertfe idolilor şi au profanat sabatul.

46. Şi au trimis împăratul cărţi, cu mîna vestitorilor,
la Ierusalim şi cetăţile Iúdei ca să margă denapoia a
legiuirilor striine a pămîntului:
47. Şi să oprească arderile de tot şi jirtva şi turnarea
dentru sfinţenie
48. Şi să pîngărească sîmbetile şi sărbătorile

46. Şi au trimes împăratul, prespre mîinile solilor,
în Ierusalim şi în toate cetăţile Iúdei ca să umble după
lêgea limbilor pămîntului:18
47. Şi să oprească arderile cêle de tot şi junghierile
şi punerile de la sfinţire
48. Şi să spurce sîmbetele şi sărbătorile

46. Regele a trimis în Ierusalim şi în cetăţile lui Iuda,
prin intermediul unor mesageri, dispoziţii scrise de a se
conforma unor rînduieli străine de ţară:
47. Să se interzică sacrificiul arderii de tot, jertfirea
şi libaţia din lăcaşul sfînt,
48. Să profaneze zilele de sabat şi sărbătorile,

49. Şi să pîngărească sfinţenie şi sfinţi,
50. Să clădească cuptoare şi cápişte şi casă chipurilor
lor şi a jirtvui de porcu şi dobitoace de obşte

49. Să pîngărească lăcaşul sfînt şi sfinţii,
50. Să ridice altare, sanctuare şi temple ale idolilor şi
să aducă jertfă cărnuri de porc şi animale de rînd

52. Şi carele nu va face după graiul împăratului muri‑va.
53. După toate cuvintele acêstea au scris la toată
împărăţiia lui şi au făcut socotitor7 preste tot nărodul.

49. [48.] Şi să pîngărească sfînta sfintelor
50. [49.] Şi să zidească altare şi capişti idolilor [50.]
şi să junghie carne de porc şi de alte dobitoace de obşte19
51. Şi pre feciorii lor să‑i lase neobrezuiţi şi să
pîngărească sufletele lor în toate pîngăriciunile, pînă
ce vor uita lêgea şi vor schimba toate îndireptările lui
Dumnezeu.
52. Iar carele nu va face după cuvîntul lui Antioh
împărat să moară.
53. Ca acêstea cuvinte scrise întru toată împărăţiia
lui şi puse ispravnici preste toate năroadele.

54. Şi au porîncit cetăţilor Iúda să jirtvuiască după
cetate şi cetate.

54. Şi porînciră cetăţilor Iúdei să facă jărtvă pren
toate cetăţile.

52. Iar cel ce nu ar acţiona după vorba regelui să fie
ucis.
53. În conformitate cu toate aceste dispoziţii scrise
[regele] în tot regatul său şi rîndui supraveghetori peste
întregul norod.
54. Porunci cetăţilor lui Iuda să aducă jertfe fiecare
în parte.

55. Şi s‑au adunat de la nărod cătră ei mulţi, tot cela
ce au părăsit lêgea, şi au făcut rêle întru pămînt.

55. Şi se strînseră mulţi den nărod la dînşii, carii
lăsară lêgea Domnului, şi făcură rău pre pămînt.

55. Şi mulţi din popor s-au alăturat acestora, oricine
se lepădase de lege, şi au făcut rele pe pămînt.

56. Şi au pus pre Israil întru ascunse, întru toată
scăparea lor.
57. Şi în 15 dzile a lui haselef, întru 145 ani, zidit‑au
spurcăciu‑ [833/1] nea pustiirei preste jirtăvnic, şi întru cetăţile Iúdei, împregiur, au zidit cuptoare.

56. Şi nărodul lui Israil au fugit în locurile lor cêle
ascunse, de se‑au ascuns.
57. În 15 zile în luna lui aselev, în anul 145, zidiră
pîngăriciunea pustiirii pre altariul lui Dumnezeu, şi
pren toate cetăţile Iúdei20, împrejur, zidiră capişti.21

56. Au izgonit poporul lui Israel în ascunzători, în
orice loc de refugiu al lor.
57. Şi în cea de-a cinsprezecea zi a lunii chaseleu,
în cel de-al o sută patruzeci şi cincilea an, [regele] a
zidit spurcăciunea pustiirii pe jertfelnic, iar în cetăţile
lui Iuda au ridicat altare de jur împrejur.
58. La porţile caselor şi în pieţe se aduceau sacrificii.
59. Şi cărţile legii, pe care le-au găsit, după ce le-au
sfîşiat, le-au aruncat în foc.
60. Şi acolo unde era găsită la cineva Cartea legămîntului şi dacă cineva urma legea [iudaică], decretul
regelui îl condamna la moarte prin împuternicirea
[acordată] acestora.
61. Astfel procedau împotriva lui Israel, a celor pe
care-i găseau lună de lună în cetăţi.
62. Iar în cea de-a douăzeci şi cincea zi a lunii aduceau
sacrificii pe altarul care se afla pe jertfelnic.

51. Şi să lase pre fiii lor neobrăzuiţi, să spurce sufletile lor întru tot necuratul şi a spurca pre ei, ca să
uite lêgea şi să primenească toate îndreptările.

58. Şi preste uşile caselor şi întru uliţe tămîiá.

58. Şi junghia22 înaintea uşilor caselor şi pre uliţe.

51. Şi să-şi lase fiii netăiaţi împrejur, să le spurce sufletele cu toată necurăţenia şi urîciunea, astfel încît să
uite legea şi să schimbe toate rînduielile drepte.

59. Şi cărţile legii, carele au aflat, le‑au arsu cu foc,
spărgîndu‑le de tot.
60. Şi unde să află lîngă neştine Cartea făgăduinţei
şi cine împreună binevrea cu lêgea, împreună alêgerea
împăratului îl omorîia pre el cu vîrtutea lor.

59. Şi cărţile legii lui Dumnezeu, cîte le afla, le ardea
în foc şi le strica de tot.
60. Şi ori la cine se afla Cartea făgăduinţei lui Dumnezeu şi cine ţinea lê‑ [874/2] gea Domnului, după
porunca împăratului îl tăia.

61. Făcea aşa lui Israil, celor ci să afla întru toată luna
şi luna întru cetăţi.
62. Şi în 25 a lunii — jirtvuind preste cuptor, carele
era preste jirtăvnic.

61. Într‑a lor putêre făcea acêstea nărodului lui Israil
cît se afla în toate lunile, den lună în lună, în cetăţi.
62. Iar în 25 de zile ale lunii junghia în capiştea23
carea era pre altariu.

63. Şi pre muierile cêlea ce au obrăzuit pruncii lor
au omorît, după porînci,

63. Şi junghiia pre muierile cêlea ce‑şi obrezuia
pre feciorii lor, după cum era cuvîntul împăratului
Antioh,
64. Şi24 spînzura copiii de grumazi pre la toate casele lor şi şi pre ceia ce i‑au obrezuit25, şi pre aceia i‑au
junghiat.
65. Şi mulţi den nărodul lui Israil se‑au întărit ca să
nu mănînce den cêle pîngărite;

63. Pe femeile care şi-au tăiat împrejur fiii le-au
omorît, conform dispoziţiilor,

66. [65.] Şi mai voiră a‑şi alêge să moară decît să se
pîngărească cu bucate; [66.] şi nu vrură să calce lêgea
cea sfîntă a lui Dumnezeu. Şi i‑au junghiat.
67. Şi au fost mî-

66. Şi au primit să moară, ca să nu se întineze cu
mîncăruri [necurate] şi să nu pîngărească sfîntul legămînt; şi au murit.
67. Şi straşnic de mare mî-

64. Şi au spînzurat pruncii de grumadzii lor şi casele
lor le‑au prădat şi pre cei ce au obrezuit pre ei i‑au
omorît.
65. Şi mulţi întru Israil s‑au întărit şi să întemeiară
întru eişi ca să nu mănince de obşte;
66. Şi priimiră a muri, ca să nu să pîngărească cu mîncările şi să nu spurce făgăduinţa sfîntă; şi au murit.
67. Şi să făcu ur-

64. Iar pe prunci i-au spînzurat de grumajii [mamelor] lor, le-au devastat casele şi pe cei ce i-au tăiat împrejur i-au dat morţii.
65. Mulţi în Israel au prins curaj şi au găsit în ei tăria
de a nu mînca cele de rînd;
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gie mare preste Israíl foarte.
Cap 2
1. În zilele acêlea sculatu‑s‑au Mattathias al lui Ioán, al lui Simeón
preotul, den fiii lui Ioarív, de la Ierusalim şi şăzu în Modín.
2. Şi el avea 5 feciori: pre Ioanán, cel ce să porecliia Gaddís,
3. Símon, cel ce să chema Thasí,
4. Iúda, cel ce să porecliia Maccavéi,
5. Eleazár, cel ce să chema Annarán, Ioanathán, cel ce să porecliia
Apfús.
6. Şi văzu blestemile cêlea ce s‑au făcut în Iúda şi în Ierusalím
7. Şi zise: „Vai! Pentru căci aceasta, de mă născuiu a vedea zdrobirea nărodului mieu şi zdrobirea cetăţii cei svinte şi a şădea acoló,
dîndu‑se ea în mîna vrăjmaşilor
8. Şi svinţeniia în mîna striinilor? Făcutu‑s‑au besêreca ei ca un
bărbat neslăvit.
9. Vasele mărirei ei robite s‑au dus; omorîtu‑s‑au pruncii ei în
uliţe, tineréi ei, cu sabiia lui.
10. Care limbă n‑au moştenit împărăţie1 şi n‑au biruit prăzile ei?
11. Toată podoaba ei s‑au luat, în loc de slobodă s‑au făcut roabă.
12. Şi iată, svintele noastre şi frumusêţea noastră şi mărirea noastră s‑au pustiit şi le‑au spurcat pre iale limbile.
13. Pentru ce iaste noao a mai trăi?”
14. Şi rumpse Mattathiás şi fiii lui hainele lor şi să îmbrăcară cu
saci şi plînseră foarte.
15. Şi veniră cei de la împăratul, cei ce îndemna împărechêrea, la
Modín cetatea pentru ca să facă jîrtvă.
16. Şi mulţi den Israíl au mers cătră ei, şi Matathiás şi fiii lui s‑au
adunat.
17. Şi răspunseră cei de la împăratul şi ziseră Mattathíei, zicînd:
„Boiêriu mare eşti şi slăvit în cetatea aceasta şi întărit întru fii şi
fraţi;
18. Acum, dară, vino întîiu şi fă porunca împăratului, în ce chip
au făcut toate limbile şi bărbaţii Iúdii şi cei ce au rămas în Ierusalim,
şi vei fi tu şi casa ta dentru priêtenii împăratului şi tu şi fiii tăi vă veţi
mări cu argint şi cu aur şi cu tremiteri multe!”
19. Şi răspunse Mattathía şi zise cu glas mare: „Toate limbile cêlea
den casa împărăţii împăratului de vor asculta lui, să să depărtêze
fieştecarele de cătră închinăciunea părinţilor lui şi au ales întru poruncile lui,
20. Iară eu şi feciorii miei şi fraţii miei vom mêrge întru făgăduinţa
părinţilor noştri.
21. Blînd fie noao ca să lăsăm lêgea şi direptăţile!
22. Cuvintele împăratului nu vom asculta a trêce slujba noastră
în direapta au în stînga.”
23. Şi deaca tăcu grăind cuvintele acêstea, să apropié un bărbat
jidov înaintea tuturor să facă jîrtvă în capiştea cea den Modín, după
porunca împăratului.
24. Şi văzu Mattathías şi rîvni, şi să cutremurară rănichii lui, şi //
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gie mare preste Israil foarte.

nie foarte mare pre Israil.

nie se iscă asupra lui Israel.

Cap 2

Cap 2

Capitolul al 2-lea

1. Întru dzilele acêlea sculatu‑s‑au Mattathías al lui
Ioan, al lui Simeon preutul8, dentru fiii Ioariv, de la
Ierusalim şi şezu în Modin.

1. Într‑acêlea zile se‑au sculat Matathiia, feciorul lui
Ioann, feciorul lui Simeon preotul, den feciorii lui Ioarev,
den Ierusalim şi au şăzut în muntele Modínului.26

1. În acele zile Mattathias, fiul lui Ioan, fiul lui Simeon,
un preot dintre urmaşii lui Ioarib, plecă din Ierusalim
şi se stabili în Modein.

2. Şi la el fii 5: Ioannan, cel ce porăcliia Gaddis,

2. Şi avea 5 feciori: pre Ioann, căruia‑i pusêse numele Gaddis,
3. Şi pre Símon, căruia‑i pusêse numele Thasei,
4. Şi pre Iúda, căruia‑i pusêse numele Maccavei,
5. Şi pre Eliazar, căruia‑i pusêse numele Anaran, şi
pre Ioanathan, căruia‑i pusêse numele Apfus.
6. Aceştia văzură răotăţile care era în Iudéea şi în
Ierusalim.
7. Şi zise Matathia: „Vai de mine! Dară căci am născut
să văz stricarea nărodului mieu şi stricarea cetăţii cei
sfinte şi să şază acoló, să se dea în mîinile vrăjmaşilor,

2. Şi el avea cinci fii: pe Ioan, cel poreclit Gaddi,
3. Pe Simon, cel numit Thassi,
4. Pe Iuda, cel numit Macabeul,
5. Pe Eleazar, cel numit Avaran, şi pe Ionathan, cel
numit Apphus.
6. [Mattathias] văzu sacrilegiile întîmplate în Iuda
şi în Ierusalim
7. Şi zise: „Vai mie! De ce m-am născut să văd nimicirea poporului meu şi nimicirea cetăţii sfinte şi să stau
acolo [inactiv], cînd ea era dată pe mîna vrăjmaşilor,

8. Sfinţirea în mîinile streinilor? Fost‑au bisêrica ei
ca un om fără de cinste.

8. Iar sfîntul lăcaş pe mîna unor venetici? Templul
ei a ajuns aidoma unui bărbat fără glorie.

9. Vasele mărirei ei robite s‑au dus; omorîtu‑s‑au
pruncii ei întru uliţe, tinereii ei, întru sabiia lui.

9. Vasele slavei ei se‑au dus jăfuite27, bătrînii ei sînt
ucişi pre uliţe şi tinerii ei au căzut de sabie.

10. Care limbă n‑au moştenit împărăţie şi n‑au biruit
prăzile ei?
11. Toată podoaba ei s‑au luat, pentru volnică făcutu‑s‑au întru roabă.
12. Şi iată, sfintele noastre şi frîmsêţea noastră şi
mărirea noastră s‑au pustiit şi le‑au spurcat pre iale
limbile. [833/2]
13. Pentru căci — noao încă a trăi?”

10. Ce limbă n‑au moştenit împărăţiia ei şi n‑au luat
jacman dentr‑însa?
11. Toată podoaba ei se‑au luat, şi în loc de slobodă
fu roabă.
12. Şi iată, cea sfîntă a noastră şi frumsêţea noastră
şi slava noastră iaste pustie şi o au pîngărit limbile.28

9. Vasele cu care se mîndrea au fost luate în robie,
pruncii i-au fost ucişi în pieţe, tinerii [i-au pierit] de sabia duşmanului.
10. Ce neam nu i-a moştenit domnia şi nu s-a înstăpînit pe prăzile [luate] ei?
11. Întreaga ei podoabă i-a fost luată, din liberă a
ajuns sclavă.
12. Şi iată, cele sfinte ale noastre şi frumuseţea noastră,
precum şi faima noastră au fost pustiite şi neamurile
le-au pîngărit.
13. Noi de ce mai avem încă viaţă?”

14. Şi rupse Matathías şi fiii lui hainele lor şi să îmbrăcară cu saci şi plînseră foarte.

14. Şi‑şi sparse Mathiia hainele, el şi feciorii lui, şi se
îmbrăcară cu saci şi plînseră foarte.

14. Şi îşi rupseră Mattathias şi fiii lui hainele şi se
înveşmîntară în saci şi jeliră straşnic.

15. Şi veniră cei de la împăratul, ceia ce îndemna împărăchêrea, la Modin cetatea pentru ca să facă jirtvă.
16. Şi mulţi de la Israil cătră ei au mersu, şi Mattathías
şi fiii lui s‑au adunat.

15. Şi veniră acoló cei ce fusêse trimişi de Antioh
împărat, silind pre cei ce fugise în cetatea Modínului
să facă jărtvă.
16. Şi mulţi den Israil se apropiiară de dînşii, iar
Matathiia şi feciorii lui stătură vîrtos. [875/1]

17. Şi răspunseră cei de la împăratul şi dziseră lui
Mattathías, dzicînd: „Boiêrin şi mărit şi mare eşti întru
cetatea aceasta şi întărit întru fii şi fraţi;

17. Iar cei ce era trimeşi de împăratul răspunseră
cătră Matathiia, zicînd: „Tu eşti boiêriu şi slăvit şi mare
într‑această cetate şi întărit cu feciori şi cu fraţi;

18. Acum, dară, vino întîi şi fă porînca împăratului,
în ce chip au făcut toate limbile şi bărbaţii Iúda şi ceia
ce au rămas în Ierusalim, şi vei fi tu şi casa ta dentru
priêtenii împăratului şi tu şi fiii tăi mări‑veţi cu argint
şi aur şi cu trimiteri multe!”

18. Deci acum, vino mai nainte de fă porunca împăratului, precum au făcut toate limbile şi bărbaţii Iúdei
şi cei ce au rămas în Ierusalim, şi vei fi tu şi casa ta
între priêtenii împăratului şi te vei proslăvi tu şi feciorii
tăi în aur şi în argint şi în daruri multe!”

15. Şi cei din partea regelui, care impuneau [iudeilor] apostazia, veniră în cetatea Modein spre a aduce
jertfe.
16. Şi mulţi din Israel au mers [de bunăvoie] la ei,
dar Mattathias şi fiii lui au fost aduşi împreună [la
întrunire].
17. Cei din partea regelui luară cuvîntul şi i se adresară lui Mattathias, spunînd: „Eşti în această cetate o
căpetenie respectată şi importantă, susţinută de fii şi
de fraţi;
18. Acum vino tu cel dintîi şi îndeplineşte porunca
regelui, aşa cum au procedat toate neamurile, toţi bărbaţii
[de frunte] din Iuda şi cei ce-au rămas în Ierusalim, şi
veţi fi tu şi fiii tăi între prietenii regelui şi veţi fi răsplătiţi
tu şi fiii tăi cu argint, cu aur şi cu multe daruri!”

19. Şi răspunse Mattathías şi dzise cu glas mare: „Măcară toate limbile cêle den casa împărăţiei împăratului
vor audzi lui, să să dăpărtêdze fieştecarele de cătră
închinăciunea părinţilor lui şi au ales întru porîncele
lui,
20. Şi eu şi ficiorii miei şi fraţii miei mêrge‑vom
întru făgăduinţa părinţilor noştri.
21. Blînd — noao ca să lăsăm lêgea şi dreptăţile!

19. Iar Matathiia răspunse cu glas mare şi zise: „Măcară de au şi ascultat toate limbile pre împăratul Antioh,
de ş‑au părăsit cineşi de slujba legii părinţilor lor şi au
fost voioşi în poruncile lui,

3. Símon, cel ci să chema Thassí,
4. Iúda, cel ci să porăcliia Maccaveu,
5. Eleázar, cel ci să chema Annaran, Ionáthan, cel
ci să porăcliia Apfus.
6. Şi văzu blăstămile cêlea ce s‑au făcut în Iúda şi
în Ierusalím
7. Şi dzise: „Vai! Pentru căce aceasta, de mă născuiu
a vedea zdrobirea nărodului mieu şi zdrobirea cetăţii
svinte şi a şedea acolo, dîndu‑să ea întru mîna vrăjmaşilor
8. Şi sfinţeniia întru mîna striinilor? Făcutu‑s‑au bisêrica ei ca un bărbat neslăvit.

22. Cuvintelor împăratului nu vom asculta a trêce
slujba noastră în dreapta au în stînga.”
23. Şi daca tăcu grăind cuvintele acêstea, apropiatu‑s‑au bărbat jidov întru ochii tuturor să facă jirtvă
preste cuptoriul cel den Modin, după porînca împăratului.
24. Şi vădzu Mattathías şi rîvni, şi să cutremurară
rărunchii lui, şi

13. Dară pentru ce să mai fim noi vii?”

20. Iar eu şi feciorii miei şi fraţii miei vom asculta de
lêgea părinţilor noştri.
21. Să fie noaoă Dumnezeu milostiv, că noaoă nu
ne iaste cu cuviinţă a părăsi lêgea şi direptăţile lui
Dumnezeu!
22. Ce nu vom asculta cuvintele împăratului să
trêcem slujba noastră nici spre direapta, nici spre stînga.”29
23. Iar deaca sfîrşi de‑a grăi el cuvintele acêstea, iar un
ovrêiu se apropié înaintea ochilor tuturor să junghie în
capiştea cea den Modin, după porunca împăratului.
24. Şi văzu Matathiia şi‑l cuprinse durêre, şi i se cutremurară droburile, şi

19. Mattathias îi dădu răspuns şi rosti cu voce tare:
„Chiar dacă toate neamurile din cuprinsul stăpînirii
regelui îi dau ascultare, astfel încît să renunţe fiecare
la slujirea părinţilor săi şi să se conformeze ordinelor
lui,
20. Atît eu, cît şi fiii şi fraţii mei vom merge după
legămîntul părinţilor noştri.
21. Bine ne-ar sta să ne lepădăm de lege şi de dreptele rînduieli!
22. Nu vom da ascultare vorbelor regelui pentru a
ne abate de la credinţa noastră la dreapta ori la stînga.”
23. Şi cum termină de spus aceste vorbe, veni un
bărbat iudeu să aducă sacrificii pe altarul din Modein,
în văzul tuturor, conform poruncii regelui.
24. Mattathias văzu şi fu cuprins de patimă, i se cutremurară rărunchii, îşi
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scoase mînie după judecată şi, alergîndu, îl junghé pre el pre cuptoriu.
25. Şi pre omul împăratului, pre cel ce îndemna a jîrtvui, l‑au
omorît în vrêmea acêea şi cuptoriul surpă’.
26. Şi rîvni legii, în ce chip au făcut Fineés lui Zámvri, fiiul lui
Salóm.
27. Şi strigă’ Mattathías în cetate cu glas mare, zicîndu: „Tot cela
ce va rîvni legii şi va întări făgăduinţa iasă după mine!”
28. Şi fugiră el şi fiii lui la munţi şi au lăsat cîte au avut în cetate.
29. Atuncea s‑au pogorît mulţi, cercînd direptatea şi judecata la
pustiiu,
30. Să şază acoló ei şi fiii lor şi muierile lor şi dobitoacele lor, căci
s‑au înmulţit preste ei răutăţile.
31. Şi s‑au spus oamenilor împăratului şi puterilor carele era în
Ierusalím, cetatea lui David, că s‑au pogorît oamenii carii au răsipit
porunca împăratului pren ascunzători în pustii.
32. Şi alergară după dînşii mulţi şi, ajungîndu‑i pre ei, tăbărîră
asupra lor şi întăriră asupra lor războiu în zioa sîmbetelor.
33. Şi ziseră cătră ei: „Pînă acum destul e! Ieşiţi şi faceţi după
cuvîntul împăratului şi veţi trăi!”
34. Şi zisără: „Nu vom ieşi, nici vom face cuvîntul împăratului,
ca să spurcăm zioa sîmbetelor.”
35. Şi sîrguiră asupra lor cu războiu.
36. Şi n‑au răspunsu lor, nici piatră au zvîrlit într‑înşii, nici au
astupat ascunzătorile, zicînd:
37. „Să murim toţi întru prostimea noastră! Mărturisêşte asupra
noastră ceriul şi pămîntul că fără judecată piêrdeţi pre noi.”
38. Şi să sculară asupra lor cu războiu în sîmbete, şi muriră ei şi
muierile lor şi fiii lor şi dobitoacele2 lor, ca la 1000 de suflete de
oameni.
39. Şi înţelêse Matathía şi priêtenii lui şi plînsără de ei foarte.
40. Şi zise om cătră aproapele lui: „De vom face toţi în ce chip au
făcut fraţii noştri şi nu vom da războiu cătră limbi pentru sufletele3
noastre şi pentru direptăţi, acum mai curînd pre noi ne vom piêrde
de pre pămînt.”
41. Şi să sfătuiră în zioa acêea, zicînd: „Tot omul carele va veni
cătră noi spre războiu în zioa sîmbetelor, să dăm războiu împotriva
lui şi să nu murim toţi în ce chip au murit fraţii noştri în ascunzători.”
42. Atuncea s‑au adunat cătră ei adunarea asideilor vîrtoşi la putêre den Israíl, tot cela ce să voia legii.
43. Şi toţi ceia ce pribegiia să adaosără la ei şi să făcu lor întru
întărire.
44. Şi întăriră putêrea şi loviră pre cei păcătoşi cu urgiia lor şi pre
oamenii cei fără de lêge cu mîniia lor, şi cei rămaşi fugiră la limbi
să scape.
45. Şi încunjură Matathías şi priêtenii lui şi surpară cuptoarele;
46. Şi obrezuiră pre copilaşii cei neobrezuiţi cîţi au a‑ /
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scoase mînie după judecată şi, alergînd, junghé pre el
preste cuptor.

se aţîţă∆ mîniia lui după judecata legii şi sări şi‑l junghé
pre capişte.

dădu la iveală mînia conform legii şi, alergînd, îl înjunghie pe altar.

25. Şi pre bărbatul împăratului, pre cel ce îndemna
a jirtvui, omorîtu‑l‑au întru vrêmea acêea şi cuptoriul
surpă’.
26. Şi rîvni legii, în ce chip au făcut Finees lui Zamvrí,
fiiului Salom.

25. Şi pre bărbatul care‑l trimesêse împăratul, cela
ce siliia să junghie, încă‑l ucise într‑acea vrême şi
capiştea o rîsipi.
26. Şi rîvni lêgea, 30precum au făcut şi Finnees lui
Zamvrí, feciorul lui Salom.

25. L-a ucis în acea împrejurare şi pe omul regelui
care-i silea să aducă sacrificii şi a distrus altarul.
26. El s-a aprins de patima pentru lege, aşa cum
procedase Phinees cu Zambri, fiul lui Salom.

27. Şi strigă’ Mattathías întru cetate cu glas mare,
dzicînd: „Tot cela ci va rîvni lêgii9 şi va întări făgăduinţa
iasă denapoia mea!”
28. Şi fugiră el şi fiii lui la măguri şi au lăsat cîte au
avut în cetate.
29. Atuncea s‑au pogorît mulţi, cercînd dreptatea şi
judecata la pustiiu,

27. Şi strigă’ Matathiia cu glas mare în cetate şi zise:
„Tot cel ce are rîvna legii şi va sta în făgăduinţă să iasă
după mine!”
28. Şi fugi el şi feciorii lui în munţi şi lăsară tot ce
avură în cetate.
29. Atunci se pogorîră mulţi, cercînd judecata şi
direptăţile în pustie,

27. Şi strigă cu voce tare Mattathias în cetate, spunînd: „Oricine e împătimit după lege şi păstrează legămîntul să vină după mine!”
28. Şi fugi el şi fiii lui în munţi şi lăsară în urmă
[toate] cîte aveau în cetate.
29. Atunci mulţi au coborît în pustiu, căutînd dreptatea şi judecata,

30. Să şază acoló ei şi fiii lor şi muierile lor şi dobitoacele lor, căci s‑au înmulţit preste ei rêlele10.

30. Şi şăzură acoló ei şi muierile lor şi feciorii lor şi
dobitoacele lor, că se înmulţise răotatea asupra lor.

31. Şi s‑au vestit bărbaţilor împăratului şi pute‑
[834/1] rilor carele era în Ierusalim, cetatea David, că
s‑au pogorît bărbaţi carii au răsîpit porînca împăratului
la ascunzători în pustiiu.
32. Şi alergară denapoia lor mulţi şi, ajungînd pre
ei, să tăbărîră preste ei şi întăriră preste ei război întru
dzua sîmbetelor.
33. Şi dziseră cătră ei: „Pînă acum — dăstul! Ieşiţi şi
faceţi după cuvîntul împăratului şi veţi trăi!”

31. Şi se făcu ştire oamenilor împărăteşti carii era
în Ierusalim, cetatea lui David, cum că se‑au dus nişte
oameni carii au stricat porunca împăratului în locuri
ascunse în pustie.
32. [31.] Şi se duseră31 după dînşii mulţi32 [32.] şi‑i
ajunseră şi se şireguiră asupra lor şi [875/2] aşăzară
războiu împotriva lor în zi de sîmbătă.
33. Şi ziseră cătră dînşii: „Dară încă şi de acum
înainte veţi să staţi împotrivă? Ieşiţi şi faceţi după
cuvîntul lui Antioh împărat şi veţi fi vii!”
34. Iar ei ziseră: „Nu vom ieşi, nici nu vom face după
cum au zis împăratul, să pîngărim zioa sîmbetei.”

30. Spre a se aşeza acolo ei şi fiii lor şi soţiile lor şi
turmele lor, întrucît se înteţiseră necazurile împotriva
lor.
31. Dar s-a dat de veste oamenilor regelui şi oştirilor
care se aflau în Ierusalim, cetatea lui David, că nişte
oameni care nesocotiseră dispoziţia regelui au coborît
în pustiu în ascunzători.
32. Şi mulţi fugiră după ei, îi ajunseră din urmă şi
tăbărîră asupra lor şi hotărîră să dea lupta cu ei în ziua
de sabat.
33. Şi au zis către ei: „Destul [e] pînă acum! Ieşind
[de aici], să faceţi după cuvîntul regelui şi veţi trăi!”

34. Şi dziseră: „Nu vom ieşi, nici vom face cuvîntul
împăratului, ca să spurcăm dzua sîmbetelor.”
35. Şi sîrguiră preste ei războiu.

35. Şi grăbi războiul asupra lor.

36. Şi n‑au răspunsu lor, nici piatră au zvîrlit întru
ei, nici au astupat ascunzătorile, dzicînd:

36. Iar ei nu le răspunseră, nici cu pietri nu aruncară
într‑înşii, nici nu îngrădiră locul cel ascuns, [37.] zicînd:

37. „Să murim întru proştimea noastră toţi! Mărturisêşte preste noi ceriul şi pămîntul că nejudecat piêrdeţi
pre noi.”
38. Şi să sculară prestă ei sîmbetile cu război11, şi
muriră ei şi muierile lor şi fiii lor şi dobitoacele lor, ca
vre 1000 de suflete de oameni.

37. „Să murim toţi în prostiia33 noastră şi să ne
fie mărturii ceriul şi pămîntul că ne piêrdeţi fără de
direptate.”
38. Şi se rîdică’ războiu asupra lor sîmbătă şi pieriră
ei şi muierile lor şi feciorii lor şi dobitoacele lor, pînă
la 1000 de suflete de oameni.

39. Şi cunoscu Mattathías şi priêtenii lui şi plînseră
prestă ei pînă foarte.
40. Şi dzise bărbat cătră aproapele lui: „Dă vom face
toţi în ce chip fraţii noştri au făcut şi nu vom da război
cătră limbi pentru sufletile noastre şi pentru dreptăţi,
acum mai curînd pre noi ne vor piêrde de tot de pre
pămînt.”
41. Şi să sfătuiră întru dzua acêea, dzicînd: „Tot omul
carele va veni cătră noi spre război în dzua sîmbetei, să
dăm război împotriva lui şi să nu murim toţi în ce chip
au murit fraţii noştri întru ascunzători.”

39. Şi cunoscu Matathiia şi soţiile lui şi se întristară
pentru dînşii foarte.
40. Şi zise bărbat cătră vecinul său: „De vom face
toţi precum au făcut fraţii noştri şi de nu ne vom bate
cu limbile pentru sufletele noastre şi pentru direptăţi,
acum curînd vor să ne dăzrădăcinêze de pre pămînt.”

42. Atuncea s‑au adunat cătră ei adunare a asideilor
vîrtoşi la putêre de la Israil, tot cela ci să volnici12 legii.
43. Şi toţi ceia ce pribegea de la rêle să adaosără13 la
ei şi să făcu lor întru întăritură.
44. Şi împreună întăriră putêre şi loviră pre păcătoşi
cu urgiia lor şi pre bărbaţii fără lêge cu mîniia lor, şi cei
rămaşi fugiră la limbi să scape.

42. Atunci se‑au strîns la dînşii gloata ovreiască, cei
mai vîrtoşi cu putêrea den Israil, tot cel ce era voitor
în lêge.
43. Şi toţi35 cei ce fugiia de răotăţi se adăogea la dînşii şi fură întru întărire.
44. Şi strînseră oşti şi uciseră pre cei păcătoşi în
mîniia sa şi pre bărbaţii cei fărădelegiuitori în urgiia sa,
iar ceialalţi fugiră în limbi ca să scape.

45. Şi încungiură Mattathías şi priêtenii lui şi surpară
cuptoarăle;
46. Şi obrăzuiră copilaşii cei neîmpregiur tăiaţi cîţi
au a-

45. Şi încunjură’ Matathiia şi soţiile lui şi rîsipiră capiştea;
46. Şi obrezuiră copiii cei neobrezuiţi pre cîţi îi a-

41. Şi cugetară în zioa acêea, zicînd: „Tot omul carele va veni asupra noastră cu războiu în zi de sîmbătă,
să ne batem cu dînsul şi nu vom muri toţi precum au
murit fraţii noştri în ascunzători.”34

34. Iar ei spuseră: „Nu vom ieşi şi nici nu vom face
[după] cuvîntul regelui, pentru a pîngări ziua de sabat.”
35. Şi [aceia] grăbiră lupta împotriva lor.
36. Ei însă nu le-au ripostat, nici n-au ridicat piatra
împotriva lor, nici n-au baricadat ascunzătorile, spunînd:
37. „Să murim cu toţii în nevinovăţia noastră! Stau
mărturie pentru noi cerul şi pămîntul că ne omorîţi
pe nedrept.”
38. Dar [aceia] se ridicară la luptă împotriva lor în
ziua de sabat, şi [iudeii] au murit, ei, soţiile lor, copiii
lor şi turmele lor, cam la o mie de suflete de oameni.
39. Şi află Mattathias şi prietenii lui şi straşnic îi jeliră.
40. Şi zise [fiece] bărbat către aproapele său: „Dacă
am proceda toţi aşa cum au procedat fraţii noştri şi nu
am lupta împotriva păgînilor pentru viaţa noastră şi
pentru dreptele noastre rînduieli, ei ne vor face acum
să dispărem cît mai grabnic de pe pămînt.”
41. Şi ţinură sfat în acea zi, zicînd: „Orice om care
ar veni asupra noastră pentru luptă în ziua de sabat, să
ne luptăm cu el şi să nu murim cu toţii, aşa cum muriră
fraţii noştri în ascunzători.”

42. Atunci li se alătură gruparea asideilor, [oameni]
din Israel puternici prin autoritate, fiecare oferindu-se
voluntar pentru lege.
43. Şi toţi cei ce fugeau de năpaste li s-au alăturat şi
le-au fost de ajutor.
44. Au alcătuit împreună o forţă armată şi i-au lovit
pe păcătoşi cu mînia lor şi pe oamenii fără de lege cu
furia lor, iar ceilalţi dădură fuga la păgîni ca să afle
scăpare.
45. Iar Mattathias şi prietenii lui au dat ocol şi au
distrus altarele.
46. Şi i-au tăiat împrejur cu forţa pe copiii cei netăiaţi cîţi au gă-
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flat în hotarăle lui Israíl cu vîrtute
47. Şi au gonit pre fiii trufiei, şi să spori lucrul în mîna lor.
48. Şi să apucară de lêge den mîna limbilor şi den mîna împăraţilor
şi n‑au dat cornu păcătosului.
49. Şi s‑au apropiat zilele Mattathíei să moară. Şi zise fiilor lui:
„Acum s‑au întărit mîndriia şi mustrarea şi vrêmea sfîrşitului şi
urgiia mîniei.
50. Şi acum, fiilor, rîvniţi legii şi daţi sufletele voastre pentru făgăduinţa părinţilor noştri!
51. Adúceţi‑vă4 aminte de lucrurile părinţilor noştri, cêle ce au
făcut în neamurile lor, şi priimiţi mărire mare şi nume vêcinic!
52. Avraám au nu cu ispită să află’ credincios şi să socoti lui întru
direptate?
53. Iósif, în vrêmea strînsorii lui, păzi porunca şi să făcu domn
Eghípetului.
54. Fineés, tatăl nostru, rîvni rîvnire, au luat făgăduinţa preoţiei
cei vêcinice.
55. Isús, plinind cuvîntul, făcutu‑s‑au judecătoriu în Israíl.
56. Hálev, pentru căci au mărturisit în adunare, au luat moştenirea
pămîntului.
57. David, cu mila lui, au moştenit scaunul împărăţiei în veacul
veacului.
58. Ilíe, rîvnind rîvnirea legii, să luo în sus pînă la ceriu.
59. Anánie, Azárie, Misaíl, crezînd, mîntuitu‑s‑au den para focului.
60. Daniíl, cu prostimea lui, să izbăvi den gurile leilor.
61. Şi aşa v‑aţi socotit, după neam şi neam, că toţi ceia ce nădejduiesc pre el nu vor slăbi.
62. Şi de cuvintele omului păcătos să nu vă têmeţi, căci mărirea
lui iaste în gunoiu şi în viermi.
63. Astăzi să va rădica, şi mîine nu se va afla, căci s‑au întors la
ţărîna lui şi gîndirea lui au pierit.
64. Şi voi, fiilor, întăriţi‑vă şi vă îmbărbătaţi în lêge, că întru ea
vă veţi mări!
65. Şi iată, Simeón, fratele vostru, ştiu că om de sfat iaste; de el
să ascultaţi toate zilele, acesta voao va fi în loc de părinte.
66. Şi Iúda Macavéul, acesta e vîrtos la putêre şi den tinerêţele lui,
acesta voao va fi căpetenie oştii, şi veţi bate războiul năroadelor.
67. Şi voi apropiiaţi cătră voi pre toţi făcătorii legii şi izbîndiţi
izbînda nărodului vostru.
68. Răsplătiţi răsplătirile limbilor şi luaţi aminte la poruncile legii.”
69. Şi blagoslovi pre ei şi să adaose cătră părinţii lui şi muri întru
146 de ani.
70. Şi‑l îngropară pre el fiii lui în mormînturile părinţilor lor, în
Modín, şi‑l plînsără pre el tot Israílul plîngere mare.
Cap 3
1. Şi să sculă Iúda, cela ce să chema Macaveu, fiiul lui, în locul
lui. Şi ajutoriia lui toţi fraţii lui
2. Şi toţi cîţi s‑au lipit de părintele lor şi bătea războiul lui Israíl
cu veselie.
3. Şi au lărgit mărire nărodului5 lui şi să îmbrăcă cu za ca un
uriiaş şi să încinse cu ar‑ //

33

texte
Ms. 45, p. 834-835

Ms. 4389, p. 875-876

Versiunea modernă

flat întru hotarăle Israil cu vîrtute
47. Şi au gonit pre fiii mîndriei, şi să spori lucrul
întru mîna lor.
48. Şi să apucară de lêge dentru mîna limbilor şi
[834/2] dentru mîna împăraţilor şi n‑au dat cornu păcătosului.
49. Şi s‑au apropiat dzilele lui Mattathías a muri. Şi
zise fiilor lui: „Acum s‑au întărit mîndriia şi mustrarea14
şi vrêmea stricării şi urgiia mîniei.
50. Şi acum, fiilor, rîvniţi legii şi daţi sufletile voastre
pentru făgăduinţa15 părinţilor noştri!

flară în hotarăle lui Israil cu vîrtute,
47. Şi goniră pre feciorii trufiei, şi spori lucrul în mîinile lor.
48. Şi apucară lêgea den mîinile împăratului şi den
mîinile limbilor şi nu dêderă cornul păcătosului.
49. Şi se apropiiară zilele Matathiei să moară. Şi zise
feciorilor săi: „Acum se‑au întărit trufiia şi mustrarea
şi vrêmea stricării şi mîniia urgiei.36
50. Deci acum, feţii miei, să rîvniţi legii şi să daţi
sufletele voastre pentru făgăduinţa părinţilor voştri!

sit în hotarele lui Israel
47. Şi i-au urmărit pe fiii trufiei, şi lucrarea s-a săvîrşit în chip fericit prin mîna lor.
48. Au luat înapoi legea din mîna neamurilor păgîne
şi a regilor şi nu l-au lăsat pe păcătos să se semeţească.
49. Zilele lui Mattathias se apropiară de sfîrşit. Şi el le
spuse fiilor săi: „Acum s-au statornicit trufia şi ocara,
vremea răsturnării şi furia mîniei.
50. Acum, copii, puneţi-vă rîvna în slujba legii şi
daţi-vă vieţile pentru legămîntul strămoşilor noştri!

51. Pomeniţi a părinţilor noştri lucruri, carele au
făcut întru rodurile lor, şi priimiţi mărire mare şi nume
vêcinic!
52. 16Avraám au nu cu ispită să află’ crezut şi să socoti lui întru dreptate?
53. 17Iosif, întru vrêmea strînsorii lui, păzi porîncă
şi să făcu domnu Eghíptului.

51. Şi vă aduceţi aminte de lucrurile părinţilor,
[876/1] care au făcut în neamurile lor, şi veţi lua slavă
mare şi nume vêcinic!
52. 37Dară Avraam au nu se‑au aflat credincios în
ispitiri şi se‑au socotit lui în direptate?
53. 38Şi Iósif, în vrêmea înghiesuirei lui, au păzit
porunca şi au fost domn Eghípetului.

51. Amintiţi-vă de faptele strămoşilor, pe care le-au
săvîrşit în vremurile lor, şi veţi căpăta o mare faimă şi
un renume veşnic!
52. Avraam nu a fost oare dovedit credincios prin
ispitire şi nu i s-a socotit [aceasta] ca dreptate?
53. Iosif, la ceasul lui de restrişte, a păzit porunca
[Domnului] şi a devenit înalt demnitar al Egiptului.

54. 18Finees, tatăl nostru, rîvni rîvnire, au luat făgăduinţă a preoţiei vêcinice.

54. 39Finees, părintele nostru, rîvnind rîvna lui Dumnezeu, au luat făgăduinţa preoţiei cêi vêcinice.

55. 19Iisus, plinind cuvîntul, făcutu‑s‑au judecător
întru Israil.
56. 20Halef, pentru că au mărturisit întru adunare,
au luat a pămîntului moştenire.
57. 21David, cu mila lui, au moştenit scaunul împărăţiei în vacul vacului.
58. 22Ilíe, rîvnind rîvnirea legii, să luă în sus pînă
în cer.
59. 23Ananíia, Azaríia, Misail, crezînd, mîntuitu‑s‑au
dentru pară.

55.40 41Isus, deaca au umplut cuvîntul, au fost judecător în Israil.
56. 42Halev, deaca mărturisi în bisêrică, luoă moştenire de pămînt.
57. 43David, întru milostivniciia sa, au moştinat scaunul împărăţiei în veacul veacului.44
58. 45Ilie, deaca rîvni cu rîvna legii, se luoă ca la
ceriu.
59. 46Ananiia, Azáriia şi Misail, crezînd, se‑au mîntuit den văpaie.

54. Phinees, strămoşul nostru, fiindcă s-a împătimit
de rîvna [slujirii Domnului], a dobîndit legămîntul veşnicei preoţii.
55. Iisus, fiindcă a împlinit cuvîntul [Domnului], a
devenit judecător în Israel.
56. Caleb, fiindcă a depus mărturie în adunare, a
primit o moştenire de pămînt.
57. David, pentru milostivirea sa, a moştenit tronul
domniei în veacul veacului.
58. Ilie, fiindcă s-a împătimit de rîvna legii, a fost
ridicat la cer.
59. Anania, Azaria, Misael, fiindcă au avut credinţă,
au fost salvaţi din pîrjol.

60. 24Daniil, cu proştimea lui, să izbăvi dentru gurile
leilor.
61. Şi aşa socotiţi, după rod şi rod, că toţi ceia ci
nădăjduiesc pre el nu vor slăbi.
62. Şi de cătră cuvintele omului păcătos să nu vă
têmeţi, căci mărirea lui — spre baligă şi spre viermi.

60. 47Daniil, întru direptatea sa, se‑au mîntuit den
gurile leilor.
61. Şi aşa să cugetaţi, den neam în neam, că toţi cei
ce se vor nădăjdui pre dînsul nu vor slăbi.
62. Şi de cuvintele omului păcătos să nu vă têmeţi,
că slava lui iaste balegă şi viêrme.

60. Daniel, pentru curăţenia lui, a fost salvat din
gura leilor.
61. Şi astfel să înţelegeţi, generaţie după generaţie,
că toţi cei ce-şi pun speranţa în el nu vor fi slabi.
62. Şi să nu aveţi teamă din pricina vorbelor omului
păcătos, pentru că slava lui [este] bălegar şi viermi.

63. Astăzi să va rădica, şi mîine nu să vor afla, căci
s‑au înturnat la ţărna lui şi gîndirea lui au pierit.

63. Astăzi se va rîdica, iar mîine nu se va afla, pentru
că se‑au întors în ţărîna sa şi gîndul lui au pierit.

64. Şi voi, fiilor, întăriţi‑vă şi vă îmbărbătaţi întru lêge,
că întru el mări‑veţi!
65. Şi iată, Simeon, fratele vostru, ştiu că bărbat de
sfat iaste; de el să ascultaţi toate dzilele, acesta voao va
fi în loc de părinte.
66. Şi Iúda Maccavéu, acesta‑i vîrtos la putêre şi25
dentru tinerêţele lui, acesta voao va fi boiêrin oştii, şi
veţi bate războiul năroadelor.
67. Şi voi apropiaţi cătră voi pre toţi făcătorii legii şi
izbîndiţi izbînda nărodului vostru.
68. Răsplătiţi răsplătire limbilor şi luaţi aminte la
porîncele legii.”

64. Deci voi, feţii miei48, vă întăriţi şi vă îmbărbătaţi
în lêge, că într‑însa vă veţi proslăvi!
65. Şi iată, Simeon, fratele vostru, ştiu că iaste om
de sfat; pre dînsul să‑l ascultaţi în toată vrêmea şi el
să vă fie tată.
66. Şi Iúda Maccavei, om vîrtos de putêre den tinerêţele sale, el să vă fie căpitan de oaste şi el să facă
războiu nărodului.
67. Şi să aduceţi la voi pre toţi cei ce fac lêgea şi să
izbîndiţi izbînda nărodului vostru.
68. Să plătiţi plata limbilor şi să luaţi aminte în poruncile legii.”

63. Astăzi se va ridica ameninţător, dar mîine nu mai
e de găsit, fiindcă s-a întors în ţarina lui şi planul lui s-a
năruit.
64. Şi voi, copii, îmbărbătaţi-vă şi întăriţi-vă prin
lege, fiindcă prin ea veţi fi slăviţi!
65. Iată, Simeon, fratele vostru, ştiu că e un bărbat
de povaţă; de el să ascultaţi în toată ziua, el vă va fi
tată.
66. Iar Iuda Macabeul, vrednic la oaste încă din tinereţea lui, vă va fi căpetenia oştirii, şi veţi purta război
cu noroadele.
67. Iar voi apropiaţi-vi-i pe toţi păzitorii legii şi pedepsiţi pedepsirea poporului vostru.
68. Întoarceţi păgînilor după măsură răsplata şi luaţi
aminte la poruncile legii.”

69. Şi blagoslovi pre ei şi să adaose cătră părinţii lui
şi muri întru 146 ani.
70. Şi‑l îngropară pre el fiii lui [835/1] întru gropniţile părinţilor lor, în Modin, şi‑l bociră pre el tot Israil
bocet mare.

69. Şi‑i blagoslovi şi se adaose cătră părinţii săi [70.]
şi muri în anul 146.
70. Şi‑l îngropară feciorii lui în groapa părinţilor săi,
în Modin, şi‑l plînse tot Israilul plîngere mare.

69. Îi binecuvîntă şi se alătură părinţilor săi; a murit
în cel de-al o sută patruzeci şi şaselea an.
70. Fiii lui l-au îngropat în Modein, în mormîntul
părinţilor săi, şi întregul Israel l-a jelit cu jale mare.

Cap 3

Cap 3

Capitolul al 3-lea

1. Şi să sculă Iúda, cela ci să chema Maccaveu, fiiul
lui, pentru el. Şi ajotoriia lui toţi fraţii lui

1. Şi se sculă Iúda, carele se chiema Maccavéi, feciorul lui, în locul lui.49 [2.] Şi ajuta lui toţi fraţii lui

1. Şi s-a ridicat în locul lui fiul său Iuda, cel numit
Macabeul. Şi i-au dat ajutor toţi fraţii lui,

2. Şi toţi cîţi s‑au lipit de părintele lui şi bătea războiul Israil cu veselie.
3. Şi au lărgit mărire nărodului lui şi să îmbrăca dzea
ca un uriaş şi să încinse ci-

2. Şi toţi carii se lipise de tată‑său; şi se bătea Israil
cu bătaie cu veselie.
3. Şi au lărgit slava nărodului său şi se‑a îmbrăcat în
za ca un uriiaş şi se‑au încins cu ar-

2. Precum şi toţi cei ce l-au însoţit pe tatăl lui şi duceau cu bucurie lupta [poporului] lui Israel.
3. El a sporit renumele poporului său şi a îmbrăcat
platoşa precum un uriaş, s-a încins cu ar-
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mele lui cêle de războiu şi războaie au întărit, acoperind tabăra cu
sabie.
4. Şi să asămănă cu leul în lucrurile lui şi ca puiul de leu izbucnind
la vînat.
5. Şi au gonit pre cei fără de lêge, cercetîndu‑i, şi pre cei ce turbura pre norodul lui i‑au ars cu văpaie.
6. Şi să zgîrciră cei fără de lêge de frica lor şi toţi lucrătorii
fărădelegii împreună s‑au turburat; şi să spori mîntuirea în mîna
lui.
7. Şi amărî pre împăraţi mulţi şi veselí pre Iácov cu faptele lui; şi
pînă în veac pomenirea lui spre bună-cuvîntare.
8. Şi trecu în cetăţile Iúdei şi pierdu de tot pre cei păgîni
dentr‑însele şi întoarse urgiia den Israíl.
9. Şi să numi pînă la marginea pămîntului şi adună’ pre cei pierduţi.
10. Şi adună’ Apolónie limbi şi de la Samáriia putêre mare, ca să
dea războiu cătră Israíl.
11. Şi cunoscu Iúda şi ieşi în timpinarea lui şi‑l lovi pre el şi‑l
omorî pre el; şi căzură răniţi mulţi, şi ceialalţi au fugit.
12. Şi luo prăzile lor; şi sabiia lui Apolónie luo Iúda şi era dînd
războiu cu ea toate zilele.
13. Şi auzi Síron, biruitoriul puterii Síriei, că au strîns Iúda adunare, şi adunarea credincioşilor — cu el şi celor ce ies la războiu.
14. Şi zise: „Face‑mi‑voiu mie nume şi mă voiu mări întru împărăţie şi voiu bate pre Iúda şi pre cei ce‑s împreună cu el şi pre ceia
ce defaimă cuvîntul împăratului.”
15. Şi adaose a să sui, şi să sui cu el tabăra celor necuraţi tare să
ajute lui şi să facă izbînda întru fiii lui Israíl.
16. Şi să apropié pînă la suirea Vethorónului. Şi ieşi Iúda întru
întimpinarea lui cu puţini.
17. Şi deaca văzură tabăra viind întru întimpinarea lor, zisără
Iúdii: „Ce vom putea, puţini fiind, să dăm războiu cătră atîta mulţime
vîrtoasă? Şi noi am leşinat, nemîncaţi fiind astăzi.”
18. Şi zise Iúda: „Pre lesne iaste a să închide mulţi în mîinile celor
puţini şi nu iaste osebire înaintea ceriului a mîntui întru mulţi au
întru puţini.
19. Căci nu în mulţimea puterii iaste biruinţa războiului, ce numai
de la ceriu iaste putêrea.
20. Ei vin cătră noi cu mulţimea simeţiei şi a fărădelegii, ca să ne
rădice pre noi şi pre muierile noastre şi pre fiii noştri, ca să prade pre
noi.
21. Iară noi ne batem pentru sufletele noastre şi pentru legiuirile
noastre.
22. Şi însuşi Domnul va zdrobi pre ei de cătră faţa noastră. Şi voi
nu vă têmeţi de ei!”
23. Şi deaca au tăcut grăind, sări într‑înşii fără de vêste, şi să
surpă’ Sirón şi tabăra lui înaintea lui.
24. Şi‑i goniia pre ei la pogorîşul Vethorónului pînă la cîmp. Şi
au căzut dentr‑înşii ca vro 800 de oameni, şi ceialalţi au fugit la pămîntul Filistiímului.
25. Şi au început frica Iúdii şi a fraţilor lui şi spaima a cădea preste
limbile cêlea denprejurul lor. /
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niile lui cêle de război şi războaie au întărit, acoperind
tabăra cu sabie.

mele sale cêle de războiu în războaie şi apăra tabăra cu
sabiia sa.

mele lui de luptă şi a condus bătălii, ocrotindu-şi tabăra cu sabia.

4. Şi să asămănă cu leul întru lucrurile lui şi ca puiul
de leu izbîcnind la vînat.

4. Şi se asămănă leului în lucrurile sale şi ca un puiu
de leu zbierînd50 la vînat.

4. S-a asemuit unui leu în faptele sale şi [a fost] ca o
mică fiară ce urlă către vînat.

5. Şi au gonit pre cei fără dă lêge, cercetîndu‑i, şi pre
cei ce turbura pre nărodul lui au pîrjolit.
6. Şi să zgîrciră cei fără dă lêge de frica lor şi toţi
lucrătorii fărădălegii împreună s‑au turburat; şi să spori mîntuirea întru mîna lui.
7. Şi amărî împăraţi mulţi şi veselí pre Iacov cu
faptele lui; şi pînă în vac pomenirea lui spre binecuvîntare.
8. Şi trecu în cetăţile Iúdei şi pierdu de tot pre cei
păgîni dentru ea şi înturnă urgie de26 la Israil.

5. Şi au gonit pre cei fără de legiuire, ispitindu‑i,
şi pre ceia ce turbura pre nărodul lui [876/2] i‑au ars
cu văpaie.
6. Şi se‑au zgîrcit cei fără de legiuire de frica lui şi
toţi cei ce făcea nedireptate se‑au turburat; şi se‑au îndireptat mîntuirea de mîna lui.
7. Şi au amărît pre mulţi împăraţi şi au veselit pre
Iácov cu faptele sale; şi pomenirea lui în vêci întru
bună-cuvîntare.
8. Şi au încunjurat cetăţile Iúdei şi au pierdut pre cei
necuraţi dentr‑însele şi au întors mîniia den Israil.

9. Şi să numi pînă la marginea pămîntului şi adună’
pre cei pierduţi.

9. Şi se‑au vestit numele lui pînă la marginea pămîntului şi au strîns pre cei pierduţi.

5. I-a prigonit pe nelegiuiţi, urmărindu-i de aproape,
iar pe cei care-i tulburau poporul i-a dat pradă focului.
6. Şi s-au dat înapoi nelegiuiţii de frica lui şi toţi
făptuitorii nelegiuirii s-au înfricoşat; şi izbăvirea s-a
împlinit prin mîna lui.
7. Îi amăra pe mulţi regi, dar îl bucurase pe Iacob
prin faptele sale; şi pînă în veac îi [va fi] amintirea spre
binecuvîntare.
8. A străbătut cetăţile din Iuda, i-a dat pieirii pe
necredincioşii din ea şi a abătut mînia [lui Dumnezeu]
de la Israel.
9. S-a auzit de numele său pînă la capătul pămîntului
şi i-a adunat laolaltă pe cei ce stăteau să piară.

10. Şi adună’ Apolónie limbi şi de la Samaríia putêre
mare, ca să dea război cătră Israil.

10. Iar Apollon au strîns limbile şi de la Samáriia
putêre mare, ca să facă războiu asupra lui Israil.51

10. Dar Apollonios adună neamurile păgîne şi o mare
oaste din Samaria, spre a lupta împotriva lui Israel.

11. Şi cunoscu Iúda şi ieşi spre timpinare lui şi‑l
lovi pre el şi omorî pre el; şi căzură răniţi mulţi, şi cei
rămaşi au fugit.
12. Şi luă prăzile lor; şi sabiia lui Apolónie luă Iuda
şi era dînd război cu ea toate dzilele.

11. Iuda află şi plecă în întîmpinarea lui, îl bătu şi
îl ucise; mulţi au căzut răniţi, iar ceilalţi au scăpat cu
fuga.
12. Şi luă prăzile rămase de la ei; Iuda a luat sabia lui
Apollonios şi lupta cu ea în toate zilele.

13. Şi audzi Síron, boiêrinul puterii Siríei, că au strîns
Iúda adunare, şi adunarea credincioşilor — cu el şi ce
ies la război.
14. Şi dzise: „Face‑voi mie nume şi mă voi mări întru
împărăţie şi voi bate pre Iúda şi pre cei ce‑s împreună
cu el şi pre ceia ce dăfaimă cuvîntul împăratului.”
15. Şi adaose a să sui, şi să sui cu el tabără a necuraţilor tare să‑i ajute lui şi să facă izbînda întru fiii
Israil.
16. Şi să apropiia pînă la suirea Vethoron. Şi ieşi Iúda
întru tîmpinarea lui cu puţini.

11. Şi pricepu Iúda şi ieşi înaintea lui şi‑l bătu şi pre
dînsul îl ucise; şi căzură mulţi tăiaţi, iar alţii fugiră carii
rămăsêse.
12. Şi luoă dobîndă de la dînşii; şi sabiia lui Apollon
o au luat Iúda şi era de da războiu cu dînsa în toate
zilele.
13. Şi auzi Seron, hatmanul oştilor sirieneşti, că au
strîns Iúda gloată şi bisêrica celor credincioşi au ieşit
cu dînsul la războiu.
14. Şi zise: „Voiu să‑mi fac nume şi să mă slăvesc
întru împărăţii şi voiu să biruiesc pre Iúda şi pre cei ce
sînt cu dînsul, carii ocărăsc cuvîntul împăratului.”
15. Şi se găti şi adaose a se sui, şi se sui cu dînsul
gloată de necredincioşi vîrtoasă să‑i ajute şi să facă izbîndă asupra feciorilor lui Israil.
16. Şi se apropié pînă la suişul Vethorónului. Şi ieşi
Iúda înaintea lui cu puţinei.

17. Şi daca văzură tabăra venind întru tîmpinarea
lor, dziseră Iúdei: „Ce vom putea, puţîni fiind, să dăm
război cătră atîta mulţime [835/2] vîrtoasă? Şi noi am
leşinat, nemîncaţi fiind astăzi.”

17. Şi deaca văzură gloata viind întru întimpinarea
lor, ziseră Iúdei: „Dară cum vom putea, fiind noi puţinei, să ne batem cu atîta mulţime de mare şi de tare? Şi
noi sîntem leşinaţi astăzi de tot.”52

18. Şi dzise Iúda: „Lesne — a27 să închide mulţi întru mîinile a puţîni şi nu iaste usăbire înaintea ceriului
a mîntui întru mulţi au întru puţîni.

18. Iar Iúda zise: „Lesne iaste a se cuprinde cei mulţi
în mîinile celor puţini şi nu iaste dăspărţire înaintea
Dumnezeului ceriului a mîntui cu mulţi şi cu puţini.

17. De cum văzură armata [lui Seron] venind în
întîmpinarea lor, [aceştia] i-au spus lui Iuda: „Cum vom
fi noi în stare, puţini fiind, să ducem lupta împotriva
unei atît de puternice mulţimi? Mai ales că sîntem sleiţi
de puteri, fiindcă n-am mîncat astăzi nimic.”
18. Iar Iuda zise: „Lesne [este] ca cei mulţi să fie împresuraţi de mîinile celor puţini şi nu e vreo deosebire
dinaintea cerului să izbăvească prin mulţi sau prin puţini.

19. Căci nu întru mulţimea puterii biruinţa războiului iaste, ce numai dentru ceriu‑i vîrtutea.
20. Ei vin cătră noi cu mulţime a semeţiei şi a fărălegii, ca să ne rădice pre noi şi pre muiêrile noastre şi pre
fiii noştri, ca să ne prade pre noi.

19. Că nu iaste biruinţa războiului în mulţimea oştii,
ce den ceriu iaste tăriia.
20. Ei vin la noi în mulţimea blestemului fărădelegiuirei, ca să piarză pre noi şi pre muierile noastre şi
pre feciorii noştri, şi să ne jăfuiască.

19. Fiindcă victoria în luptă nu constă în mulţimea
de oşteni, ci, dimpotrivă, din cer [vine] puterea.
20. Ei vin asupra noastră cu mulţimea trufiei şi a
fărădelegii, ca să ne distrugă pe noi, pe soţiile şi pe
copiii noştri, şi ca să ne prade.

21. Iar noi ne batem pentru sufletile noastre şi pentru
legiuirile noastre.

21. Iar noi să ne batem pentru sufletele noastre şi
pentru legile noastre.

21. Noi, însă, ne luptăm pentru vieţile noastre şi
pentru rînduielile noastre.

22. Şi el va zdrobi pre ei dă cătră faţa noastră. Şi voi
nu vă têmeţi de la ei!”

22. Şi însuşi Domnul îi va fărîma înaintea fêţelor
noastre. Iar voi nu vă têmereţi de dînşii!”

22. Şi el îi va zdrobi în faţa noastră. Iar voi să nu vă
temeţi de ei!”

23. Şi daca au tăcut grăind, sări întru ei fără vêste, şi
să surpă’ Síron şi tabăra lui înaintea lui.
24. Şi goniia pre ei întru pogorîşul Vethoron pînă la
cîmpu. Şi au căzut dentru ei ca vro 800 de bărbaţi, şi
ceialalţi au fugit la pămîntul Filistiim.

23. Şi deaca părăsi de‑a grăi, se năpusti spre dînşii
rêpede, şi se cutremură’ Seron şi oştile lui înaintea lui.
[877/1]
24. Şi‑l goni pre pogorîşul Vothorónului pînă la
cîmp. Şi căzură dentr‑înşii 800 de bărbaţi, iar ceialalţi
ce au rămas au fugit în ţara Filistímului.

23. De cum termină de vorbit, s-a năpustit deodată
spre ei, iar Seron şi oastea lui au fost zdrobiţi chiar sub
privirile sale.
24. L-a urmărit la coborîrea Baithoronului pînă în
cîmpie. Au căzut de la ei cam opt sute de oameni, iar
ceilalţi au fugit la filisteni.

25. Şi au început frica Iúdei şi a fraţilor lui şi spaima
cădea preste limbile cêle denpregiurul lor.

25. Şi fu53 frica Iúdei şi a fraţilor lui şi groaza pre
toate limbile cêle de54 prenprejurul lor.

25. Şi a început teama de Iuda şi de fraţii săi, iar asupra neamurilor păgîne din jurul lor s-a lăsat teroarea.

13. Seron, căpetenia oştirii Siriei, auzi că Iuda a strîns
pe lîngă el o mare mulţime şi adunare a celor ce-i erau
fideli şi gata să pornească la luptă.
14. El zise: „Îmi voi face un renume şi voi fi preamărit în regat şi voi da lupta cu Iuda şi cu toţi cei care,
împreună cu el, nesocotesc cuvîntul regelui.”
15. Şi se porni să urce, şi urcă împreună cu el o
puternică oaste de necredincioşi spre a-l ajuta să înfăptuiască pedepsirea fiilor lui Israel.
16. A ajuns pînă la urcuşul Baithoronului. Şi i-a ieşit
în întîmpinare Iuda, însoţit doar de cîţiva.
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26. Şi s‑au apropiat pînă la împăratul numele lui şi pentru rînduiêlele războiului Iúdii povestiia toată limba.
27. Şi deaca auzi Antioh împăratul cuvintele acêstea, să urgisi cu
mînie şi trimise şi adună’ puterile toate ale împărăţiei lui, tabără tare
foarte.
28. Şi deşchise cămara lui şi au dat lefi puterilor lui de un an şi
porunci lor într‑un an să fie ei gata la toată treaba.
29. Şi văzu că s‑au sfîrşit argintul de la visterii şi birurile ţărîi —
puţine pentru împărechiêrea şi rana carea au făcut în pămînt ca să
rădice legiuirile carele era den zilele cêle dentîiu.
30. Şi să temu că doară nu va avea şi a doară ca întîiu la cheltuiêle
şi dările carele le da mai nainte cu mînă întinsă şi prisosi mai mult
decît împăraţii cei de mainte cu mîna întinsă.
31. Şi să mira cu sufletul lui foarte şi să sfătui a mêrge la Persída
şi să ia dăjdile ţărîlor şi să adune argint mult.
32. Şi lăsă pre Lísiia, om slăvit şi den neamul împărăţiei, preste
lucrurile împăratului, de la rîul Efráthúlui6 pînă la hotarăle Eghípetului,
33. Şi a hrăni pre Antióh, feciorul lui, pînă a să întoarce el.
34. Şi i‑au dat lui jumătate den puteri şi pilii şi au poruncit lui de
toate cîte au vrut, şi pentru ceia ce lăcuia în Iudéa şi în Ierusalim
35. Să trimiţă asupra lor putêre ca să zdrobească şi să rădice
vîrtutea lui Israíl şi rămăşiţa Ierusalímului şi să rădice pomenirea lor
den loc
36. Şi să lăcuiască fii de alt neam în toate hotarăle lor şi să le dea
cu sorţu pămîntul lor.
37. Şi împăratul au luat jumătate den puterile cêle ce au rămas şi
s‑au sculat de la Antióhiia, de la cetatea împărăţiei lui, în anul 147,
38. Şi au trecut apa Efrátului şi mergea pren ţărîle cêle de sus.
Şi porunci Lísia lui Potoloméu al lui Dorimén şi lui Nicánor şi
Górghiei, bărbaţii cei tari dentru priêtenii împăratului,
39. Şi au trimis împreună cu ei 40000 de bărbaţi şi 7000 de călărime, ca să vie la pămîntul Iúdii şi să‑l strice de tot pre el, după
cuvîntul împăratului.
40. Şi să sculară cu toată putêrea lor şi veniră şi să tăbărîră
aproape de Emmaúm, la pămîntul cîmpiei.
41. Şi auziră neguţitorii ţărîi numele lor şi luară argint şi aur mult
foarte şi slugi şi veniră la tabără ca să ia pre fiii lui Israíl robi.
42. Şi să făcură cătră ei putêrea Síriei şi a pămîntului celor striini
de fêliu.
43. Şi văzu Iúda şi fraţii lui că s‑au înmulţit răutăţile şi puterile
tăbărăsc în hotarăle lor şi au înţeles cuvintele împăratului, carele au
poruncit7 să facă norodului spre pieire şi concenire.
44. Şi zise fieştecarele cătră aproapele lui: „Să rădicăm surparea
norodului nostru şi să dăm războiu pen‑ //
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26. Şi s‑au apropiat pînă la împăratul numele lui şi
pentru şireagurile Iúdei povestea toată limba.

26. Şi au ajuns numele lui pînă la împăratul şi povestiia toate limbile pentru şireguirea Iúdei.

26. Renumele lui ajunse pînă la rege şi despre bătăliile lui povesteau neamurile.

27. Şi daca audzi Antioh împăratul cuvintele acêstea,
să urgisi cu mînie şi trimise şi adună’ puterile toate a
împărăţiei lui, tabără tare foarte.

27. Iar împăratul Antioh, deaca auzi cuvintele acêstea, i se mînié sufletul şi trimêse şi strînse toate oştile
împărăţiei sale, tabără foarte tare.55

27. Cum auzi regele Antioh aceste povestiri, se aprinse de mînie, trimise [poruncă] şi strînse toate oştirile
regatului său, o armată straşnic de puternică.

28. Şi dăşchise cămara lui şi au dat chelşuguri puterilor lui într‑un an şi porînci lor într‑un an să fie ei gata
la toată treaba.
29. Şi văzu că au sfîrşit argintul de la vistiêre şi
birurile ţării puţine‑s pentru împărechêrea şi rana
carea au făcut întru pămînt ca să rădice legiuirile carele
era de la dzilele dentîi.

28. Şi dăşchise cămările sale şi dêde lefi oştilor de
un an şi le porînci să fie gata de toate.
29. Şi văzu că se sfîrşăsc banii den cămări şi haraciurile de pren ţări se‑au împuţinat pentru împărechiêrea
şi rana carea au făcut în ţară ca să ia legiuirile cêle ce
au fost den zilele cêle dentîi.

28. Şi-a deschis vistieria şi a plătit oştirilor solda pe
un an şi le-a poruncit să fie gata pentru orice necesitate.
29. Dar a văzut că se terminaseră banii din vistierie
şi că birurile erau puţine din pricina învrăjbirii şi a
suferinţei pe care le provocase în ţară pentru a anihila
legiuirile ce fiinţau din zilele cele dintîi.

30. Şi să sfii cîndai nu va avea ca o dată şi a doao la
cheltuiêli şi dările carele le da mainte cu săţioasă mînă
şi prisosi decît împăraţii cei de mainte cu săţioasă
mînă.

30. Şi se temu ca nu cumva să n‑aibă ca o dată şi
a doa oară în darurile cêle ce le da mai nainte cu mînă
întinsă şi să‑i prisosească mai mult decît împăraţilor
carii au fost mai denainte.

30. S-a îngrijorat că nu mai are decît cam o dată
sau de două ori pentru cheltuielile şi darurile pe care
le oferea înainte cu mînă largă, de îi întrecuse pe regii
dinaintea lui.

31. Şi să mira cu sufletul lui foarte şi să sfătui a
mêrge la Persída şi să ia28 birurile ţărîlor şi să adune
argint mult.
32. Şi lăsă pre Lisía, om slăvit şi dentru rodul împărăţiei, preste lucrurile împăratului, de la rîul Efrafthului
pînă la hotarăle Eghíptului,

31. Şi se mira cu sufletul foarte şi gîndi să meargă în
Ţara Cazîlbăşască şi să ia haraciurile ţărîlor şi să strîngă
bani mulţi.
32. Şi lăsă pre Lisiia, om slăvit, de neam împărătesc,
preste lucrurile împărăţiei, de la rîul Efráthului pînă la
rîul Eghípetului,

31. Era tare descumpănit în sufletul lui şi hotărî să
plece în Persia, să perceapă dările din provincii şi să
adune mult bănet.
32. L-a lăsat pe Lysias, bărbat ilustru şi de stirpe regească, mai-mare peste treburile regatului, de la fluviul
Eufrat pînă la hotarele Egiptului,

33. Şi a hrăni pre Andioh, ficiorul lui, pînă a să întoarce el.
34. Şi i‑au dat [836/1] lui jumătate den puteri şi pilii
şi au porîncit lui pentru toate carele vrea, şi pentru
ceia ce lăcuia Iudéa şi Ierusalimul
35. Să trimiţă preste ei putêre ca să surpe şi să rădice vîrtutea lui Israil şi rămăşiţa Ierusalim şi să rădice
pomenirea lor de la loc

33. Şi să hrănească pre fiiu‑său Antioh pînă se va
întoarce el.
34. Şi dêde jumătate de oşti şi de pili şi‑i porînci
de toate de cîte vru, şi de cei ce lăcuia în Iudéea şi în
Ierusalim
35. Să trimeaţă la dînşii oaste să strice şi să fărîme
tăriia lui Israil şi rămăşiţele Ierusalímului şi să ia pomenirea lor den loc56

33. Şi să se ocupe de educaţia lui Antioh, fiul său,
pînă se întoarce el.
34. I-a dat acestuia jumătate din oşti şi elefanţi şi i-a
lăsat dispoziţii cu privire la toate cele pe care le voia,
iar cu privire la locuitorii Iudeei şi ai Ierusalimului
35. [I-a cerut] să trimită asupra lor armata spre a
sfărîma şi nimici puterea lui Israel şi ce mai rămăsese
din Ierusalim şi să le şteargă amintirea din [acel] loc

36. Şi să lăcuiască pre fiii striini de rod întru toate
hotarăle lor şi să le dea cu sorţu pămîntul lor.

36. Şi să se aşaze moştêni feciori de alt neam întru
toate hotarăle lor şi ţara lor să o împarţă cu sorţi.

36. Şi să aşeze fii de alt neam în toate hotarele acelora şi pămîntul lor să fie împărţit prin tragere la sorţi.

37. Şi împăratul au luat jumătate dentru puteri, cêlea
ce au rămas, şi s‑au sculat de la Antiohía, de la cetatea
împărăţiei lui, ani 147,
38. Şi au trecut rîul Efráthului şi mergea cêle de sus
ţări. 29Şi porînci30 Lisías lui31 Potolomei al lui Doriménus
şi lui Nicánor şi Gorghíei, bărbaţi tari dentru priêtenii
împăratului,

37. Iar împăratul luoă jumătate de oşti, care au rămas,
şi au ieşit den Antiohiia, den cetatea împărăţiei lui, în
anul 147,
38. [37.] Şi au trecut rîul Efráthului şi umblă’ pren
ţinutul cel den sus. [38.] Şi alêse Lisiia pre Ptolomei,
feciorul lui Dorimei, şi pre Nicánor şi pre Gorghie,
oameni tari den priêtenii împăratului,

37. Iar regele luă jumătatea rămasă din oşti şi plecă
din Antiohia, din cetatea lui de domnie, în cel de-al o
sută patruzeci şi şaptelea an,
38. Şi trecu fluviul Eufrat şi străbătea ţinuturile de
sus. Lysias i-a ales pe Ptolemeu, fiul lui Dorimenes, pe
Nicanor şi pe Gorgias, bărbaţi influenţi dintre prietenii
regelui,

39. Şi au trimis împreună cu ei 40000 de bărbaţi
şi 7000 de călărime, ca să vie la pămîntul Iúdei şi să‑l
strice de tot pre el, după cuvîntul împăratului.

39. Şi trimêse cu dînşii 40000 de oameni şi 7000 de
călăraşi, ca să meargă57 în ţara Iúdei să o strice, după
cuvîntul împăratului.

39. Şi a trimis împreună cu ei patruzeci de mii de
pedestraşi şi şapte mii de călăreţi, spre a merge asupra
pămîntului lui Iuda şi a-l pustii, după cuvîntul regelui.

40. Şi să sculară cu toată putêrea lor şi veniră şi să
tăbărîră aproape de Emmaum, întru pămîntul cîmpiei.

40. Şi purcêseră cu toată putêrea lor şi veniră şi
stătură lîngă Emaum, în pămîntul cîmpului.

40. Şi au pornit cu întreaga lor forţă armată, au
venit şi şi-au aşezat tabăra în vecinătatea Ammausului,
într-o zonă de cîmpie.

41. Şi audziră neguţătorii ţării numele lor şi luară
argint şi aur mult foarte şi slugi şi veniră la tabără ca să
ia pre fiii lui Israil întru slugi.
42. Şi să făcură cătră ei putêrea Siríei şi a pămîntului
celor striini de fêl.

41. Şi auziră neguţătorii ţărîi lor58 de [877/2] numele
lor şi luară aur şi argint foarte mult şi slugi şi mêrseră
în tabără ca să ia robi dentru feciorii lui Israil.
42. [41.] Şi se alăturară cătră dînşii oştile sirieneşti şi
ale59 ţărîi celor de alt neam.

41. Negustorii din ţară au aflat de venirea lor, au
luat foarte mult argint, aur şi slugi şi au mers în tabără
pentru a-i cumpăra pe fiii lui Israel ca robi.
42. Li s-a alăturat o oaste din Siria şi din ţinutul celor
de alt neam.

43. Şi văzu Iúda şi fraţii lui căci s‑au înmulţit răutăţile şi puterile tăbărăscu întru hotarăle lor şi au cunoscut cuvintele împăratului, carele au porîncit să facă
nărodului spre pieire şi concenire.

43. [42.] Şi văzu Iúda şi fraţii lui că se‑au înmulţit
răotăţile şi se‑au apropiiat oştile de hotarăle lor şi
cunoscură cuvintele împăratului, care au porîncit nărodului să facă întru piericiune şi în concenire.60

43. Iuda şi fraţii lui văzură că necazurile se înteţesc
şi că oştirile îşi aşează tabăra în hotarele lor, aflară şi de
cuvintele regelui, pe care le poruncise spre a produce
poporului nimicire şi distrugere.

44. Şi dzise fieştecarele cătră aproapele lui: „Să rădicăm surparea nărodului nostru şi să dăm război32
pen-

44. [43.] Şi ziseră cineşi cătră vecinul său: „Să ne
sculăm pentru izgoana nărodului nostru şi să ne batem
pen-

44. Şi spuse fiecare către aproapele său: „Să împiedicăm nimicirea poporului nostru şi să ne luptăm pen-
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tru norodul nostru şi pentru cêle sfinte!”
45. Şi să adună adunarea ca să fie gata la războiu şi ca să să roage
şi să ceară milă şi îndurări.
46. Şi Ierusalímul era nelăcuit ca un pustiiu, nu era cine să între
şi cine să iasă den rodurile lui, şi sfinţeniia călcîndu‑se de tot şi fiii
celor de neam striin în margine era sălăşluire limbilor; şi să rădică’
bucuriia den Iácov şi să sfîrşi fluier şi alăută.
47. Şi s‑au adunat şi au venit la Masífa, în preajma Ierusalímului,
căci loc de rugă era la Masífa mai nainte lui Israíl.
48. Şi au postit în zioa acêea şi s‑au îmbrăcat cu saci, şi cenuşă
— pre capetele lor, şi au rumt hainele lor.
49. Şi au întins Cartea legii, pentru care cerceta limbile ca să să
scrie într‑însa închipuirile idolilor lor.
50. Şi au adus hainele preoţiei şi cêle dentîiu născute şi zeciuiêlele
şi au rîdicat pre nazirei carii au împlut zilele.
51. Şi au strigat cu glas la ceriu, zicînd: „Ce vom face acestora şi
unde vom duce pre ei?
52. Şi sfintele tale de tot s‑au călcat şi s‑au spurcat, şi preoţii tăi
cu plîngere şi smerire.
53. Şi iată, limbile s‑au adunat preste noi ca să ne rîdice pre noi.
Tu ştii cêle ce gîndesc ei asupra noastră.
54. Cum vom putea sta împotrivă de cătră faţa lor, de nu tu vei
ajuta noao?” Şi au trîmbiţat cu trîmbiţele şi au strigat cu glas mare.
55. Şi după aceasta au pus Iúda povăţuitoriu nărodului preste
mii şi preste sute şi preste 50 şi preste zêce.
56. Şi zise celor ce fac case şi celor ce să logodescu cu muieri şi
răsădesc vii şi cei fricoşi să să întoarcă fieştecarele la casa lui, după
lêge.
57. Şi să sculă tabăra şi să tăbărî spre miazăzi a Emiúmului.
58. Şi zise Iúda: „Încingeţi‑vă şi vă faceţi întru fii tari şi fiţi gata
pre dimeneaţă ca să daţi războiu în limbile acêstea, cêle adunate
asupra noastră să rădice pre noi şi svintele noastre.
59. Căci noi mai bine să murim la războiu decît să privim preste
răutăţile limbii noastre şi ale svintelor.
60. Iară precum va fi voia în ceriu, aşa va face.”
Cap 4
1. Şi să tăbărî Gorghía cu 5000 de oameni şi 1000 de călărime
aleasă. Şi să sculă tabăra noaptea
2. Ca să lovească în tabăra jidovilor şi să lovească pre ei fără de
vêste. Şi fiii marginei8 era lui povăţuitori.
3. Şi auzi Iúda şi să rădică’ el şi cei tari ca să lovească putêrea împăratului cea den Emaúm,
4. Încă pînă era răsipite puterile de la tabără.
5. Şi veni Gorghía la tabăra Iúdii noaptea şi pre nimene n‑au
aflat; şi cerca pre ei la munţi, căci zise: „Fug aceştia de noi.”
6. Şi odată cu zioa, să ivi Iuda /
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tru nărodul nostru şi pentru cêle sfinte!”

tru nărodul nostru şi pentru cêle sfinte ale noastre!”

tru poporul nostru şi pentru cele sfinte!”

45. Şi să adună’ adunarea ca să fie gata la război şi ca
să să roage şi să ceară milă şi îndurări.

45. [44.] Şi se adună’ tabăra ca să fie gata de războiu
şi să se roage şi să cêie61 milă şi îndurări.

46. Şi Ierusalimul era nelăcuit ca un pustiiu, nu era
cel ce iêse şi cel ci să între dentru naşterile ei, şi sfinţenie călcîndu‑să de tot şi fiii acelor de rod striini întru
margine — popas întru limbi; şi să rădica frîmsêţea
dentru Iacov şi să sfîrşi fluierul şi alăuta.

46. [45.] Şi Ierusalimul era fără de sălăşuire, ca un
pustiiu, de nu era cine să între şi să iasă den naşterea
lui, şi sfinţirea se călca şi feciorii celor de alt neam era în
margine: acoló era lăcaşul limbilor; şi se luase veseliia
de la Iácov şi se sfîrşise de acoló fluierul şi lăuta.

47. Şi s‑au adunat şi au venit la Massifá, în preajma
Ierusalímului, căci loc de rugă — la Massifá ma‑ [836/2]
inte lui Israil.
48. Şi au postit întru dzua acêea şi s‑au îmbrăcat
cu saci, şi cenuşe — preste capetile lor, şi au rumptu
hainele lor.
49. Şi au întinsu Cartea legii, pentru carele cerceta
limbile ca să scrie preste iale închipuirile chipurilor
lor.
50. Şi au adus hainele preoţiei şi cêle dentîi născute
şi zecile şi au rădicat obriciţii carii au săvîrşit dzilele.

47. [46.] Şi se strînseră şi veniră în Masith, împotriva
Ierusalímului, că locul cel de rugăciune era în Masith
mai nainte întru Israil.
48. [47.] Şi se postiră într‑acea zi şi se îmbrăcară în
zăblaie şi presăra cenuşă pre capetele lor şi‑şi sparseră
hainele.
49. [48.] Şi au întins cărţile legii, den care ispitiia
limbile să‑şi scrie închipuire idolilor lor.

45. Şi se strînse adunarea [poporului] pentru a fi
gata de război, pentru a se ruga lui [Dumnezeu] şi a
cere milă şi îndurare.
46. Ierusalimul era nelocuit ca un pustiu şi nu era
dintre progeniturile sale nici una care să vină şi să plece [din el], iar lăcaşul sfînt era călcat în picioare şi fiii
unor venetici se aflau în citadela [devenită] reşedinţă
pentru păgîni; veselia i-a dispărut lui Iacob, iar flautul
şi harfa şi-au contenit cîntarea.
47. S-au adunat şi au plecat la Massepha, în faţa
Ierusalimului, fiindcă la Massepha era mai înainte locul
de rugăciune pentru [poporul] Israel.
48. Şi în ziua aceea au postit şi s-au înfăşurat în saci
şi [şi-au pus] cenuşă pe cap şi şi-au sfîşiat hainele.

51. Şi strigară cu glas în cer, dzicînd: „Ce vom face
acestora şi unde pre aceştia să‑i ducem?

50. [49.] Şi aduseră odăjdiile preoţeşti şi cêle dentîi
născute şi zeciuiêlele şi au rîdicat nazoreii62 carii au
umplut zilele.63
51. [50.] Şi au strigat cu glas mare spre ceriu, zicînd:
„Ce vom să facem acestora şi unde vom să‑i ducem?

49. Au desfăşurat Cartea legii [pentru a afla lămuriri]
cu privire la cele pe care păgînii căutau să le afle de la
chipurile idolilor lor.
50. Au adus veşminte de preoţie, primele roade şi
zeciuielile şi i-au adunat pe nazireii care-şi împliniseră
zilele de [abstinenţă].
51. Şi au strigat cu voce [tare] spre cer, spunînd: „Ce
să le facem acestora şi încotro să-i ducem?

52. Şi sfintele tale de tot s‑au călcat şi s‑au spurcat,
şi preuţii tăi cu plîngere şi smerenie.

52. [51.] Şi sfintele tale sînt călcate şi se‑au pîngărit,
şi preoţii tăi sînt în scîrbă şi în umilinţă.

52. Cele sfinte ale tale au fost călcate în picioare şi
batjocorite, iar preoţii tăi se află în jale şi în umilinţă.

53. Şi iată, limbile s‑au adunat preste noi ca să ne
rădice pre noi. Tu ştii carele gîndesc preste noi.

53. [52.] Şi iată că limbile se‑au strîns asupra noastră
să ne piiarză. Tu ştii ce cugetă ei asupra noastră.

54. Cum vom putea a sta împotrivă de cătră faţa
lor, dă nu tu ne vei ajuta noao?” Şi au trîmbiţat cu
trîmbiţile şi au strigat cu glas mare.
55. Şi după aceasta au pus Iúda povăţuitor nărodului preste mii şi preste sute şi preste 50 şi preste 10.

54. [53.] Dară cum vom putea tîrpi înaintea fêţelor
lor, deaca nu ne vei ajuta tu?” [54.] Şi trîmbiţară şi
strigară cu glas mare.
55. De‑acii, după acêstea, puse Iúda serdari nărodului, căpitani şi iuzbaşi şi ceauşi şi vătaşi.

56. Şi dziseră celor ce fac casă şi celor ci să logodescu cu muieri şi răsădescu vii şi fricoşi să să întoarcă
fiecarele la casa lui, după lêge.

56. 64Şi zise celor ce clădiia case şi se logodiia cu muieri şi celor ce sădiia vii şi celor fricoşi să se întoarcă
cineşi pre la casa sa, după cum iaste lêgea.

53. Şi iată, păgînii s-au strîns asupra noastră spre a
ne distruge. Tu ştii cele pe care le pun ei la cale împotriva noastră.
54. Cum vom fi noi în stare să le facem faţă, dacă
tu nu ne-ai da ajutor?” Şi au sunat din trîmbiţe şi au
strigat cu glas puternic.
55. Şi după aceasta Iuda a rînduit căpetenii din
popor, care să conducă o mie, o sută, cinzeci şi zece
oameni.
56. Şi le-a spus celor ce-şi construiseră case, se însuraseră şi-şi sădiseră vii şi erau temători să se întoarcă
fiecare la casa lui, după lege.

57. Şi să sculă tabăra şi să tăbărî despre austrul
Emmaum.
58. Şi dzise Iúda: „Încingeţi‑vă şi vă faceţi întru fii
tari şi vă faceţi gata la dimineaţă ca să daţi război întru
limbile acêstea, cêle adunate preste noi să ne rădice
pre noi şi sfintele noastre.
59. Căci mai bine noi să murim la război decît să
privim preste rêlele limbei noastre şi a sfintelor.
60. Şi în ce chip va fi voia întru cer, aşa va face.”

57. Şi rădicară tabăra şi o puseră spre amiiazăzi a
Emmaúmului.
58. Şi zise Iúda: „Încingeţi‑vă şi fiţi feciorii puterii
şi să fiţi gata dimineaţă să vă şireguiţi asupra acestor
limbi care se‑au strîns să ne [878/1] piiarză şi pre noi
şi pre sfinţirile noastre.
59. Că mai bine iaste noaoă să murim în războiu
decît să vedem răotăţile nărodului nostru şi ale celor
sfinte.
60. Deci cum va fi voia în ceriu, aşa va face.”

58. Şi Iuda le-a spus: „Încingeţi-vă [armele] şi comportaţi-vă ca nişte fii de ispravă şi fiţi gata în zori să
ne luptăm cu aceste neamuri ce s-au strîns împotriva
noastră ca să ne distrugă pe noi şi cele sfinte ale noastre.
59. Fiindcă e mai bine să murim în luptă decît să
privim vitregiile neamului nostru şi ale celor sfinte.
60. Aşa cum va fi vrerea în cer, aşa se va face.”

Cap 4

Cap 4

Capitolul al 4-lea

1. Şi să tăbărî Gorghíe cu 5000 de oameni şi 1000
de călărime aleasă. Şi să sculă tabăra noaptea

1. Şi luoă Gorghiia 5000 de bărbaţi şi 1000 de
călăraşi aleşi. Şi mutară tabăra noaptea65

1. Şi luă Gorgias cinci mii de pedestraşi şi o mie de
călăreţi de elită. Şi se ridică tabăra la vreme de noapte,

2. Ca să lovască preste tabăra jidovilor şi să‑i lovască
pre ei fără de vêste. Şi fiii marginii era lui povăţuitori.

2. Ca să lovească tabăra ovreiască şi să‑i împresoare
fără de vêste. Şi feciorii cei ce era de margine le era povaţe.
3. Şi auzi Iúda şi se sculă el şi cei putêrnici să lovească pre putêrea împăratului cea den Emmaum,

2. Astfel încît să cadă asupra taberei iudeilor şi să-i
lovească fără de veste. Iar cei din citadelă îi erau călăuze.
3. Dar Iuda a aflat şi s-a ridicat şi el şi vitejii lui spre
a lovi oastea regelui de la Emmaum,

3. Şi audzi Iúda şi să rădică’ el şi cei tari ca să lovască
putêrea împăratului cea den Emmaum,
4. Pînă unde puterile răşchirate era de la tabără.
5. Şi veni Gorghías la tabăra Iúdei noaptea şi pre
nime n‑au aflat; [837/1] şi cerca pre ei la munţi, căci
dzise: „Fug aceştia de la noi.”
6. Şi odată cu33 dzua, să ivi Iúda

4. Încă pînă unde era puterile rîsipite.
5. Şi veni Gorghiia la tabăra Iúdei noaptea şi nu află
pre nimini; şi‑i căută pren munţi, că zicea: „Fugit‑au
denaintea noastră.”
6. Iar deaca se făcu zioă, se ivi Iúda

57. Ridică tabăra şi se aşezară la sud de Emmaum.

4. Cîtă vreme oştile erau încă risipite în afara taberei.
5. Gorgias a venit la tabăra lui Iuda la vreme de
noapte şi n-a găsit pe nimeni; îi căuta în munţi, fiindcă
îşi spunea: „Ăştia fug de noi.”
6. Şi odată cu ziua, Iuda s-a şi arătat
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Biblia 1688, p. 698, col. 2
la cîmpu cu 3000 de oameni, însă platoşă şi sabie nu avea precum
vrea.
7. Şi văzură tabăra limbilor tare, înzăoată, şi călărime încunjurînd
pre ea, şi aceştia învăţaţi de războiu.
8. Şi zise Iúda bărbaţilor celor ce era cu el: „Nu vă têmeţi de
mulţimea lor şi de pornirea lor nu vă sfiiţi!
9. Adúceţi‑vă aminte cum s‑au mîntuit părinţii noştri la Marea
Roşie, cînd au gonit pre ei Faraón cu putêre.
10. Şi acum să strigăm la ceriu, cîndai va milui pre noi şi‑şi va
aduce aminte de făgăduinţa părinţilor şi va zdrobi tabăra aceasta
despre faţa noastră astăzi.
11. Şi vor cunoaşte toate limbile că iaste cela ce mîntuiêşte şi
izbăvêşte pre Israíl.”
12. Şi rădicară cei striini de fêliu ochii lor şi văzură pre ei viind
den preajmă şi ieşiră den tabără la războiu.
13. Şi trîmbiţară cei ce era cu Iúda şi să loviră, şi să surpară limbile şi fugiră la cîmpu; iară cei dendărăt toţi căzură în sabie.
14. Şi goniră pre ei pînă la Asarimóth şi pînă la cîmpii Iduméii şi
Azótului şi Iamníei;
15. Şi căzură dentr‑înşii ca la 3000 de bărbaţi.
16. Şi să întoarse Iúda şi putêrea de după dînşii de la goană.
17. Şi zise cătră nărod: „Să nu pohtiţi prăzile, căci războiul iaste
în preajma noastră, şi Gorghía şi putêrea — în măgură, aproape de
noi;
18. Ce staţi acum împotriva vrăjmaşilor noştri şi le daţi războiu
lor, şi după aceasta veţi lua prăzile cu îndrăznire.”
19. Şi încă grăind Iúda acêstea, să ivi o parte oarecare abătîndu‑se
den măgură;
20. Şi văzu că s‑au înfrînt şi ard cei ce sînt cu Iúda tabăra, pentru
că fumul, văzîndu‑se, arăta cea ce s‑au făcut.
21. Şi ceia, socotind acêstea, s‑au înfricoşat foarte; şi văzînd
împreună şi tabăra Iúdii la cîmpu, gata de războiu,
22. Au fugit toţi la pămîntul celor striini de fêliu.
23. Şi s‑au întors Iúda spre prada taberei şi au luat aur mult şi
argint şi vînăt şi mohorît de la mare şi avuţie mare.
24. Şi întorcîndu‑se, lăuda şi binecuvînta la ceriu căci e bine, căci
— în veac mila lui.
25. Şi s‑au făcut mîntuire mare lui Israíl în zioa acêea.
26. Şi cîţi den cei striini de fêliu au scăpat, mergînd, au spus Lísiei toate cîte s‑au întîmplat.
27. Şi el, auzind, să turbură’ şi să mîhniia că nu precum îi era
voia, ca acêlea s‑au făcut lui Israíl, şi nu s‑au întîmplat ca cêle ce i‑au
poruncit împăratul lui.
28. Şi în anul cel viitoriu, împreună găti Lísia bărbaţi aleşi 60000
şi 5000 de călărime, ca să dea războiu Ierusalímului.
29. Şi au venit la Iduméa şi s‑au tăbărît la Vethsúra, şi întimpină’
pre ei Iúda cu 10000 de bărbaţi.
30. Şi văzu tabăra tare şi să rugă şi zise: //
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la cîmpu cu 3000 de oameni, fără numai acoperemînture şi sabii nu avea cum vrea.

la cîmp cu 3000 de oameni, carii n‑avea paveze şi sabii
precum vrea.

în cîmpie, cu trei mii de oameni, doar că nu aveau platoşe şi săbii precum îşi doreau.

7. Şi văzură tabără de limbi tare, îndzăoată, şi călărime încungiurînd pre ea, şi aceştia învăţaţi de războiu.
8. Şi dzise Iúda bărbaţilor celor împreună cu el:
„Nu vă têmeţi de mulţimea lor şi pornirea lor nu vă
sfiiţi!
9. 34Adúceţi‑vă aminte cum s‑au mîntuit părinţii
noştri întru Maárea Roşie, cînd i‑au gonit pre ei Farao
cu putêre.
10. Şi acum să strigăm la ceriu, cîndai va milui pre
noi şi va aduce aminte de făgăduinţa părinţilor şi va
zdrobi tabăra aceasta despre faţa noastră astădzi.

7. Şi văzură tabăra limbilor înarmată vîrtos şi împrejurul ei călăraşi, şi aceia învăţaţi la războiu.

7. Văzu el oştirea păgînilor puternică [şi] îmbrăcată
în platoşe, înconjurată de cavalerie, şi aceştia deprinşi
cu lupta.
8. Şi Iuda le spuse oamenilor care erau cu el: „Nu
vă temeţi de mulţimea lor şi nu fiţi înspăimîntaţi de
asaltul lor!
9. Amintiţi-vă cum au fost salvaţi strămoşii noştri în
Marea Roşie, atunci cînd Faraon îi urmărea cu oastea.

11. Şi vor cunoaşte toate limbile că iaste cela ce
mîntuiêşte şi mîntuiêşte pre Israil.”

11. Şi vor şti toate limbile că iaste cel ce mîntuiêşte
şi izbăvêşte pre Israil.”

11. Şi vor afla toate neamurile că există cel ce-l răscumpără şi-l izbăveşte pe Israel.”

12. Şi rădicară cei striini de fêl ochii lor şi văzură pre
ei venind den preajmă şi ieşiră den tabără la război.
13. Şi trîmbiţară cei cu Iúda şi loviră, şi să surpară
limbile şi fugiră la cîmpu; şi cei dendărăt toţi cădzură
cu sabie.

12. Şi rădicară cei de alt neam ochii lor şi‑i văzură
mergînd asupra lor68 [13.] şi ieşiră den tabără la războiu.
13. Iar cei ce era cu Iúda trîmbiţară cu trîmbiţa [14.]
şi întrară, şi se surpară limbile şi fugiră la cîmp; [15.] iar
cei mai de pre urmă căzură de sabie.

14. Şi‑i goniră pre ei pînă la Assarimoth şi pînă la
cîmpii Iduméii şi Azótului şi Imníei;
15. Şi căzură dentru ei ca vro 3000 de bărbaţi.
16. Şi să întoarse Iúda şi putêrea de la gonind fiind
denapoia lor.
17. Şi dzise cătră35 nărod: „Să nu poftiţi prăzile, căci
războiu‑i den preajma noastră, şi Gorghíia şi putêrea
— întru măguri, aproape de noi;

14. [15.] Şi‑i goniră pînă la Asarimoth69 şi pînă în
cîmpul Iduméii şi al70 Azotului şi al71 Amnii;
15. Şi căzură dentr‑înşii pînă la 3000 de bărbaţi.
16. Şi se întoarse Iúda şi oştile lui mêrseră după dînsul de la goană.
17. Şi zise cătră tabără: „Să nu poftiţi jacman, că
iaste războiu împotriva noastră, [18.] şi Gorghiia şi
oştile lui iaste aproape de noi, în munţi;

12. Cei de alt neam îşi ridicară privirile şi-i văzură
pe aceştia venindu-le împotrivă şi ieşiră din tabără la
luptă.
13. Iar oamenii lui Iuda sunară din trîmbiţe, porniră
la atac şi zdrobiră neamurile păgîne, şi [acestea] fugiră
spre cîmpie; iar toţi cei rămaşi în urmă căzură [loviţi]
de sabie.
14. [Iudeii] îi urmăriră pe aceştia pînă la Gazeron şi
pînă în cîmpiile Idumeii, Azotului şi Iamniei;
15. Şi au căzut dintre ei cam trei mii de oameni.
16. Iuda şi armata sa se întoarseră după urmărirea
acestora.
17. El spuse către oşteni: „Să nu rîvniţi la prăzi,
fiindcă lupta e înaintea noastră, iar Gorgias şi armata
lui [se află] în munţi, aproape de noi;

18. Ci staţi acum împotriva vrăjmaşilor noştri şi le
daţi război lor, şi după aceasta lua‑veţi prăzile cu îndrăznire.”
19. Încă grăind Iúda acêstea, ivi‑să o parte oarecarea
abătîndu‑să den măgură;

18. Ce să staţi acum împotriva vrăjmaşilor noştri şi
să‑i bateţi, de‑acii voi veţi lua jacmanele fără de teamăt.”
19. Şi încă grăind Iúda acêstea, iată, se arătă o parte
oarece luînd aminte den munte;

20. Şi văzu că s‑au înfrînt şi ardu cei cu Iúda tabăra,
pentru că fumul, văzîndu‑să, arăta ce s‑au făcut.

20. Şi văzu că au fugit ce‑ [878/2] ialalţi, şi se întoarse
şi Gorghiia cu oştile, că aprinsêse72 cei ce fusêse cu
Iúda otacul taberii, şi fumul carele se vedea arăta lucrul
ce fusêse.
21. Şi deaca văzură, se înfricoşară foarte; şi văzură
şi pre oştile Iúdei în cîmp, gata de războiu,73

21. Şi ceia, socotind acêstea, s‑au înfricoşat foarte;
şi vădzînd împreună şi a Iúdei tabără la cîmpu, gata
spre şirag,
22. Au fugit toţi la pămîntul celor striini de fêl.
23. Şi s‑au întorsu Iúda spre prada taberii şi luă36
aur mult şi argint şi vînăt şi mohorît de la mare37.

8. Şi zise Iúda oamenilor carii era cu dînsul: „Nu
vă têmeţi de mulţimea lor şi de pornirea lor nu vă
spăreaţi!
9. 66Adúceţi‑vă aminte cum au fost izbăviţi părinţii
noştri den Marea Roşie67, cîndu‑i goniia Faraon cu oşti
multe.
10. Deci acum să strigăm spre ceriu, şi se va milostivi
spre noi Domnul şi‑şi va aduce aminte de făgăduinţa
părinţilor noştri şi va fărîma astăzi tabăra aceasta
înaintea ochilor noştri.

10. Iar acum să dăm strigăt către cer, poate [Dumnezeu] se va îndura de noi şi-şi va aminti de legămîntul
strămoşilor şi va zdrobi astăzi această oştire din faţa
noastră.

18. Ci staţi acum în faţa duşmanilor noştri şi luptaţi-vă cu ei, iar după asta veţi lua prăzile în deplină
libertate.”
19. Cînd încă nu isprăvise Iuda de spus acestea, a
fost zărită o parte [a duşmanilor] care pîndea de pe
munte;
20. Şi văzu ea că [ai lor] fuseră puşi pe fugă şi că
oamenii lui Iuda dăduseră foc taberei, căci fumul care
se zărea lăsa să se vadă ce s-a întîmplat.
21. Văzînd acestea, straşnic se înspăimîntară; iar
cînd văzură şi oastea lui Iuda în cîmpie, gata de luptă,

22. Şi fugiră toţi în ţara celor de alt neam.
23. Iar Iúda se întoarse la jacmanele taberilor şi
luoă aur şi argint mult şi vînăt şi gravaní de la mare şi
bogăţii mari.
24. Şi întorcîndu‑se, cînta cîntece şi binecuvînta pre
Dumnezeul cel ceresc că iaste bun, că iaste în vêci mila
lui.
25. Şi fu mîntuire mare întru Israil în zioa acêea.

22. Fugiră cu toţii spre ţara celor de alt neam.
23. Iuda se întoarse să prade tabăra şi luă mult aur,
argint, hiacint, purpură de mare şi bogăţie multă.

26. Iar cîţi scăpară dentru cei de alt neam mêrseră şi
spuseră Lisiei toate cîte se‑au întîmplat.
27. Iar el, deaca auzi, i se turbură’ sufletul, căci că
cum nu era lui voia, aşa se făcuse întru Israil, şi cum nu
porîncise împăratul, aşa au ieşit.

26. Iar cîţi dintre cei de alt neam scăpaseră teferi,
cînd au ajuns la Lysias, îi vestiră toate cele petrecute.
27. Acesta, auzind, s-a tulburat şi s-a mîniat că nu i
se întîmplaseră întocmai lui Israel cele pe care le voia
şi că nu împlinise cele pe care i le poruncise regele.

28. Şi întru viitor anul, împreună găti Lisía de bărbaţi aleşi 60000 şi 5000 de călărime, ca să dea război
Ierusalímului.

28. Iar în anul ce veni74, strînse Lísiia oameni aleşi
60000 şi călăraşi 5000, ca să bată Ierusalímul.

28. În anul următor, el strînse şaizeci de mii de pedestraşi de elită şi cinci mii de călăreţi, pentru a porni
la luptă împotriva Ierusalimului.

29. Şi au venit la Iduméa şi s‑au tăbărît la Vethsúra,
şi întîmpină lor Iúda cu 10000 de bărbaţi.
30. Şi văzu39 tabăra tare şi să rugă şi dzise:

29. Şi mêrseră în Ţara Ovreiască şi se tăbărîră în
Vetheor, iar Iúda le ieşi înainte cu 10000 de oameni.
30. Şi văzu tabără tare şi se rugă şi zise:

29. Şi veniră în Idumeea, îşi aşezară tabăra la
Baithsur, şi le ieşi înainte Iuda cu zece mii de oameni.
30. Cînd văzu el puternica oaste [duşmană], se rugă
şi spuse:

24. Şi întorcîndu‑să, să lăuda şi binecuvînta la ceriu
că‑i bine, că‑i întru vac mila lui.
25. Şi s‑au făcut mîntuire mare [837/2] lui Israil întru
dzua acêea.
26. Şi cîţi dentru cei striini de fêl au scăpat, mergînd,
au spus Lisíe toate cîte s‑au întîmplat38.
27. Şi el, audzind, să turbură şi să mîhniia că nu carele‑i era voia, ca acêlea s‑au făcut lui Israil, şi nu carele
i‑au porîncit împăratul lui, ca acêlea s‑au întîmplat.

24. Şi pe cînd se întorceau, intonau imnuri şi trimiteau binecuvîntare către cer, că binefăcătoare şi în veac
[este] mila lui.
25. Şi a fost mare izbăvire pentru Israel în acea zi.
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Biblia 1688, p. 699, col. 1
„Binecuvîntat eşti, mîntuitoriul lui Israil, cela ce ai zdrobit pornirea
celui tare în mîna robului tău David şi ai dat tabăra celor de fêliu
striin pre mînile lui Ionathán, fiiul lui Saúl, şi celui ce purta armele
lui.
31. Închide tabăra aceasta în mîna norodului tău Israíl, şi să să
ruşinêze cu putêrea şi cu călărimea lor;
32. Dă lor spaimă şi topêşte dîrjirea puterii lor, şi să să clătească
cu zdrobirea lor;
33. Surpă‑i pre ei cu sabiia celor ce te iubescu, şi laude pre tine
toţi ceia ce ştiu numele tău cu laude!”
34. Şi s‑au lovit întru ei; şi au căzut den tabăra Lísiei ca vro cinci
mii de oameni şi căzură den preajma lor.
35. Şi văzînd Lísia înfrîngerea ce s‑au făcut a rînduiêlii lui şi
îndrăznirea Iúdii ce s‑au făcut şi cum că gata sînt au a trăi, au a muri
cu vitejiia, să duse la Antióhia şi adună’ striini şi, mulţind oastea ce
s‑au făcut, socotiia iarăşi să vie la Iudéa.
36. Şi zise Iúda şi fraţii lui: „Iată, s‑au zdrobit vrăjmaşii noştri. Să
ne suim să curăţim sfintele şi să le înnoim!”
37. Şi să adună’ toată tabăra şi să suiră în muntele Siónul.
38. Şi văzură sfinţeniia pustiită şi jîrtăvnicul pîngărit şi porţile
arse de tot şi în curţi copacii răsăriţi ca într‑o dumbravă9 sau ca întru
unul den munţi şi cămările surpate.
39. Şi rupsără hainele lor şi să tînguiră tînguire mare şi pusără
cenuşe preste capetele lor
40. Şi căzură preste faţă pre pămînt şi au trîmbiţat cu trîmbiţile
sêmnelor şi au strigat la ceriu.
41. Atuncea au rînduit Iuda bărbaţi ca să bată pre cei de margine
pînă ce va curăţi sfintele.
42. Şi au ales preoţi fără prihană, voitori legii.
43. Şi au curăţit sfintele şi au rădicat pietrile pîngăriciunii la locu
necuratu.
44. Şi s‑au sfătuit pentru jîrtăvnicul arderii de tot cel pîngărit, ce
vor face lui.
45. Şi căzu la ei sfat bun să‑l surpe pre el, ca să nu să facă lor spre
ocară, căci au pîngărit limbile pre el; şi au surpat jîrtăvnicul.
46. Şi au pus pietrile în măgura casii, în loc iscusit, pînă a veni
prorocu ca să răspunză pentru iale.
47. Şi au luat pietri întregi, după lêge, şi au zidit jîrtăvnicul nou,
ca şi cel de mainte.
48. Şi au zidit sfintele şi cêle denlăuntrul casii şi curţile şi toate.
49. Şi au făcut vasele cêle sfinte noao şi au băgat sfêşnicul şi
jîrtăvnicul arderilor de tot şi al tămîierilor şi masa în besêrică.
50. Şi au tămîiat preste jîrtăvnic şi au aprins luminile cêle de pe
sfêşnic şi luminá în besêrecă.
51. Şi au pus preste masă pîini şi au întinsu catapetazme şi au
săvîrşit toate lucrurile cêle ce au făcut. /
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texte
Ms. 45, p. 837-838

Ms. 4389, p. 878-879

Versiunea modernă

„40Binecuvîntat eşti, mîntuitoriul lui Israil, cela ce ai
zdrobit pornirea tarelui întru mîna robului tău David
şi ai dat tabăra celor striini de fêl pre mîinile lui
Ioanathan41, fiiul lui Saul42, şi celui ce rădica ciniile lui.

„Bine eşti cuvîntat, mîntuitoriul lui Israil, 75cela ce ai
sfărîmat pornirea celui putêrnic cu mîna robului tău,
lui David, 76şi ai dat tabăra celor de alt neam în mîinile
lui Ioanathan, feciorul lui Saul, şi ale celuia ce purta
armele lui.77

„Binecuvîntat eşti, izbăvitor al lui Israel, care ai zdrobit
năvala celui puternic prin mîna robului tău David şi ai
predat oastea celor de alt neam în mîinile lui Ionathan,
fiul lui Saul, şi a armaşului său.

31. Închide tabăra aceasta întru mîna nărodului tău
Israil, şi să să ruşinêdze preste putêrea şi călărimea lor;

31. Închide tabăra aceasta în mîinile lui Israil, nărodul tău, şi să se ruşinêze pentru putêrea şi pentru călăraşii lor;

31. Închide şi oastea aceasta în mîna poporului tău
Israel şi fă-i să se ruşineze de pedestrimea şi cavaleria
lor;

32. Dă‑le lor spaimă şi topêşte dîrjiia vîrtuţii lor, şi
să clătească cu zdrobirea lor;

32. Dă lor frică şi să se topească îndîrjirea vîrtuţii
lor şi să se cutremure de surparea lor;

32. Dă-le lor spaimă şi istoveşte cutezanţa puterii
lor şi fă-i să se tulbure pentru distrugerea lor;

33. Oborî‑i pre ei cu sabiia celor ce îndrăgescu pre
tine43, toţi ceia ce ştiu numele tău cu laude!”

33. Surpă‑i cu sabiia celor ce iubesc pre tine, şi să te
laude toţi cei ce cunosc numele tău în cîntări!”

33. Doboară-i cu sabia celor ce te iubesc, şi toţi cei
ce ştiu de numele tău să te preamărească în imnuri!”

34. Şi s‑au lovit înde sine; şi au căzut dentru tabăra
Lisíei ca vro 5000 de oameni şi căzură den preajma
lor.
35. Şi văzînd Lisiia înfrîngerea ce s‑au făcut a rînduiêlii lui şi a Iúdei îndrăznirea ce s‑au făcut şi cum
gata sînt au a trăi, au a muri cu vitejie, [36.] să duse la
Antiohía şi aduna striini şi, înmulţind oastea ce s‑au
făcut, socotiia iarăşi, mergînd, să vie la Iudéa.

34. Şi se lovi războiul; şi căzură den tabăra Lisiei
5000 de oameni şi căzură denaintea lor.

36. [37.] Şi dzise Iúda şi fraţii lui: „Iată, s‑au zdrobit
vrăjmaşii noştri. Să ne suim să curăţim sfintele şi să
le înnoim!”
37. [38.] Şi să adună’ tabăra toată44.

36. De‑acii, Iúda şi fraţii lui ziseră78: „Iată, vrăjmaşii
noştri sînt surpaţi. Deci să ne suim acum să curăţim
sfinţirea şi să o înnoim79!”80
37. Şi se strînse toată gloata şi se suiră în muntele
Siónului.
38. Şi văzură sfinţirea pustie şi altariul pîngărit şi
uşile arse, şi în tinzi crescuse [879/1] copaci ca într‑o
dumbravă sau ca într‑un munte, şi cămările surpate.

34. Şi tăbărîră unii asupra altora; şi căzură din oastea lui Lysias cam cinci mii de oameni şi au căzut
dinaintea lor.
35. Iar Lysias, văzînd deruta petrecută în armata sa
şi îndrăzneala apărută în cea a lui Iuda şi că [iudeii]
sînt gata fie să trăiască, fie să moară în chip nobil,
plecă spre Antiohia şi începu a recruta mercenari, şi,
sporind oştirea existentă, se gîndea să o aducă din nou
în Iudeea.
36. Dar Iuda şi fraţii lui au zis: „Iată, duşmanii noştri au fost zdrobiţi. Să urcăm spre a curăţi cele sfinte
şi a le consacra!”
37. Se adună întreaga oaste şi urcă pe muntele Sion.

38. Şi vădzură sfinţeniia pustiită şi jirtăvnicul pîngărit45 şi porţile arse de tot şi întru ogrăzi copaci răsăriţi ca întru o dumbravă sau ca într‑unul den munţi şi
cămările surpate.

35. Şi văzînd Lísiia fuga celora ai săi şi îndîrjirea
ovrêilor şi cum că sînt gata sau a trăi, sau a muri cu
vitejie, se duse la Antiohiia şi strînse oşti mai multe
decît cîte au fost şi gîndi iarăşi să rîdice războiu asupra
Iúdei.

38. Şi ei au văzut lăcaşul sfînt pustiit şi jertfelnicul
pîngărit şi porţile arse şi în curţi tufişuri crescute, la
fel ca în pădure sau ca pe vreunul dintre munţi, iar
cămările [preoţilor] surpate.

39. Şi rumpseră hainele lor şi să bociră bocet mare
şi puseră cenuşe preste capetile lor

39. Şi‑şi sparseră hainele lor şi plînseră cu plîngere
mare şi‑şi presărară cenuşă pre capete

39. Şi-au rupt atunci hainele şi au jelit cu jale mare
şi şi-au pus cenuşă pe cap,

40. Şi căzură preste faţă preste pămînt şi au trîmbiţat
cu trîmbiţile sêmnelor şi au strigat la ceriu.

40. Şi căzură cu faţa pre pămînt şi trîmbiţară cu
semnul trîmbiţei şi strigară spre ceriu.

40. Au căzut cu faţa la pămînt, au trîmbiţat din
trîmbiţele pentru semnale şi au strigat către cer.

41. Atuncea au rînduit46 la bărbaţi a bate pre cei den
margine pînă unde va [838/1] curăţi sfintele.

41. Atunci porînci Iúda să bată războiu cu cei de
margine pînă ce vor curăţi sfinţirea.

41. Atunci Iuda porunci oamenilor să lupte cu cei
din citadelă în timp ce el purifica cele sfinte.

42. Şi au ales preuţi fără prihană, voitori legii.

42. A ales preoţi neprihăniţi, apărători ai legii.

43. Şi au curăţit sfintele şi au rădicat pietrile
pîngăriciunii la loc necurat47.

42. Şi alêse preoţi fără de prihană, carii era voioşi în
lêgea lui Dumnezeu.
43. Şi curăţiră sfinţirea şi lepădară pietrile pîngăriciunii în loc necurat.

43. Şi ei au purificat cele sfinte şi au dus pietrele
pîngăririi într-un loc necurat.

44. Şi s‑au sfătuit pentru jirtăvnicul arderii de tot cel
pîngărit, ce lui vor face.

44. Şi se sfătuire81 pentru altariul ce‑l pîngărise82, carele era de arderile cêle de tot, ce‑i vor face.

44. S-au sfătuit în privinţa jertfelnicului arderii de
tot ce fusese pîngărit, [întrebîndu-se] ce să facă cu el.

45. Şi căzu la ei sfat bun să‑l surpe pre el, ca să nu
să facă lor spre ocară, căci au pîngărit limbile pre el; şi
au surpat jirtăvnicul.
46. Şi au pus pietrile întru măgura casei, în loc iscusit, pînă a veni proroc ca să răspundză pentru iale.

45. Şi căzu pre dînşii sfat bun să‑l strice, ca să nu
le fie lor vreodínioară întru mustrare, pentru că l‑au
pîngărit limbile; şi‑l stricară.
46. Şi puseră pietrile în muntele casei, în loc cuvios,
pînă ce va veni proroc să le spuie de dînsele.

47. Şi au luat pietri întregi, după lêge, şi au zidit jirtăvnicul nou, ca şi cel de mai nainte.

47. 83Şi luară pietri întregi, după cum iaste lêgea, şi
zidiră altariu nou, precum au fost şi cel mai denainte.84

45. Şi le-a venit gîndul bun să-l dărîme, pentru a
nu le fi vreodată motiv de ocară, fiindcă îl pîngăriseră
neamurile păgîne; şi au dărîmat jertfelnicul.
46. Au pus pietrele jertfelnicului pe muntele templului, într-un loc anume, pînă s-ar ivi un profet să dea
un răspuns în privinţa lor.
47. Şi luară pietre întregi, conform legii, şi construiră
un nou jerfelnic, după modelul celui dinainte.

48. Şi au zidit sfintele şi cêle denlontrul casei şi
ogrăzile şi toate.
49. Şi au făcut vasele cêle sfinte noao şi au băgat
sfêşnicul şi jirtăvnicul arderilor de tot şi a tămîierilor48
şi masa la bisêrică.
50. Şi au tămîiat preste jirtăvnic şi au aprinsu luminătorii cei de pre sfêşnic şi luminá în bisêrică.

48. Şi zidiră sfinţirea şi cêle denlăuntrul casei şi tinzile şi toate.
49. Şi făcură vasele cêle sfinte noaoă şi duseră
sfêştnicul şi altariul arderii85 de tot şi al tămîiei şi masa
în bisêrică.
50. Şi aprinseră pre altariu şi aprinseră lumînările
cêle ce era pre sfêştnic şi luminară în bisêrică.

48. Şi au construit cele sfinte şi cele dinăuntrul templului şi curţile şi toate [celelalte].
49. Au făcut noi odoare sfinte şi au dus în templu
sfeşnicul şi jertfelnicul arderilor de tot şi al tămîierilor
şi masa.
50. Au ars tămîie pe altar şi au aprins luminile de pe
sfeşnic şi ele luminau în templu.

51. Şi au pus preste masă pîini şi au întinsu acoperemînturile şi au săvîrşit toate lucrurile carele au
făcut.

51. Şi puseră pre masă pîini şi întinseră catapeteazma86 şi obîrşiră toate lucrurile cîte făcuse.

51. Au pus pe masă pîini, au întins draperiile şi au
dus la bun sfîrşit toate lucrările pe care le-au făptuit.
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Biblia 1688, p. 699, col. 2
52. Şi au mînecat dimeneaţa în 25 de zile ale lunii a noaolea,
aceasta e luna haseléf, a anului 148,
53. Şi au adus jîrtvă, după lêge, preste jîrtăvnicul arderilor de tot
cel nou, carele au făcut.
54. După vrême, după zioa întru carea au spurcat pre el limbile,
întru acêea s‑au înnoit cu cîntări şi cu alăute şi cu copuze şi ţimbale.
55. Şi căzură tot norodul preste faţa lor şi să închinară şi au
binecuvîntat la ceriu pre cel ce bine au sporit lor.
56. Şi au făcut noirea jîrtăvnicului zile 8 şi au adus arderi de tot
cu veselie şi au jîrtvuit jîrtvă de mîntuire şi de laudă.
57. Şi au împodobit faţa besêricii cea denainte cu cununi de auru
şi cu pevecioare şi au înnoit porţile şi cămările şi le‑au pus uşi lor.
58. Şi să făcu veselie mare întru norod foarte şi să întoarse ocara
limbilor.
59. Şi au pus Iúda şi fraţii lui şi toată adunarea lui Israil pentru ca
să să ţie zilele noirei jîrtăvnicului în vremile lor, den an în an, zile 8,
de la 25 ale lunii haseléf, cu veselie şi cu bucurie.
60. Şi au zidit în vrêmea acêea muntele Siónul prenprejur cu zidu
nalt şi cu turnuri tari, ca nu cîndai, mergînd limbile, le vor călca pre
iale, în ce chip au făcut întîiu.
61. Şi au rînduit acoló putêre să păzească pre el şi au întărit pre
el să păzească Vethsúra, ca să aibă norodul întărire de cătră faţa
Iduméii.
Cap 5
1. Şi fu cînd auziră toate limbile denprejur10 că s‑au zidit jîrtăvnicul
şi s‑au înnoit sfinţeniia ca şi mai nainte, şi să urgisiră foarte
2. Şi sfătuiră ca să rîdice neamul lui Iácov, pre cei ce era în mijlocul lor; şi au început a omorî întru norod şi a‑i rîdica.
3. Şi da războiu Iúda cătră fiii lui Isáf în Iduméa cea den Acravaptín, căci încunjura pre Israíl; şi i‑au lovit pre ei cu rană mare şi
i‑au înfricoşat şi au luat prăzile lor.
4. Şi ş‑au adus aminte de răutatea fiilor lui Veán, carii era norodului
spre laţ şi spre piêdecă, păzind ei cu ficleşug la drumuri.
5. Şi s‑au închis de cătră el în turnuri şi s‑au tăbărît asupra lor şi
au procleţit pre ei şi au ars turnurile ei cu foc împreună cu toţi ceia
ce era înlăuntru.
6. Şi au trecut la fiii lui Ammón şi află’ mînă tare şi norod mult şi
pre Timothéi, povăţuitoriul lor.
7. Şi lovi cătră ei războaie multe, şi să zdrobiră înaintea fêţii lui,
şi i‑au lovit pre ei.
8. Şi au luat pre Iazír şi pre fêtele ei şi s‑au înturnat la Iudéa.
9. Şi s‑au adunat limbile cêle den Galaád asupra lui Israíl, ceia
ce era în hotarăle lor, ca să‑i rădice pre ei. Şi au fugit la Dathéma
cetatea. //
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Versiunea modernă

52. Şi au mînecat dimineaţă în 25 de dzile a lunei a
noao, aceasta‑i luna haselef, a anului 148,
53. Şi au adus jirtvă, după lêge, preste jirtăvnicul
arderilor de tot cel nou, carele au făcut.

52. Şi se sculară foarte de dimineaţă în 25 de zile
ale lunii a noaoa, aceasta iaste luna lui haslev87, în
anul 148,
53. Şi aduseră jărtvă noaoă spre ardere de tot pre
altariul care‑l făcusem88, după cum iaste lêgea.

52. Şi s-au sculat în zorii celei de-a douăzeci şi cincea zile a lunii a noua, aceasta fiind luna chaseleu, a
celui de-al o sută patruzeci şi optulea an,
53. Şi au adus jertfă, după lege, pe jertfelnicul cel
nou al arderilor de tot, pe care îl făcuseră.

54. După vrêmea, după dzua întru carea au spurcat
pre el limbile, întru acêea s‑au înnoit cu cîntări şi alăute
şi cu copuze şi cu ţîmbale.

54. După vremea89 şi după zioa precumu‑l spurcase
limbile, într‑acêea se‑au şi înnoit în cîntări şi în lăute şi
în căpuze şi în virghine.90

54. La vremea şi în ziua în care neamurile îl pîngăriseră, chiar atunci l-au consacrat cu cîntări şi în sunet
de ţitere, harfe şi chimvale.

55. Şi căzură tot nărodul preste faţă şi să închinară
şi au binecuvîntat la ceriu pre cel ce bine au sporit lor.

55. Şi căzură toţi oamenii pre fêţele lor şi se închinară şi binecuvîntară în ceriu pre cela ce le‑au ajutat.

56. Şi au făcut înnoirea jirtăvnicului dzile 8 şi au
adus arderi de tot cu veselie şi au jirtvuit jirtvă de mîntuire şi de laudă.
57. Şi au împodobit cea de cătră faţa bisêricii cu
cununi de aur şi cu pevecioare şi au înnoit porţile şi
cămările şi le‑au pus uşi lor.

56. Şi făcură înnoirea91 altariului a opta zi şi aduseră
arderi de tot cu veselie şi junghiiară jărtva mîntuirei
şi a laudei.
57. Şi împodobiră faţa bisêricii denainte cu cununi
de aur şi cu piiaviţe şi au înnoit porţile şi cămările şi au
pus uşile la dînsele.

55. Şi tot norodul a căzut cu faţa la pămînt, s-a
prosternat şi a trimis binecuvîntare către cerul care-i
călăuzise pe drumul bun.
56. Şi au săvîrşit consacrarea jertfelnicului timp de
opt zile, au adus arderi de tot cu voie bună şi au adus
jertfă de izbăvire şi de preamărire.
57. Au împodobit faţada templului cu cununi de
aur şi cu mici scuturi, au refăcut porţile şi cămările
preoţilor şi le-au închis cu uşi.

58. Şi să făcu veselie mare întru nărod foarte şi să
înturnă ocara limbilor.

58. Şi au fost veselie mare foarte în nărod şi se‑au
întors mustrarea limbilor.

58. A fost straşnic de mare voie bună în popor şi a
fost înlăturată ocara păgînilor.

59. 49Şi au pus Iúda şi fraţii lui şi toată adunarea
Israil pentru ca să să ţie dzilele înnoirii jirtăvnicului
întru vremile lor, dentru an în an, dzile 8, de la 25 a
lunii haselef, cu veselie şi bucurie.

59. 92Şi au aşăzat Iúda şi fraţii lui şi toată gloata
lui [879/2] Israil să se facă zioa sfinţirei altariului în
vremile93 lor, den an în an, în 8 zile, în 25 de zile ale
lunii lui haslev, cu veselie şi cu bucurie.

60. Şi au zidit întru vrêmea acêea măgura Sion
[838/2] penpregiur cu zid înalt şi cu turnuri tari, ca
nu cîndai, mergînd limbile, vor călca de tot pre iale, în
ce chip au făcut mainte.

60. Şi zidiră într‑acea vrême muntele Siónului, şi
pre împrejur ziduri nalte şi cule tari, ca să nu mai vie
limbile să‑l calce, ca cum au făcut mai nainte.

61. Şi au rînduit acoló putêre să păzască pre el50
şi au întărit pre ea să păzască Vethúran, ca să aibă
nărodul întăritură de cătră faţa Iduméii.

61. Şi puse acoló oşti să‑l păzească şi întări pre paza
lui pre Vethsuran, ca să aibă oameni să‑l păzească den
cule, despre faţa Edómului94.

59. Iuda şi fraţii lui, precum şi întreaga adunare a
lui Israel au stabilit ca zilele consacrării jertfelnicului să
fie sărbătorite în timpul lor, an de an, timp de opt zile,
începînd cu a douăzeci şi cincea zi a lunii chaseleu, cu
voie bună şi cu bucurie.
60. Au consolidat tot în acea vreme de jur împrejurul muntelui Sion cu un zid înalt şi cu turnuri puternice, pentru ca neamurile păgîne ce-ar veni să nu
le mai calce vreodată în picioare, aşa cum o făcuseră
înainte.
61. [Iuda] a aşezat acolo o garnizoană spre a-l păzi şi
[tot] spre a-l păzi a fortificat [cetatea] Baithsura, pentru
ca poporul să aibă o fortăreaţă în faţa Idumeii.

Cap 5

Cap 5

Capitolul al 5-lea

1. Şi fu cînd audziră toate limbile denpregiur că s‑au
zidit jirtăvnicul şi s‑au înnoit sfinţeniia ca şi întîi, şi să
urgisiră foarte

1. Şi fu deaca auziră limbile de prenprejur că se‑au
zidit altariul şi sfinţirea ca mai denainte, se mîniiară
foarte95

2. Şi sfătuiră ca să rădice rodul Iacov, pre cei ce era
în mijlocul lor; şi au început a omorî întru nărod şi
a‑i rădica.
3. Şi da război Iúda cătră fiii lui Isaf 51 întru Iduméa,
pre Acraváptin, căci încungiura pre Israil; şi i‑au lovit
pre ei cu rană mare şi i‑au zgîrcit pre ei şi au luat prăzile lor.
4. Şi ş‑au adus aminte de răotatea fiilor Vean, carii
era nărodul lui întru laţ şi întru împiedecare52, aleşuind
ei întru căi.
5. Şi s‑au închis de cătră el întru turnuri şi s‑au tăbărît
preste înşii şi au procleţit pre ei şi au arsu turnurile ei
cu foc împreună cu toţi ceia ce era înlontru.

2. Şi socotiră să ia neamul lui Iácov, carele era în
mijlocul lor; şi începură a‑l ucide den nărod şi a‑l
goni.
3. Iar Iúda dêde războiu asupra feciorilor lui Isav în
Iduméea şi a celor den Acravatin, că ocolise pre Israil;
şi‑i bătu cu rană mare [4.] şi‑i izgoni şi luoă jacman
de la dînşii.
4. Şi‑şi aduse aminte de hicleşugul feciorilor lui
Vean, carii fusêse nărodului în cursă şi în zminteală,
lătrîndu‑i96 în cale.
5. Şi se‑au închis pentru dînsul în cule şi se‑au
apropiiat de dînşii şi i‑au blestemat şi au aprins culele
lor cu foc cu tot ce era într‑însele.

1. Şi s-a întîmplat ca atunci cînd neamurile păgîne
din jur au auzit că jertfelnicul a fost zidit şi că lăcaşul
sfînt a fost consacrat la fel ca înainte, s-au mîniat straşnic
2. Şi au hotărît să dea pieirii neamul lui Iacob, pe cei
ce se aflau în mijlocul lor; şi au început să-i ucidă în
masă şi să-i alunge.
3. Iuda ducea lupta împotriva fiilor lui Esau din
Idumeea, în Akrabattena, deoarece îi asediau pe cei din
Israel; le-a pricinuit o mare înfrîngere, i-a doborît şi a
luat de la ei prăzi.
4. Şi-a amintit de răutatea fiilor lui Baian, care erau
pentru popor o piedică şi un obstacol, prin faptul că
organizau pînde pe drumuri.
5. I-a închis în turnuri şi şi-a aşezat tabăra în apropierea lor, i-a anatemizat şi a dat foc turnurilor acestei
[cetăţi] împreună cu toţi cei aflaţi înăuntru.

6. Şi au trecut preste fiii Ammon şi află’ mînă tare şi
nărod mult şi pre Timotheu povăţuitor lor.

6. Şi au trecut la feciorii lui Ammon şi au aflat mînă
vîrtoasă şi nărod mult şi pre Timothei, povaţa97 lor.

7. Şi lovi cătră ei războaie multe, şi să zdrobiră înaintea fêţii lui, şi i‑au lovit pre ei.

7. Şi dêde cu dînşii războaie multe, şi se surpară
înaintea fêţei lui, şi‑i bătu.

8. Şi au luat pre Iazir şi pre fêtele ei şi s‑au înturnat
la Iudéa.
9. Şi s‑au adunat limbile cêle den Galaad preste Israil,
ceia ce era întru hotarăle lor, ca să‑i rădice pre ei. Şi au
fugit la Dáthema întăritura.

8. Şi au luat Gazérul cetatea şi pre fêtele ei şi se‑au
întors în Ţara Ovreiască98.
9. Şi se strînseră limbile cêle den Galaad împotriva
israilitênilor carii era în hotarăle lor, ca să‑i ucigă. Şi au
fugit în cula Diathémului.99

6. A trecut [apoi] la fiii lui Ammon şi a găsit o trupă
puternică, mult norod şi pe Timotheos, conducătorul
lor.
7. A dus împotriva lor numeroase lupte, i-a zdrobit
în faţa lui şi i-a biruit.
8. A cucerit [cetatea] Iazer şi suburbiile ei şi s-a întors în Iudeea.
9. Neamurile păgîne din Galaad s-au adunat împotriva acelora din Israel care se aflau în hotarele lor,
spre a-i da pieirii. [Aceştia] s-au refugiat în fortăreaţa
Dathema.
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Biblia 1688, p. 700, col. 1
10. Şi au trimis cărţi cătră Iúda şi cătră fraţii lui, zicînd:
11. „Adunate sînt asupra noastră limbile cêlea ce‑s împrejurul
nostru, ca să ne rădice pre noi, şi să gătesc să vie şi să apuce mai
nainte cetatea la carea am scăpat; şi Timothéi povăţuiêşte taberii
lor.
12. Acum, dară, viind, scoate‑ne den mîna lor, căci au căzut dentru
noi mulţime.
13. Şi toţi fraţii noştri ceia ce era întru ai lui Tuvín s‑au omorît;
şi au robit pre muierile lor şi fiii lor şi agonisêlele lor şi au pierdut
acoló ca o căpitănie de 1000 de bărbaţi.”
14. Încă cărţile să cetiia şi, iată, alţi olăcari au venit de la Galiléa
cu hainele rupte, vestind după graiurile acêstea,
15. Zicînd: „Adunatu‑s‑au asupra lor de la Ptolemáida şi de la
Tir şi Sidon şi toată Galiléa a celor striini de fêliu, ca să ne topească
pre noi.”
16. Şi deaca auzi Iúda şi norodul cuvintele acêstea, să adună’
adunare mare să să sfătuiască ce vor face fraţilor lor celor ce‑s în
nevoie şi să bat de ei.
17. Şi zise Iúda lui Simon, fratelui lui: „Alêge‑ţi ţie oameni şi pasă
şi mîntuiêşte pre fraţii tăi, pre cei de la Galiléa! Iară eu şi Ionathán,
fratele mieu, vom mêrge la Galaadíta.”
18. Şi lăsară pre Sifón al Zaharíii şi pre Aséa povăţuitori norodului, cu ceialalţi ai puterii, în Iudéa, spre pază.
19. Şi porunci lor, zicînd: „Staţi înaintea norodului acestuia şi să
nu daţi războiu cătră limbi pînă ne vom întoarce noi!”
20. Şi să împărţiră: la Simon bărbaţi 3000 ca să meargă la Galiléa,
şi la Iúda bărbaţi 8000 ca să meargă la Galaadíta.
21. Şi mêrse Simon la Galiléa şi dêde războaie multe cătră limbi,
şi să zdrobiră limbile de cătră faţa lui; şi i‑au gonit pre ei pînă la cetăţile Ptolemaidei.
22. Şi au căzut den limbi ca vro 3000 de oameni, şi luo prăzile
lor.
23. Şi luo pre ei den Galiléa şi den Arváţi, cu muierile şi cu fiii lor
şi toate cîte era la ei, şi i‑au adus la Iudéa cu veselie mare.
24. Şi Iúda Macavéul şi Ionathán, fratele lui, au trecut Iordánul
şi au mers cale de 3 zile în pustie.
25. Şi s‑au întimpinat cu navateii, şi i‑au întimpinat pre ei cu pace
şi au povestit lor toate cîte s‑au întîmplat fraţilor lor în Galaaditída:
26. Şi cum că mulţi dentru ei prinşi sînt la Vosóra şi în Vosór,
în Alemis, Hascór, Machéd şi Carnaím, toate cetăţile acêstea tari şi
mari sînt,
27. Şi în cêlealalte cetăţi ale Galaaditídei sînt cuprinşi; pre mîine
să rînduiesc să tăbărască asupra cetăţilor şi să ia şi să rîdice pre toţi
aceştia întru o zi.
28. Şi întoarse Iúda şi tabăra lui calea spre pustiiu, la Vosóra, fără
vêste şi luo cetatea şi omorî toată partea bărbătească cu gură de sabie
şi luo toate prăzile lor şi o arse pre ea cu foc;
29. Şi să sculă de acoló noaptea şi mer‑ /
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texte
Ms. 45, p. 838-839

Ms. 4389, p. 879-880
10. Şi au trimes cărţi la Iúda şi la fraţii lor, zicînd:

Versiunea modernă
10. Au trimis scrisori către Iuda şi fraţii lui, spunînd:
11. „S-au adunat împotriva noastră neamurile dimprejurul nostru, spre a ne da pieirii, şi se pregătesc să
vină şi să cucerească fortăreaţa în care ne-am refugiat;
iar Timotheos le conduce oastea.

10. Şi au trimis cărţi cătră Iúda şi cătră fraţii lui,
dzicînd:
11. „Adunate sînt preste noi limbile cêlea ce‑s împregiurul nostru, ca să ne rădice pre noi, şi să gătesc să
vie şi să apuce mai nainte întăritura la carea am fugit;
şi Timothei povăţuiêşte taberii lor.

11. [10.] „Strînsu‑se‑au limbile cêle de prenprejur
asupra noastră să ne ucigă [11.] şi se gătesc să vie să ne
scoaţă den cula den carea am scăpat; şi Timothei iaste
hatmanul100 lor.101

12. Acum, dară, venind, scoate pre noi dentru mîna
lor, căci au căzut dentru noi mulţime.
13. Şi toţi fraţii noştri ceia ce era întru a lui Tuvin
omorîtu‑s‑au; şi au robit pre muierile lor şi fiii lor şi
marfa şi au pierdut acoló [839/1] ca o căpetenie de
1000 de bărbaţi.”

12. Deci, acum, vino şi ne mîntuiêşte den mîinile
lor, că mulţi den noi au căzut.
13. Şi toţi fraţii noştri carii au fost în locul Tuvínei
se‑au ucis; şi pre muierile lor şi pre feciorii lor şi agoniseala lor au robit şi au pierit acoló ca la 1000 de
bărbaţi.”

12. Aşa că vino acum de ne scapă din mîna lor,
fiindcă dintre noi a căzut o mulţime
13. Şi toţi fraţii noştri care se aflau la cei ai lui Tubias
au fost ucişi; şi le-au fost duse în robie femeile, copiii
şi avutul şi au pierit acolo cam o mie de bărbaţi.”

14. Încă cărţile să citiia şi, iată, vestitori alţii au venit
de la Galiléa cu hainele rumpte, vestind după graiurile
acêstea,
15. Zicînd: „Adunatu‑s‑au preste ei de la Ptolemaída
şi de la Tir şi Sidónul şi toată Galiléa a celor striini de
fêl, ca să ne topască pre noi.”

14. Şi încă cetind ei cărţile, iată, alţi olăcari veniră de
la Galileea în haine rupte, spuind acêste cuvinte;
15. Şi ziseră: „Strînsu‑se‑au adîns eişi de la Ptolomaída
şi de la Tir şi de la Sidon şi au umplut toată Galiléea cei
de alt neam, ca să ne dăzrădăcinêze.”

14. Încă se mai citeau scrisorile şi iată că veneau
alţi soli din Galileea cu hainele sfîşiate, vestind lucruri
asemănătoare,
15. Spunînd că s-au adunat împotriva lor cei din
Ptolemaida, din Tyr, din Sidon şi din toată Galileea
celor de alt neam, „spre a ne nimici”.

16. Şi daca audzi Iúda şi nărodul cuvintele acêstea,
să adună’ adunare mare să sfătuiască ce vor face fraţilor
lor celora ce‑s în năcaz şi ce să bat de ei.

16. Iar deaca auzi Iúda şi nărodul cuvintele acêstea,
se adună’ sobor mare să se sfătuiască ce vor să facă
[880/1] fraţilor lor celor ce sînt în năcaz şi celor ce fac
războiu asupra lor.
17. Şi zise Iúda frăţine‑său, lui Símon: „Alêge‑ţi oameni şi pasă în Galiléea de mîntuiêşte pre fraţii tăi! Iar
eu şi frate‑mieu Ioanathan vom mêrge în Galaad.”

16. Cum auziră Iuda şi poporul aceste vorbe, s-a
întrunit o mare adunare spre a se sfătui ce să facă
pentru fraţii lor care se aflau la ananghie şi erau atacaţi
de aceia.
17. Şi-i zise Iuda fratelui său Simon: „Alege-ţi oameni şi mergi de-i scapă pe fraţii tăi din Galileea! Iar eu
şi fratele meu Ionathan vom porni spre Galaadita.”

18. Şi lăsară pre Sífon al Zahariei şi pre Aséa
povăţuitori nărodului, cu cei rămaşi a puterii, întru
Iudéa, spre pază.
19. Şi porînci lor, dzicînd: „Staţi înaintea nărodului
acestuia şi să nu daţi război cătră limbi pînă ne vom
întoarce noi!”
20. Şi să împărţiră: la Símon bărbaţi 3000 ca să margă
la Galiléa, şi la Iúda bărbaţi 8000 la Galaadítida.

18. Şi lăsară pre Iósif, feciorul Zahariei, şi pre
Azáriia căpetenii nărodului, cu cêlealalte oşti, în Ţara
Ovreiască102, să păzească.
19. Şi le dêde porîncă, zicînd: „Aveţi grijă pentru
acest nărod şi să nu faceţi războiu asupra limbilor pînă
nu ne vom întoarce noi!”
20. Şi împărţiră lui Símon 3000 de oameni să meargă
în Galiléea, iar Iúdei 8000 să meargă în Galaad.

21. Şi mêrse Símon la Galiléa şi împreună’ războaie
multe cătră limbi, şi să zdrobiră limbile de cătră faţa
lui; şi i‑au gonit pre ei pînă la cetăţile Ptolemaidei.

21. Şi se duse Símon în Galiléa şi dêde multe războaie asupra limbilor, şi se surpară limbile denaintea
fêţei lui; şi‑i goni pînă la porţile Ptolomaídei.103

18. I-a lăsat pe Iosif, fiul lui Zaharia şi pe Azaria,
conducătorul poporului, împreună cu restul armatei,
în Iudeea, spre pază.
19. Şi le-a dat poruncă, zicînd: „Conduceţi poporul
acesta şi nu porniţi lupta împotriva neamurilor pînă ce
ne-om întoarce!”
20. Şi i-au fost repartizaţi lui Simon trei mii de oameni pentru a merge în Galileea, iar lui Iuda opt mii
[pentru a merge] în Galaadita.
21. Simon s-a pornit spre Galileea şi a purtat multe
războaie împotriva neamurilor şi a zdrobit neamurile
din faţa lui şi le-a urmărit pînă la poarta [cetăţii]
Ptolemais.

22. Şi au căzut dentru limbi ca vro 3000 de bărbaţi,
şi luă prăzile lor.

22. Şi căzură dentr‑înşii răniţi ca la 3000 de bărbaţi,
şi luoă agoniseala lor.

22. Au căzut dintre păgîni cam trei mii de oameni,
şi [Simon] a luat de la ei prăzi.

23. Şi‑i luă pre ei dentru Galiléa şi dentru Arvaţi, cu
muierile şi cu fiii lor şi toate cîte era la ei, şi i‑au adus
la Iudéa cu veselie mare.
24.53 Şi Iúda Maccavéul şi Ionáthan, fratele lui, au
trecut Iordánul şi au mersu cale de trei dzile întru
pustiiu.
25. Şi au întîmpinat navateilor, şi au tîmpinat lor54
cu pace şi au povestit lor toate cîte s‑au întîmplat55
fraţilor lor întru Galaadítida:
26. Şi că mulţi dentru ei prinşi sînt la Vossora şi
Vossor, în Alemis, Hascor, Mached şi Carnain, toate
cetăţile acêstea tari şi mari‑s56,

23. Şi luoă pre cei104 ce fusêse în Galiléea şi în Arvatis,
cu muierile şi cu copiii lor şi cu tot ce avea ei, şi‑i aduse
în Ţara Ovreiască cu mare veselie.
24. Iar Iúda Maccavei trecu Iordanul şi cu frate‑său
Ioanathan şi mêrseră în pustie cale de trei zile.

23. I-a luat pe cei din Galileea şi din Arbatta, împreună cu femeile şi copiii lor şi cu toate cîte aveau, şi
i-a dus în Iudeea cu multă voie bună.
24. Iar Iuda Macabeul şi Ionathan, fratele lui, au
trecut Iordanul şi au mers cale de trei zile prin deşert.

25. Şi‑i ieşiră navateii înainte, şi‑i priimiră cu pace
şi le spuse de toate cîte se‑au întîmplat fraţilor lor în
Galaad:
26. Şi cum că sînt prinşi mulţi dentr‑înşii în Varas şi
în Vosor şi în Alimis şi în Hascor şi în Machéda şi în
Carnain, toate acêstea ― cetăţi mari şi tari,

25. S-au întîlnit cu nabateii, şi [aceştia] i-au întîmpinat paşnic şi le-au povestit toate cele întîmplate fraţilor
lor în Galaadita:
26. Că mulţi dintre ei au fost duşi la Bosorra şi
Bosor, în Alemois, Chasfo, Maked şi Carnain (toate
aceste cetăţi sînt puternice şi mari),

27. Şi întru cêlealalte cetăţi sînt coprinşi a Galaadítei; la mîine să rînduiesc să să tăbărască asupra întăriturelor şi să‑i ia şi să‑i rădice pre toţi aceştia întru
o dzi.

27. Ce şi într‑alte cetăţi ale Galaádului sînt închişi;
Şi dimineaţă se‑au rînduit să se gătească de războiu
asupra cetăţilor şi să‑i prinză şi să ucigă pre aceia, pre
toţi, într‑o zi.

28. Şi să întoarse Iúda şi tabăra lui calea spre pustiiu,
la Vossóra, [839/2] fără vêste şi luă cetatea şi omorî
toată partea bărbătească cu gură de sabie şi luă toate
prăzile lor şi o arse pre ea cu foc;

28. Şi se întoarse Iúda105 şi oştile lui pre cale, în pustiia Vosórului, degrabă106 şi ocoli cetatea şi ucise pre
toată partea bărbătească cu gură de sabie şi luoă toată
agoniseala lor şi cetatea o arse cu foc;

27. Că şi în celelalte cetăţi ale Galaaditei se mai
află strînşi laolaltă [iudei] şi că în ziua următoare [păgînii] au de gînd să tăbărască asupra fortăreţelor, să
le cucerească şi să-i dea pieirii pe toţi aceştia într-o
singură zi.
28. Şi au întors pe dată Iuda şi oastea lui drumul
înspre pustiu, către Bosorra, a cucerit cetatea şi a ucis
cu ascuţişul sabiei toată suflarea bărbătească, le-a luat
toate prăzile şi i-a dat foc;

17. Şi dzise Iúda lui Símon, fratelui lui: „Alêge ţie
bărbaţi şi pasă şi izbăvêşte pre fraţii tăi, pre cei de la
Galiléa! Eu şi Ionáthan, fratele mieu, vom mêrge la
Galaadítida.”

29. Şi să sculă de acoló noaptea şi mer-

29. Şi de acoló se sculară noaptea şi mêr-

29. A plecat de acolo noaptea şi au mers
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gea can asupra cetăţii.
30. Şi să făcu dimineaţa şi rădicară ochii lor şi iată nărod mult,
căruia nu era număr, rădicînd loitre şi meşterşuguri ca să ia cetatea;
şi da războiu lor.
31. Şi văzu Iúda că s‑au început războiul şi strigarea cetăţii
s‑au suit pînă la ceriu, cu trîmbiţe şi cu glas mare, şi zise bărbaţilor
puterii:
32. „Daţi războiu astăzi pentru fraţii noştri!”
33. Şi ieşi în trei căpetenii pre denapoia lor şi trîmbiţară cu
trîmbiţele şi strigară cu rugă.
34. Şi cunoscu tabăra lui Timothéu că Macavéu iaste şi fugiră de
cătră faţa lui. Şi lovi pre ei rană mare şi căzură dentru ei în zioa acêea
ca vro 8000 de bărbaţi.
35.11 Şi să abătu la Maáfa şi o bătu şi o luo şi omorî toată partea
bărbătească a ei şi luo pleanurile ei şi o arse pre ea cu foc.
36. De acoló s‑au rădicat şi au luat pre Ahasfón, Machéd, Vosor
şi cêlealalte cetăţi ale Galaadítei.
37. Şi după graiurile acêstea, adunat‑au Timothéu altă tabără şi
s‑au tăbărît despre faţa Rafónului, decindea de pîrîu.
38. Şi trimise Iúda să iscodească tabăra, şi spuseră lui, zicînd:
„Adunate sînt cătră ei toate limbile cêle denprejurul nostru, putêre
multă foarte,
39. Şi arapi au năimit spre ajutoriu lor, şi sînt tăbărîţi decindea
de pîrîu, gata a veni asupra ta la războiu.” Şi mêrse Iúda întru întimpinarea lor.
40. Şi zise Timothéi boiêrilor puterii lui, apropiindu‑se Iuda şi
tabăra lui la pîrîul apei: „De va trêce cătră noi mai nainte, nu vom
putea să stăm înaintea lui, căci putînd va putea spre noi;
41. Iară de se va spămînta şi va tăbărî decindea de rîu, să trêcem
cătră el şi vom putea cătră dînsul.”
42. Şi deaca să apropié Iúda la pîrîul apei, au pus pre cărturarii
norodului la pîrîu şi porunci lor, zicînd: „Să nu lăsaţi tot omul să să
tăbărască, ce să vie toţi la războiu!”
43. Şi trecu asupra lor mai nainte, şi tot nărodul lui denapoia lui.
Şi să înfrînseră înaintea fêţii lui toate limbile şi lepădară armele lor şi
fugiră la capişte în Carnaín.
44. Şi luară cetatea şi capiştea au ars cu foc, împreună cu toţi
ceia ce era într‑însa. Şi să înfrînse Carnaím, şi nu putea să mai stea
înaintea fêţii Iúdei.
45. Şi au adunat Iúda pre tot Israílul, pre cei ce era la Galaaditída,
de la mic pînă la mare, şi pre muierile lor şi pre fiii lor şi marfa lor,
tabără mare foarte, ca să vie la pămîntul Iúdei.
46. Şi veniră pînă la Efrón, şi aceasta e cetate mare la întrarea
ei, foarte tare; nu era a să abate de la ea în direapta au în stînga, ce
numai pren mijlocul ei a mêrgerea.
47. Şi i‑au închis pre ei cei den cetate
48. Şi au astupat porţile cu pietri.
49. Şi au trimis cătră ei Iúda cu cuvinte de pace, zicînd: //
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gea ca asupra tăriei.

seră pînă la tărie.

pînă la fortăreaţa [Dathema].

30. Şi să făcu dimineaţă şi rădicară ochii lor şi iată
nărod mult, căruia nu era număr, rădicînd loitre şi
meşterşuguri ca să ia tăriia; şi da război lor.

30. Şi cînd fu în vărsatul zorilor, îşi rîdicară ochii
şi iată nărod mult, care n‑avea număr, rîdica scări şi
meşteşuguri să ia tăriia; şi da războiu asupra lor.107

31. Şi văzu Iúda că s‑au început războiul şi strigarea
cetăţii s‑au suit pînă la cer, cu trîmbiţe şi cu glas mare,
şi dzise bărbaţilor puterii:

31. Şi văzu Iúda că se‑au început războiul şi chiotul
cetăţii se‑au suit pînă la ceriu ca o trîmbiţă şi glas mare
den cetate [32.] şi zise oamenilor puterii sale:

30. Şi s-a întîmplat ca, mijind de ziuă, să-şi ridice
privirile; şi iată că norod mult de nu avea număr ridica
scări şi maşinării spre a lua cu asalt fortăreaţa şi se războia cu cei de acolo.
31. Văzu Iuda că lupta începuse şi că zgomotul din
cetate urcase pînă la cer, cu trîmbiţe şi strigăt mare, şi
le spuse bărbaţilor din oştire:

32. „Daţi război astădzi pentru fraţii noştri!”

32. „Bateţi‑vă astăzi pentru fraţii voştri!”

32. „Luptaţi astăzi pentru fraţii noştri!”

33. Şi ieşi întru trei începături pre denapoia57 lor şi
trîmbiţară cu trîmbiţile şi strigară cu rugă.

33. Şi ieşi de pre urmă cu trei rînduri şi trîmbiţară
cu trîmbiţe şi strigară cu rugăciuni.

33. Şi cu trei rînduri [de oşteni] le-a venit din spate,
au sunat din trîmbiţe şi au strigat a rugăciune.

34. Şi cunoscu tabăra lui Timotheu că58 Maccaveu
iaste şi fugiră de cătră faţa lui. Şi lovi pre ei rană mare
şi căzură dentru ei întru dzua acêea vro 8000 de bărbaţi.

34. Şi cunoscu tabăra lui Timothei că iaste Maccavei
şi fugi de faţa lui. Şi‑i bătu cu rană mare şi căzu
într‑acea zi ca la 8000 de bărbaţi.

34. Şi a cunoscut oastea lui Timotheos că este
Macabeul şi a luat-o la fugă din faţa lui. [Iuda] le-a dat
o mare lovitură şi au căzut dintre ei în acea zi cam opt
mii de oameni.

35. Şi să abătu la Massifá şi o bătu pre ea şi o luă
pre ea şi omorî toată partea bărbătească a ei şi luă
pleanurile ei şi o arse pre ea cu foc.
36. De acoló s‑au rădicat şi au luat pre Hasfon,
Mached, Vosor şi cêlealalte cetăţi a Galaadítei.

35. S-a abătut apoi spre [cetatea] Alema, s-a războit cu ea, a cucerit-o şi a omorît toată suflarea ei bărbătească, i-a luat prăzi şi i-a dat foc.
36. De acolo a plecat şi a cucerit Chasfo, Maked şi
Bosor şi celelalte cetăţi din Galaadita.

37. Şi după graiurile acêstea, adunat‑au Timotheu
tabără alta şi s‑au tăbărît despre faţa Rafon, decinde
de pîrîu.
38. Şi trimise Iúda să iscodească tabăra, şi vestiră
lui, dzicînd: „Adunate sînt cătră ei toate limbile cêle
împrejurul nostru, putêre multă foarte,

35. Şi [880/2] se întoarse Iúda în Masfa şi dêde
războiu şi o luoă şi ucise toată partea cea bărbătească
a ei şi luoă jacmanul ei şi o arse cu foc.
36. Şi de acoleá trecu şi mêrse de luoă Hasfónul
şi Machédul şi Vosórul şi cêlealalte cetăţi ale Galaádului.
37. Iar după cuvintele acêstea, strînse Timothei
altă tabără şi puse tabăra împotriva Rafónului, preste
pîrîu.
38. Şi trimêse Iúda să iscodească tabăra, şi‑i dêderă
vêste, zicînd că: „Se‑au strîns asupra lui toate limbile
cêle de prenprejur, putêre foarte mare,

39. Şi arapi au năimit spre ajutor lor, şi sînt tăbărîţi
decinde de pîrîu, gata a veni asupra ta la război.” Şi
mêrse Iúda întru tîmpinarea lor.

39. Şi au luat şi harapi în leafă să le fie într‑ajutoriu,
şi au pus tabăra de cêea parte de pîrîu şi sînt gata să
vie108 asupra ta la războiu.” Şi mêrse Iúda înaintea lor.

40. Şi dzise Timotheu boiêrilor puterii lui, apropiindu‑să Iúda şi tabăra lui preste rîul apei: „De va
trêce cătră noi mai nainte, nu vom putea să‑l suferim
pre el, căci putînd va putea cătră noi;

40. Şi zise Timothei cătră căpitanii oştilor sale:
„Deaca se va apropiia Iúda şi oştile lui de pîrîul apei, de
va trêce mai nainte la noi, nu vom putea să‑l aşteptăm,
că ne va birui;109

41. Iar de să va spămînta şi va tăbărî decinde de rîu,
să trêcem cătră el şi vom putea cătră îns.”

41. Iar de‑i va fi frică şi va sta de cêea parte de pîrîu,
noi să trêcem la dînsul şi‑l vom birui.”

42. Şi dacă să apropiia Iúda la pîrîul apei, au pus
pre cărturarii nărodului la pîrîu şi porînci lor, dzicînd:
„Să nu lăsaţi tot omul să să tăbărască, ci să vie toţi la
război!”
43. Şi trecu asupra lor mai nainte, şi tot nărodul lui
denapoia lui. Şi să înfrînseră înain‑ [840/1] tea fêţii lui
toate limbile şi lepădară armele lor şi fugiră la capişte
în Carnain59.

42. De‑acii, deaca se apropié Iúda de pîrîul apei,
puse pre cărturarii nărodului la pîrîu şi le porînci,
zicînd: „Pre nimini să nu lăsaţi să rămîie, ce să treacă
toţi la războiu!”
43. Şi trecu la dînşii înainte, şi nărodul tot după
dînsul. Şi se surpară limbile toate înaintea lui şi lepădară
armele lor şi fugiră la capiştea carea era în Carnaim.

44. Şi luară cetatea şi capiştea au arsu cu foc, împreună cu toţi ceia ce era întru ea. Şi să înfrînse Carnain,
şi nu putea să stea încă împotriva fêţii Iúda.

44. Şi luară cetatea şi capiştea o arseră cu foc, cu tot
ce era într‑însa. Şi se temu Carnaímul, şi nu putu sta
înaintea fêţei Iúdei.

45. Şi adună’ Iuda pre tot Israil, pre cei ce era la
Galaadíta, de la mic pînă la mare, şi pre muierile lor
şi pre fiii lor şi marha, tabără mare foarte, ca să vie la
pămîntul Iúda.

45. Şi strînse Iúda pre toţi israilitênii carii era în
Galaad, de la mic pînă la mare, şi pre muierile lor şi
pre copii şi agoniseala110, tabără111 mare foarte, să vie
în Ţara Ovreiască.

44. [Iudeii] cuceriră cetatea şi dădură foc sanctuarului împreună cu toţi cei ce se aflau în el. Carnainul
a fost supus, iar [păgînii] n-au fost în stare să-i facă
faţă lui Iuda.
45. Iar Iuda i-a strîns laolaltă pe toţi cei din Israel,
care se aflau în Galaadita, de la mic la mare, pe femeile, copiii şi avutul lor, o ceată straşnic de mare, ca să
meargă în ţara lui Iuda.

46. Şi veniră pînă la Efron, şi aceasta‑i cetate mare
la întrare, tare foarte; nu era a să abate de la ea în
dreapta au în stînga, ci numai pren mijlocul ei a mêrgerea.
47. Şi i‑au închis pre ei cei den cetate

46. Şi veniră pînă la Efron, şi aceasta era cetate
foarte tare la întrare, şi nu era a se abate de la dînsa
nici spre stînga, nici spre direapta, ce numai a trêce pren
mijlocul ei.
47. Şi se închiseră cei ce era în cetate

46. Au mers pînă la Ephron, şi ea o cetate mare şi
straşnic de puternică din drumul lor, de la care nu era
cu putinţă să te abaţi nici în dreapta, nici în stînga, ci
doar să treci prin mijlocul ei.
47. Însă cei din cetate nu i-au primit

48. Şi au astupat porţile cu pietri.
49. Şi au trimis cătră ei Iúda cu cuvinte de pace,
dzicînd:

48. [47.] Şi astupară porţile cu pietri.
49. [47.] Iar Iúda trimêse la dînşii cu cuvinte de
pace, zicînd:112

48. Şi au blocat porţile cu pietre.
49. Iuda a trimis la ei [soli] cu vorbe împăciuitoare,
zicînd:

37. După aceste fapte, Timotheos a strîns o altă
oaste şi a aşezat tabăra dinaintea cetăţii Rafon, dincolo
de torent.
38. Iuda a trimis oameni să iscodească tabăra, şi
aceştia îi dădură de veste, spunînd: „S-au strîns la el
toate neamurile păgîne din jurul nostru, o armată straşnic de numeroasă,
39. Au angajat mercenari arabi să le vină în ajutor,
şi au aşezat tabăra dincolo de torent, gata să vină cu
război asupra ta.” Şi Iuda porni în întîmpinarea lor.
40. Timotheos le spuse căpeteniilor armatei sale, în
vreme ce Iuda şi armata lui se apropiau de puhoiul de
apă: „Dacă Iuda ar trece cel dintîi torentul împotriva
noastră, nu vom fi în stare să-i ţinem piept, deoarece
va avea un avantaj puternic asupra noastră;
41. Dacă însă s-ar speria şi şi-ar aşeza tabăra dincolo
de rîu, vom tăbărî asupra lui şi vom avea noi putere
asupra lui.”
42. Cum se apropie Iuda de puhoiul de apă, îi aşeză
pe scribii poporului lîngă puhoi şi le dădu poruncă,
zicînd: „Să nu îngăduiţi ca vreunul dintre oameni să se
oprească, ci să meargă cu toţii la luptă!”
43. El trecu cel dintîi împotriva acestora, şi întreg
poporul în urma lui. Zdrobiră înaintea lor toate neamurile, şi [acestea] îşi aruncară armele şi se refugiară în
sanctuarul din Carnain.
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50. „Trêce‑voiu pren pămîntul tău ca să mêrgem la pămîntul
nostru şi nimeni nu va face rău voao, fără numai cu picioarele vom
trêce.” Şi nu vrea să‑i deşchiză lui.
51. Şi porunci Iúda să strige în tabără ca să să tăbărască fieştecarele în care loc iaste. Şi s‑au tăbărît bărbaţii puterii şi au dat războiu
cetăţii toată zioa acêea şi toată noaptea, şi s‑au dat cetatea în mîinile
lui.
52. Şi au pierdut toată partea bărbătească cu gură de sabie şi o
dezrădăcină12 pre ea şi luo prăzile ei şi trecu pren cetate deasupra
peste omorîţi; şi au trecut Iordánul la cîmpul cel mare despre faţa
Vethsánului.
53. Şi era Iúda adunînd pre cei ce rămînea şi mîngîind pre nărod
toată calea, pînă au venit la pămîntul Iúdii.
54. Şi să suiră la muntele Siónului cu veselie şi cu bucurie şi au
adus arderi de tot, căci n‑au căzut dentru ei nimelea pînă a să întoarce cu pace.
55. Şi în zilele care era Iúda şi Ionathán la Galaád, şi Símon, fratele lui, la Galiléa, cătră faţa Ptolemáidei,
56. Auzi Iósif al Zaharíei şi Azaría, boiêrii puterii, de vitejiile13 şi
războiul care au făcut şi ziseră:
57. „Să facem şi noi noao nume şi să mêrgem să dăm războiu
cătră limbile cêle denprejurul nostru!”
58. Şi porunciră celor den putêrea ce era cu ei şi mêrseră asupra
Iamníei.
59. Şi ieşi Gorghía den cetate şi bărbaţii lui întru întimpinarea
lor la războiu.
60. Şi să înfrînse Iósif şi Azaría şi s‑au gonit pînă la hotarăle
Iúdii; şi căzură în zioa acêea den nărodul lui Israíl ca vro 2000 de
bărbaţi şi să făcu înfrîngere mare întru nărodul lui Israíl,
61. Căci n‑au ascultat pre Iúda şi pre fraţii lui, gîndind să facă
vitejie.
62. Şi ei nu era den sămînţa bărbaţilor acelora cărora s‑au dat
mîntuirea lui Israíl pren mînile lor.
63. Şi bărbatul Iúda şi fraţii lui să măriră foarte înaintea a tot
Israílul şi a limbilor tuturor unde să auziia numele lor.
64. Şi să aduna cătră ei lăudînd.
65. Şi ieşiră Iúda şi fraţii lui şi bătea pre fiii lui Isáf în pămîntul
de cătră amiazăzi; şi au lovit pre Hevrón şi pre fêtele ei şi au surpat
tăriia ei şi turnurile ei au ars împrejur.
66. Şi s‑au sculat a mêrge la pămîntul celor de fêliu striini şi mergea la Samáriia.
67. În zioa acêea căzură preoţii cetăţilor, vrînd ei să facă bărbăţie
ieşind ei la războiu fără de sfat.
68. Şi să abătu Iúda la Azót, pămîntul celor striini de fêliu, şi au
surpat capiştile14 lor şi cioplitele bozilor lor şi au ars cu foc şi au prădat prăzile cetăţilor şi s‑au întors la pămîntul Iúdii. /
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50. „Trêce‑voi pren pămîntul tău ca să mêrgem
la pămîntul nostru şi nime nu va face rău voao, fără
numai cu picioarele vom trêce.” Şi nu vrea să‑i dăşchiză lui.

50. [48.] „Să trêcem pren ţara voastră la ţara noastră şi nimini pre de‑ai voştri nu va bîntui, fără numai
cît vom trêce cu picioarele.” Iar ei nu vrură să le dăşchiză.

50. „Vom trece prin pămîntul tău pentru a merge
spre pămîntul nostru şi nimeni nu vă va face rău, doar
cu picioarele vom trece.” Dar nu au vrut să-i deschidă.

51. Şi porînci Iúda să strige în tabără ca să să tăbărască fieştecarele întru care loc iaste. Şi s‑au tăbărît
bărbaţii puterii şi au dat război cetăţii toată dzua acêea
şi toată noaptea, şi s‑au dat cetatea întru mîinile lui.

51. [49.] Şi porînci Iúda să dea vêste în tabără să se
gătească să dea războiu cine den ce loc va fi. [50.] Şi se
gătiră bărbaţii puterii şi dêderă războiu asupra cetăţii
toată zioa acêea şi toată noaptea, şi se dêde cetatea în
mîinile lui.

51. Atunci Iuda porunci să se vestească în tabără ca
fiecare să se aşeze în locul unde se află. Iar războinicii
s-au aşezat în poziţie de luptă şi s-au războit cu cetatea
toată acea zi şi toată noaptea, iar cetatea s-a predat în
mîna lui.

52. Şi au pierdut toată partea bărbătească cu gură
de sabie şi o dăzrădăcină pre ea şi luă prăzile ei şi
trecu pren cetate deasupra celor omorîţi; şi au trecut
Iordanul la cîmpul cel mare despre faţa Vethsan.

52. [51.] Şi ucise pre toată partea băr‑ [881/1]
bătească cu gură de sabie şi o dăzrădăcină şi luoă
agoniseala ei şi trecu pren toată cetatea preste cei ucişi;
[52.] şi trecură Iordánul la un cîmp mare despre faţa
Vethsániei.

52. El a ucis toată suflarea bărbătească cu ascuţişul
sabiei, a distrus [cetatea], i-a luat prăzile şi a trecut
prin cetate peste trupurile celor ucişi; a trecut [apoi]
Iordanul înspre cîmpia cea mare din faţa [cetăţii]
Baithsan.

53. Şi era Iúda adunînd pre cei ce rămînea şi mîngîind pre nărod preste toată calea, pînă au venit la pămîntul Iúdei.
54. Şi să suiră la măgura Sion cu veselie şi bucurie şi
au adus arderi de tot, căci n‑au căzut dentru ei nimerile
pînă a să întoarce cu pace.

53. Şi era Iúda adunînd pre cei ce rămînea şi mîngîia
nărodul în toată calea, pînă ce sosi în ţara Iúdei113.
54. Şi se‑au suit în muntele Siónului cu veselie şi cu
bucurie şi aduseră arderi de tot, pentru căci n‑au căzut
dentr‑înşii nici unul pînă ce se‑au întors în pace.

53. Iuda era cel care-i aduna pe cei rămaşi în urmă
şi care încuraja poporul pe toată durata drumului, pînă
ce au ajuns pe pămîntul lui Iuda.
54. Şi s-au urcat pe muntele Sion cu voie bună şi
bucurie şi au adus arderi de tot, fiindcă nimeni dintre
ei nu căzuse pînă ce s-au întors în pace.

55. Şi întru dzilele carele — Iúda şi Ionathan la
Galaad, şi Símon, fratele lui, la Galiléa, de cătră faţa
Potolemaídei60,

55. Iar în zilele cêlea cît fusêse Iúda şi Ioanathan în
Galaad, şi frate‑său Símon în Galiléea, împotriva fêţei
Ptolomaídei,

55. În zilele în care Iuda şi Ionathan se aflau în
Galaad, iar Simon, fratele lui, în Galileea, în faţa [cetăţii] Ptolemais,

56. Audzí Iosif al lui Zaháríu şi Azaría, boiêrii puterii, vitejiile şi războiul carele au făcut şi dziseră:
57. „Să facem şi noi noao nume şi să mêrgem să
dăm război cătră limbile cêle împregiurul nostru!”

56. Auzise Iósif, feciorul Zahariei, şi Azáriia, căpeteniile puterii, biruinţa şi lucrurile cêle bune şi războaiele care se‑au făcut şi zise:
57. „Să facem şi noi noaoă nume şi mêrgem să ne
batem cu limbile cêlea ce sînt împrejurul nostru!”

56. Iosif, fiul lui Zacharias, şi Azarias, căpeteniile
oştirii, auziră de faptele de vitejie şi de războiul pe care
îl purtaseră [aceştia] şi au zis:
57. „Să ne facem şi noi un nume şi să plecăm la
luptă împotriva neamurilor din jurul nostru!”

58. Şi porînciră celor de la putêrea ce era cu ei şi
mêrseră asupra Iamníei.

58. Şi dêde vêste celor ce era supt biruinţa lui şi
mêrseră în Iamniia.

58. Au dat porunci celor din armata care era cu ei şi
s-au îndreptat spre Iamneia.

59. Şi [840/2] ieşi Gorghías den cetate şi bărbaţii lui
întru timpinarea lor la război.

59. Şi ieşi Gorghiia den cetate şi oamenii lui înaintea
lor la războiu.

59. Dar Gorgias şi oamenii lui ieşiră din cetate pentru a-i înfrunta în luptă.

60. Şi să înfrînse Iósifos şi Azarías şi s‑au gonit
pînă la hotarăle Iúdeii; şi căzură întru dzua acêea dentru nărodul Israil ca vro 2000 de bărbaţi şi să făcu înfrîngere mare întru nărodul Israil,

60. Şi au înfrînt pre Iósif şi pre Azáriia şi i‑au gonit pînă în hotarăle Iúdei; şi căzură într‑acea zi den
nărodul lui Israil ca la 2000 de oameni şi fu rană mare
în nărod,114

60. Iosif şi Azarias au fost înfrînţi şi urmăriţi pînă
la hotarele Iudeei; şi au căzut în acea zi din poporul lui
Israel cam două mii de oameni şi a fost o mare derută
în norodul [lui Israel],

61. Căci nu au ascultat pre Iúda şi pre fraţii lui, gîndind să facă vitejie.

61. Pentru că n‑au ascultat pre Iúda şi pre fraţii lui,
gîndind să se facă mai vitêji.115

61. Fiindcă nu i-au ascultat pe Iuda şi pe fraţii săi,
gîndind să o facă pe vitejii.

62. Iară ei nu era dentru sămînţa bărbaţilor acelora
cărora s‑au dat mîntuirea Israil pren mîinile lor.

62. Şi ei nu era de seminţiia acelor bărbaţi cu a cărora mînă se didêse mîntuirea lui Israil.

62. Ei nu erau însă din sămînţa acelor bărbaţi cărora le-a fost hărăzită izbăvirea lui Israel prin mîna lor.

63. Şi bărbatul Iúda şi fraţii lui să măriră foarte înaintea a tot nărodul61 Israil şi a limbilor tuturor unde să
audziia numele lor.
64. Şi să aduna cătră ei lăudînd.
65. Şi ieşiră Iúda şi fraţii lui şi bătea pre fiii Isav
întru pămîntul de cătră austru; şi au lovit pre Hevron
şi pre fêtele ei şi au surpat tăriia ei şi turnurile ei au
arsu împregiur.

63. Iar bărbatul Iúda şi fraţii lui se‑au slăvit foarte
înaintea a tot Israilul şi a toate limbile unde se‑au auzit
de numele lor116.
64. Şi strîngea la dînşii de le făcea laudă.
65. Şi ieşi Iúda şi fraţii lui şi se bătea cu feciorii lui
Isav carii era în ţara cea despre amiazăzi; şi au bătut
Hevrónul şi pre fêtele lui şi culele lui le‑au răsipit şi
turnurile lui le‑au ars cu foc împrejur.

63. Viteazul Iuda şi fraţii săi au fost mult preamăriţi
în faţa întregului Israel şi a tuturor neamurilor la care
se auzise de numele lor.
64. Şi se adunau la ei lăudîndu-i.
65. Iar Iuda şi fraţii lui plecară şi se luptau cu fiii lui
Esau în ţinutul din sud; şi au lovit [cetatea] Hebron
şi suburbiile ei, i-au distrus fortăreţele şi au dat foc
turnurilor din jur.

66. Şi s‑au sculat a mêrge la pămîntul celor striini de
fêl şi mergea la Samáríia.

66. Şi se‑au rîdicat să meargă în ţara celor de alt
neam şi au trecut la Samáriia.

66. Apoi a plecat spre a se îndrepta către ţinutul
celor de alt neam şi a trecut prin Samaria.

67. Întru dzua acêea căzură preuţi a cetăţilor, vrîndu
ei să facă bărbăţie ieşind la război fără de sfat.

67. Într‑acêea zi au căzut preoţii în războiu, că au
vrut să se facă mai vitêji cînd au ieşit la războiu fără
de învăţătura lui.

67. În acea zi căzură preoţi ai cetăţilor, fiindcă au
vrut să o facă pe vitejii prin aceea că au plecat la luptă
în chip necugetat.

68. Şi să abătu Iúda la Azót, pămîntul celor striini
de fêl, şi au surpat cuptoarele62 şi cioplitele bodzilor
lor şi au arsu cu foc şi au prădat prăzile cetăţilor şi s‑au
întorsu la pămîntul Iúdei.

68. Iar Iuda se‑au abătut la Azot, în ţara celor de
alt neam, şi au fărîmat capiştele lor şi ciopliturile dumnezeilor lor le‑au ars cu foc şi au luat avuţiile cetăţii şi
se‑au întors în ţara Iúdei.

68. Iar Iuda s-a abătut spre Azot, ţinutul celor de alt
neam, le-a distrus altarele, a dat foc statuilor zeilor lor,
a prădat cetăţile şi s-a întors pe pămîntul lui Iuda.
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Cap 6
1. Şi împăratul Antióh mergea la ţărîle cêle de sus şi auzi că iaste
Elimaís la Persída, cetate slăvită, cu avuţie, cu argint şi cu aur,
2. Şi besêreca cea dentr‑însa — bogată foarte şi acoló — acoperemînturi de aur şi zale şi arme, carele au lăsat acoló Alexándru
al lui Fílip, împăratul machidonênilor, care au împărăţit întîi întru
elini.
3. Şi au venit şi cerca să ia cetatea şi să o prade pre ea, şi n‑au
putut, căci s‑au înţeles cuvîntul la cei den cetate15.
4. Şi să sculară la el spre războiu, şi fugi şi să duse de acoló cu
mîhnire mare, întorcîndu‑se la Vavilón.
5. Şi veni vestind oarecarele lui la Persída cum s‑au înfrînt taberile
cêle ce au mers la pămîntul Iúdii
6. Şi au mers Lísia cu putêre tare întîiu şi să înfrînse de cătră faţa
lor şi s‑au întărit cu arme şi cu putêre şi cu prăzi multe, carele au luat
den taberile carele au înfrînt,
7. Şi au surpat urîciunea cêea ce au zidit asupra jîrtăvnicului den
Ierusalím, şi svinţeniia, ca şi întîiu, au încunjurat cu ziduri nalte, şi
pre Vethsúra, cetatea lui.
8. Şi fu deaca auzi împăratul cuvintele acêstea, să înspăimă şi să
turbură’ tare şi căzu pre patu; şi au căzut în boală de voie rea, căci nu
i s‑au făcut lui precum gîndiia.
9. Şi era acoló zile multe, căci să înnoi asupra lui mîhnire mare,
şi gîndi că va muri.
10. Şi chemă pre toţi priêtenii lui şi zise cătră ei: „Luatu‑s‑au
somnul de la ochii miei şi am scăzut cu inema de grijă;
11. Şi ziş inemii: «Pînă la ce năcaz am venit şi furtună mare întru
carea acum sînt! Căci bun şi îndrăgit eram întru biruinţa mea.»
12. Şi acum îmi aduc aminte de răutăţile carele am făcut la
Ierusalím: şi am luat toate vasele cêle de aur şi cêle de argint cêle
dentr‑însul şi am trimis ca să rădice pre ceia ce lăcuiescu Iudéa în
deşărt.
13. Cunoscuiu că pentru acêstea m‑au aflat răutăţile acêstea şi,
iată, pieru cu voie rea mare şi în pămînt striin.”
14. Şi chemă pre Filip, care era unul den priêtenii lui, şi‑l puse
pre el preste toată împărăţiia lui
15. Şi‑i dêde lui stema şi veşmîntul lui şi inelul, ca să aducă pre
Antióh, fiiul lui, şi să‑l crească pre el ca să împărăţească.
16. Şi muri acoló Antióh împăratul, în anul 149.
17. Şi cunoscu Lísia că au murit împăratul şi au pus pre Antióh
a împărăţi, feciorul lui, în locul lui, pre carele au crescut tinirel, şi au
numit numele lui Efpátor.
18. Şi cei de la margine era închizînd pre Israíl împrejurul sfintelor şi cercînd răutăţile în toată vrêmea //
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texte
Ms. 45, p. 840-841

Ms. 4389, p. 881

Versiunea modernă

Cap 6

Cap 6

Capitolul al 6-lea

1. Şi împăratul Antioh mergea cêle de sus ţări şi
audzi că iaste la Elimes la Persída, cetate slăvită, cu
avuţie, cu argint şi aur,
2. Şi bisêrica cea dentru ea — bogată foarte şi acoló
— acoperemînturi de aur şi dzêle şi arme, carele au
lăsat acoló Aléxandru al lui Fílip, împăratul Machedon,
carele au împărăţit întîi întru greci.

1. Iară împăratul Antioh umbla ţărîle cêle den sus
şi auzi că iaste Ellímul în Ţara Cazîlbăşască, cetate
slăvită, şi cu aur şi cu argint mult,117
2. Şi bisêrica [881/2] dentr‑însa ― foarte bogată şi
acoló ― zăvêse de aur şi zalele118 şi armele care le‑au fost
lăsat Alexandru al lui Filipp, împăratul Machidoniei,
carele au împărăţit întîi în Ţara Grecească.

1. Regele Antioh străbătea ţările de sus şi auzi că
există în Persia Elymais, o cetate vestită prin bogăţie,
argint şi aur,
2. Şi că templul din ea era straşnic de bogat şi [se
aflau] acolo armuri de aur, platoşe şi arme, pe care le
lăsase acolo regele Alexandru Macedon, fiul lui Filip,
care domnise cel dintîi asupra grecilor.

3. Şi veni şi cerca să ia cetatea şi să o prade pre ea,
şi nu au putut, căci s‑au cunoscut cuvîntul celor den
cetate.

3. Şi mêrse şi cercă să ia cetatea şi să o jăfuiască,
ce nu putu, că prinseră de vêste cei ce era în cetate de
cuvîntul acesta.

3. Plecă într-acolo şi căuta să cucerească cetatea şi
să o prade, dar n-a fost în stare, deoarece intenţia lui
le-a fost cunoscută celor din cetate.

4. Şi să sculară la el spre război, şi fugi şi să duse de
acoló cu mîhnire mare, întorcîndu‑să la Vavilon.
5. Şi veni vestind oarecarele lui la Persída cum s‑au
înfrînt taberile cêle ce au mersu la pămîntul Iúdei

4. Şi se sculară cu războiu asupra lui, şi fugi de
acoló şi se duse cu întristăciune mare şi se întoarse
în Vavilon.
5. Şi veni olăcariu în Persida119 de‑i spuse cum că au
fugit oştile care au mers în Iudéea

6. Şi au mersu Lisía cu putêre tare întîi şi să înfrînse
de [841/1] cătră faţa lor şi s‑au întărit cu arme şi cu
putêre şi prăzi multe, carele au luat dentru taberile
carele au înfrînt,

6. Şi cum că au mers şi Lisiia cu putêre mai mare
decît întîiu şi au fost gonit de faţa ovrêilor şi se‑au
întărit cu armele şi cu putêrea şi cu jacmanele cêle
multe, care au luat de la taberile cêlea ce le‑au bătut,

4. Ei s-au ridicat la luptă împotriva lui, iar el a bătut
în retragere şi a plecat de acolo cu mare supărare,
pentru a se întoarce în Babilon.
5. Şi veni cineva care-i dădu de veste în Persia că
oştile care se îndreptaseră spre pămîntul lui Iuda au
fost înfrînte
6. Şi că Lysias a plecat cu o armată puternică printre
primii şi a fost învins în faţa lor şi că [iudeii] s-au întărit
cu arme, armată şi multe prăzi, pe care le luaseră de la
oştirile pe care le nimiciseră,

7. Şi au surpat scîrnăviia cêea ce au zidit asupra
jirtăvnicului den Ierusalim, şi sfinţenie, în ce chip mai
nainte, au încungiurat cu ziduri înalte, şi pre Vethsúra,
cetatea lui.

7. Şi au rîsipit urîciunea120 carea o au zidit pre altar
în Ierusalim, şi sfinţirea, ca şi mai denainte, o au ocolit
cu ziduri nalte, ce şi Vethsuránul, cetatea ei.

7. Şi că au dărîmat blestemăţia pe care [Antioh] o
zidise pe jertfelnicul din Ierusalim şi au împrejmuit
lăcaşul sfînt, ca mai înainte, cu ziduri înalte, precum şi
Baithsura, cetatea lui.

8. Şi fu daca audzi împăratul cuvintele acêstea, să
înspăimă şi să clătină tare63 şi căzu preste pat; şi au
căzut la boală de voie rea, căci nu i s‑au făcut lui în ce
chip gîndiia.

8. Şi fu deaca auzi împăratul acêle cuvinte, se înfricoşă şi se turbură’ foarte şi se trînti în pat; şi căzu în
boală de inimă rea, pentru căci nu se‑au umplut precum au cugetat el.

8. S-a întîmplat ca, imediat ce regele auzi aceste vorbe, să fie cuprins de uimire, să se tulbure straşnic, să
cadă la pat şi să cadă în nesimţire, de supărare, că nu i
se întîmplase precum dorise.

9. Şi era acoló dzile multe, căci să înnoi preste el64
mîhnire mare, şi gîndi că va să moară.

9. Şi fu într‑acêea multe zile, că se înnoise asupra lui
scîrbă mare, şi gîndi că va să moară.

9. Era acolo de mai multe zile, fiindcă marea supărare se reînnoia în el, şi socotea că i se apropie sfîrşitul.

10. Şi chemă pre toţi priêtenii lui şi dzise cătră ei:
„Luatu‑s‑au somnul de la ochii miei şi am scăzut cu
inima de grije;
11. Şi dzişi inimei: «Pînă la ce năcaz am venit şi furtună mare întru carea acum sînt! Căci bun şi îndrăgit
eram întru biruinţa mea.»
12. Şi acum îmi aduc aminte de răotăţile carele am
făcut în Ierusalim: şi am luat toate vasele cêle de aur şi
cêle de argint ce‑s la el şi am trimis să rădice pre Iúda
întru dăşert.

10. Şi chiemă pre toţi priêtenii săi şi le zise: „Somnul
au fugit de la ochii miei şi, de grijă, mi‑au121 căzut
inima;122
11. Şi ziş în inima mea: «În cîte inimi123 rêle am
ajuns şi în ce val de mare în care sînt acuma! Şi eram
bun şi drag întru biruinţa mea.»
12. Iar acum eu îmi aduc aminte de răotăţile care
le‑am făcut în Ierusalim: şi am luat toate vasele de aur
şi de argint dentr‑însul şi am trimes să ia pre cei ce lăcuia în Iudéea fără de nici o vină.

10. Îşi chemă toţi prietenii şi le spuse: „Somnul s-a
îndepărtat de ochii mei şi, de grijă, mi-am pierdut tot
curajul;
11. Şi mi-am spus în sinea mea: «La ce ananghie am
ajuns şi la ce mare tulburare în care mă aflu acum! Că
bun şi iubit eram în timpul puterii mele.»
12. Acum, însă, îmi aduc aminte de relele pe care
le-am făcut în [cetatea] Ierusalim, că am luat toate
prăzile de argint şi de aur din ea şi am trimis să fie
exterminaţi fără motiv cei ce locuiesc în Iuda.

13. Cunoscuiu că pentru acêstea au aflat pre mine
răutăţile acêstea şi, iată, pier cu voie rea mare întru
pămînt striin.”

13. Şi am cunoscut că pentru acêea m‑au ajuns
acêste răotăţi şi iată că pieiu de scîrbă mare în ţară
streină.”

13. Mi-am dat seama că din pricina acestor lucruri
m-au ajuns aceste necazuri şi, iată, mor cu mare tristeţe
pe pămînt străin.”

14. Şi chemă pre Fílip, unul dentru priêtenii lui, şi‑l
puse pre el preste toată împărăţia lui

14. Şi chiemă pre Filipp, unul den priêtenii săi, şi‑l
puse preste toată împărăţiia lui

14. L-a chemat pe Filip, unul dintre prietenii lui, şi
l-a rînduit mai-mare peste întregul său regat,

15. Şi‑i dêde lui stema şi văşmîntul lui şi inelul, ca
să aducă pre Antioh, fiiul lui, şi să‑l crească pre el ca
să împărăţască.
16. Şi muri acoló Antioh împăratul, ani 149.

15. Şi‑i dêde coroana şi caftanul şi inelul să le ducă
fiiu‑său, lui Antioh, şi să‑l hrănească şi să‑l puie împărat.
16. Şi muri acoló Antioh împărat, în anul 149.124

17. Şi cunoscu Lisía că au murit împăratul şi au pus
a împărăţi pre Antioh, ficiorul lui, pentru el, pre carele
au crescut tinerel, şi au numit numele lui Efpátor.

17. Şi cunoscu Lisiia că au murit împăratul şi puse
împărat pre fiiu‑său, Antioh cel tînăr, care‑l hrănise,
şi‑i puse numele Evpátor.

15. I-a dat diadema, veşmîntul şi inelul său spre a-l
aduce pe Antioh, fiul său, şi a-l pregăti pentru domnie.
16. Şi a murit acolo regele Antioh, în cel de-al o sută
patruzeci şi nouălea an.
17. Lysias află că regele a murit şi l-a pus să domnească în locul acestuia pe Antioh, fiul lui, pe care îl
crescuse de mic, şi i-a dat numele Eupator.

18. Şi cei dentru margine era încuind pre Israil împrejurul sfintelor şi cercînd răotăţile pren tot

18. Iar ceia ce era pre margine închiseră pre Israil
împrejurul celor sfinte şi cerca lor în toată vrêmea cêle
rêle,

18. Cei din citadelă ţineau închis poporul lui Israel
în jurul celor sfinte şi căutau să-i facă rău în orice privinţă
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şi întărirea limbilor.
19. Şi gîndi Iúda să‑i rădice pre ei şi adună’ tot norodul ca să şază
împrejurul lor.
20. Şi să adunară împreună şi şăzură împrejurul lor ani 150 şi au
făcut asupra lor stare de săgeţi şi meşterşuguri.
21. Şi ieşiră dentr‑înşii de la închisoare şi să lipiră lîngă ei o samă
den cei necredincioşi den Israíl; şi mêrsără cătră împăratul şi zisără:
22. „Pînă cînd nu vei face lêge şi vei izbîndi pre fraţii noştri?
23. Noi binevom să slujim tătîne‑tău şi să umblăm întru cêle
zise de el şi să urmăm poruncilor lui. Căci cei ce sînt ai norodului
acestuia
24. Pentru aceasta să înstriina de la noi; afară den cîţi să afla dentru noi să omorîia şi moştenirele noastre să jăhuia.
25. Şi nu preste noi numai întinsără mîna, ce şi preste toate hotarăle lor.
26. Şi iată, s‑au tăbărît astăzi asupra marginii în Ierusalím, ca să‑l
ia pre el şi sfinţeniia; şi pre Vethsúra au întărit.
27. Şi de nu vei apuca înainte pre ei cu sîrguiala, mai mari decît
acêstea vor face şi nu vei putea să‑i biruieşti pre ei.”
28. Şi să scîrbi împăratul deaca auzi şi adună’ pre toţi priêtenii lui,
pre domnii puterii lui şi pre cei ce era preste călăreţi.
29. Şi de la alţi împăraţi şi de la ostroavele mărilor venit‑au cătră
el puteri năimite.
30. Şi era numărul puterii lui 100000 de pedestri şi 20000 de
călărime şi pili 32 învăţaţi la războiu.
31. Şi au venit pren Iduméa şi s‑au tăbărît asupra Vethsúrii şi
s‑au bătut în zile multe şi au făcut meşterşuguri. Şi ieşiră şi le arsără
pre iale cu focu şi dêderă războiu bărbătêşte.
32. Şi să sculă Iúda de la margine şi să tăbărî la Veth‑Zaharia, în
preajma taberii împăratului.
33. Şi mînecă împăratul dimineaţa şi rădică’ tabăra întru pornirea
ei despre calea Veth‑Zaháriei; şi s‑au răsipit puterile la războiu şi au
trîmbiţat cu trîmbiţile.
34. Şi pililor au arătat sînge de strugur şi de mure, ca să‑i
tocmească pre ei la războiu.
35. Şi au împărţit hiarăle la stoluri şi au pus lîngă fieştecare pil
1000 de bărbaţi înzăoaţi cu lanţuri, şi coifuri de aramă peste capetele
lor, şi 500 de călărime rînduiţi la toată hiara aleasă.
36. Aceştia, mai nainte de vrême, oriunde era hiara, era şi ei, şi
oriunde mergea, mergea împreună, nu să despărţiia de ea.
37. Şi turnuri de lemnu preste iale tari, acoperindu‑se preste
fieştecare hiară, încinsă preste ea cu meşterşuguri, şi pre fieştecare
— bărbaţi 32, cei ce da războiu preste ei, şi indianul ei.
38. Şi cêealaltă călărime dencoace şi dencoleá au pus de amîndoao
părţile taberii, clătinîndu‑se şi astupîndu‑se în văi.
39. Şi cînd luciia soarele preste pavezile cêle de aur, sclipiia măgurile de iale /
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şi întăritură limbilor.

iar limbilor întărire.

şi să le fie de ajutor neamurilor păgîne.

19. Şi gîndi Iúda să‑i rădice pre ei şi adună’ tot nărodul ca să şază pregiur ei.

19. Şi gîndi Iúda să‑i piiarză şi chiemă pre tot nărodul să‑i ocolească.125

19. Dar Iuda îşi puse în gînd să-i nimicească şi adună tot poporul spre a-i împresura.

20. Şi să adunară împreună şi şezură pregiur ei ani
150 şi au făcut asupra lor şi murí65 şi meşterşuguri.

20. Şi se strînseră toţi denpreună şi-i o‑126 [882/1]
coliră în anul 150 şi au făcut127.

21. Şi ieşiră dentru ei den închisoare şi să lipiră lîngă
ei o samă dentru cei necredincioşi dentru Israil66; şi
mêrseră cătră [841/2] împăratul şi dziseră:
22. „Pînă cînd nu vei face lêge şi vei izbîndi pre
fraţii noştri?
23. Noi binevream să slujim tătîne‑tău şi să mêrgem
la cêlea ce el zicea şi să urmăm porîncelor lui. Căci a
nărodului acestuia

21. Si au ieşit dentr‑înşii de unde era ocoliţi şi se
însoţiră cu dînşii şi unii necredincioşi dentru Israil;
[22.] şi mêrseră la împăratul şi ziseră:
22. „Pînă cînd nu vei face judecată şi să izbîndeşti
pentru fraţii noştri?
23. Că noi am fost bucuroşi să slujim tătîne‑tău şi
să umblăm în legile lui şi să lucrăm porîncilor lui. [24.]
Şi feciorii nărodului nostru

20. Şi s-au strîns laolaltă, au împresurat [citadela]
în cel de-al o sută cinzecilea an şi au făcut împotriva
acestora catapulte şi mecanisme [de război].
21. Însă [cîţiva] dintre aceştia ieşiră din împresurare
şi li se alăturară unii dintre necredincioşii din Israel; ei
merseră la rege şi îi spuseră:
22. „Pînă cînd nu vei face dreptate şi nu-i vei răzbuna pe fraţii noştri?
23. Noi găsim de cuviinţă a-l sluji pe părintele tău,
a ne conforma celor spuse de el şi a-i urma întru totul
poruncile. (Căci cei din acest popor)

24. Pentru aceasta să înstreina de la noi; afară dentru
cîţi să afla dentru noi să omorîia şi moştenirile noastre
să jefuia.
25. Şi nu preste noi numai întinseră mîna, ci şi preste toate hotarăle lor.

24. Pentru aceasta se‑au osebit de noi; şi oricarii
se afla dentr‑ai noştri se ucidea şi moşiile noastre se
împărţiia.
25. Şi nu ş‑au întins mîna asupra noastră, ce şi asupra tuturor hotarălor noastre.

24. Din această cauză s-au înstrăinat de noi; mai
mult, cîţi dintre noi erau găsiţi, erau ucişi şi ne erau
confiscate moştenirile.
25. Şi nu doar asupra noastră şi-au întins ei mîinile,
ci şi asupra tuturor hotarelor lor.

26. Şi iată că s‑au tăbărît astădzi67 asupra marginei
în Ierusalim, ca să o ia pre ea şi sfinţeniia; şi Vethsúra
au întăritu‑o.

26. Şi iată că astăzi se‑au apropiiat de margine în
Ierusalim, să o ia; şi Vethsuránul l‑au întărit.

26. Şi iată, azi şi-au aşezat tabăra lîngă citadela din
Ierusalim, pentru a o lua în stăpînire şi pe ea şi templul; şi au fortificat [cetatea] Baithsura.

27. Şi de nu vei apuca mai nainte pre ei cu sîrguială,
mai mari decît acêstea vor face şi nu vei putea să‑i
biruieşti pre ei.”
28. Şi să scîrbi împăratul daca audzi şi adună’ pre toţi
priêtenii lui, boiêrii puterii lui şi pre cei preste frîne.
29. Şi de la împăraţi tovarăşi şi de la ostroavele mărilor venit‑au cătră el putêre năimite.

27. Deci, de nu vei mêrge înaintea lor curînd, şi
mai mari decît acêstea vor face şi nu vei putea să‑i
biruieşti128.”
28. Şi se mînié împăratul deaca auzi acêstea şi chiemă priêtenii săi şi pre căpitanii puterii sale şi pre cei ce
era preste călăreţi.
29. Şi dentr‑alte împărăţii şi den ostrovele mării
veniră la dînsul oşti în leafă.

27. Iar de nu le-o vei lua repede înainte, vor săvîrşi
fapte mai mari decît acestea şi nu vei fi în stare să-i
opreşti.”
28. Cînd auzi regele [acestea], se mînie şi-şi adună
toţi prietenii, căpeteniile armatei sale [de pedestraşi] şi
pe cei mai mari peste hăţuri.
29. Iar din regatele aliate şi din insulele mărilor au
venit la el oştiri de mercenari.

30. Şi era numărul puterilor lui 100000 de pedestri
şi 20000 de cai şi pili 32 ştiind războiu.

30. Şi fu numărul oştilor lui 100000 de pedestraşi şi
20000 de călăreţi şi 32 de pili învăţaţi la războiu129.130

31. Şi au venit pren Iduméa şi s‑au tăbărît asupra
Vethsúrei şi au bătut în dzile multe şi au făcut meşteşuguri. Şi ieşiră şi le arseră pre iale cu foc şi dêderă
război bărbătêşte.

31. Şi mêrseră pren Iduméea şi se apropiiară de
Vethsuran şi se bătură multe zile şi făcură meşteşuguri.
Şi ieşiră şi o arseră cu foc şi se bătură bărbătêşte.

30. Şi [astfel], numărul forţelor sale militare era de o
sută de mii de pedestraşi, douăzeci de mii de călăreţi şi
treizeci şi doi de elefanţi deprinşi cu lupta.
31. Străbătură Idumeea şi-şi aşezară tabăra lîngă
Baithsura, se luptară multe zile şi făcură mecanisme de
luptă. Dar [iudeii] au ieşit, au dat foc mecanismelor şi
s-au luptat vitejeşte.

32. Şi să sculă Iúda de la margine şi să tăbărî la
Veth‑Zaharía, în preajma taberii împăratului.

32. Şi se duse Iúda de la margine şi stătu în
Veth‑Zahariia, împotriva taberii împăratului.

32. Atunci Iuda plecă de lîngă citadelă şi-şi aşeză
tabăra înspre Baith-Zaharia, în faţa taberei regelui.

33. Şi mînecă’ împăratul dimineaţă şi rădică’ tabăra
întru pornirea ei despre calea Veth‑Zaharía; şi s‑au
răsîpit puterile la război şi au trîmbiţat cu trîmbiţile.

33. Iar împăratul se sculă foarte de dimineaţă şi
rîdică tabăra cu pornire pre calea Veth‑Zaháriei; şi se
rîsipiră puterile în războiu şi trîmbiţară cu trîmbiţe.

33. Regele se sculă în zori şi-şi duse oştirea, în avîntul ei, pe drumul spre Baith-Zaharia; oştile se pregătiră
de luptă şi sunară din trîmbiţe.

34. Şi pililor au arătat sînge de struguri şi de mure,
ca să‑i tocmească pre ei la război.

34. Şi pililor le arătară sînge de struguri şi de mure,
ca să‑i tocmească la războiu.

34. Iar elefanţilor le arătară zeamă sîngerie de strugure şi de dude, pentru a-i aţîţa la luptă.

35. Şi au împărţit fiarăle la stoluri şi au pus lîngă
fieştecare pil 1000 de bărbaţi înzăoaţi cu lanţuri, şi
coifuri de aramă preste capetile lor, şi 500 de călărime
rînduită la toată fiara aleasă.

35. Şi împărţiră fierile pre cête şi sta la fieştecare
pil cîte 1000 de oameni îmbrăcaţi în zale împletite şi
cu coifuri de aramă în capetele lor şi 500 de călăreţi
rînduiţi la fieştecare pil; şi era tot aleşi.

35. Au repartizat animalele pe falange şi au pus pe
lîngă fiecare elefant cîte o mie de bărbaţi echipaţi cu
platoşe de zale şi cu coifuri de bronz pe cap, precum şi
cinci sute de călăreţi de elită destinaţi fiecărui animal.

36. Aicea68, mainte de vrême, oriunde era fiara, era,
şi oriunde mergea, mergea împreună, nu să dăspărţea
de la el.
37. Şi turnuri de lemnu preste ei tari, acoperindu‑să
preste fieştecare fiară, încinşi preste ei cu meşteşuguri,
şi preste fieştecarele — bărbaţi 32, cei [842/1] ce da
război preste ei, şi indianul lui.

36. Aceştia, mai nainte de vrême, oriunde era fiiara
şi încătrooă mergea, mergea şi ei denpreună şi nu se
dăzlupiia de la dînsa.
37. Şi turnuri de lemn pre dînsele de apăra, şi era
înghingate pre fieştecare fiiară cu meşteşug, şi era pre
fieştecarea cîte 32 de oameni carii [882/2] se bătea de
pre dînsele şi le îndirepta.

36. Aceştia se aflau în orice moment acolo unde
s-ar fi aflat animalul şi mergeau împreună cu el încotro
ar fi mers el şi nu se depărtau de acesta.
37. Iar pe aceşti [elefanţi se aflau] turnuri solide de
lemn, care acopereau fiecare animal, legate de el cu
chingi, şi pe fiecare [se aflau] treizeci şi doi de războinici, care luptau de pe ele, precum şi indianul lui.

38. Şi cêealaltă călărime dencoace şi dencolea au pus
preste amîndoao părţile taberii, clătinîndu‑să de tot şi
astupîndu‑să întru văi.

38. Iar ceialalţi călăreţi îi puse dencoace şi dencoleá
de 2 părţi, şi ocolind tabăra şi astupînd văile.

38. Au aşezat restul cavaleriei de o parte şi de alta
la cele două flancuri ale armatei, în intenţia de a semnaliza şi a proteja la coborîşuri.

39. Şi cînd luciia soarele preste cêle de aur scuturi,
sclipiia măgurile de iale

39. Şi deaca străluci soarele pre pavezele cêle cu aur,
sclipiia munţii de dînsele

39. Iar cînd soarele arunca scîntei pe scuturile de
aur şi aramă, scînteiau de la ele şi munţii
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şi străluciia ca făcliile de foc.
40. Şi să întinse o parte oarecarea den tabăra împăratului preste
măgurile cêle înalte, şi unii preste cêle mai de jos, şi veniia întemeiat
şi rînduit.
41. Şi să cutremura toţi ceia ce auziia glasul mulţimei lor şi
călătoriia mulţimei şi izbiturile armelor, pentru că era tabăra mare
foarte şi vîrtoasă.
42. Şi să apropié Iúda şi tabăra lui spre rînduială şi căzură den
tabăra împăratului 600 de bărbaţi.
43. Şi văzu Eleazár Avaránul una den fiară înzăoată cu za împărătească, şi era covîrşind toate fiarăle, şi i să păru că întru acêea
iaste împăratul.
44. Şi dêde pre sine ca să mîntuiască pre nărodul lui şi să‑şi
cîştige lui nume vêcinic.
45. Şi alergă la ea cu dîrjie în mijlocul stolului şi omoriia şi în
direapta, şi în stînga şi să desfăcea de el dencoace şi dencoleá.
46. Şi să vîrî supt elifand şi16 să puse supt el şi‑l omorî pre el; şi
căzu pre pămînt deasupra lui, şi muri acoló.
47. Şi văzu putêrea împărăţiei şi pornirea puterilor şi să abătură
de la ei, şi cei den tabăra împăratului să suia întru întimpinarea lor
la Ierusalím.
48. Şi să tăbărî împăratul la Iudéa şi la măgura Siónului
49. Şi făcu pace cu cei den Vethsúra, şi ieşiră den cetate, căci
nu era lor acoló hrană ca să să închiză într‑însa, căci sîmbătă era
pămîntului aceluia.
50. Şi luo împăratul Vethsúra şi rîndui acoló pază ca să o păzască
pre ea.
51. Şi tăbărî asupra sfinţeniei zile multe şi au pus acoló stare de
săgeţi şi meşterşuguri şi aruncătoare de foc şi zvîrlituri de pietri şi
scorpídii, ca să zvîrlească săgeţi şi praştii.
52. Şi au făcut ei meşterşuguri cătră meşterşugurile lor şi au dat
războiu zile multe.
53. Şi bucate nu era în vase, pentru că al şaptelea an era, şi cei ce
scăpa la Iudéa de la limbi au mîncat rămăşiţa punerii.
54. Şi au rămas întru cêle sfinte bărbaţi puţini, căci au biruit pre
ei foametea şi s‑au răsipit, fieştecarele la locul lui.
55. Şi auzi Lísiia cum că Fílip, pre care au pus împăratul Antióh,
încă fiind viu el, să crească pre Antióh, fiiul lui, ca să împărăţască
pre el,
56. S‑au întors de la Persída şi Mídiia, şi puterile cêle ce au mers
ale împăratului — cu el, şi cum că cearcă să ia lucrurile.
57. Şi sîrguia şi să învita de margine, ca să meargă şi să zică cătră
împăratul şi cătră povăţuitorii puterii şi bărbaţii: „Ne sfîrşim în toate
zilele şi hrana noastră e puţină şi locul unde sîntem tăbărîţi iaste tare,
şi sînt asupra noastră grijile împărăţiei.
58. Acum, dară, să dăm direapta oamenilor acestora şi să facem
pace cu ei şi cu toată limba lor
59. Şi să întărim lor ca să meargă după legile lor ca şi mai înainte!
Că pentru legiuirile lor, carele am ră‑ //
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şi străluciia ca făcliile de foc.
40. Şi să întinse o parte oarecarea den tabăra
împăratului preste cêle înalte măguri, şi unii preste cêle
smerite, şi veniia întemeiat şi rînduit.

şi luciia ca nişte făclii aprinse.131
40. Şi se întinse o parte de oastea împăratului pre
munţii cei nalţi, iar altă parte pre dealurile cêle mai
mici, şi mergea cu tărie şi pre rînd.

şi luminau ca nişte făclii de foc.
40. O parte a armatei regelui era aşezată pe înălţimile muntelui, iar unii la poale, şi înaintau în siguranţă
şi în ordine.

41. Şi să clătina toţi ceia ce audziia glasul mulţimei
lor şi călătoriia mulţimei şi izbiturile armelor, pentru
că era tabără mare foarte şi vîrtoasă.

41. Şi se132 cutremurară toţi lăcuitorii ţărîi auzind
glasul mulţimei lor şi mêrgerea mulţimei şi clocnirea
armelor, că era oaste mare şi tare.

42. Şi să apropiia Iúda şi tabăra lui spre rînduială
de aproape şi căzură dentru tabăra împăratului 600 de
bărbaţi.
43. Şi văzu Eliázar Avaran unul dentru fiară îndzăoat cu dzea împărătească, şi era covîrşind toate
fiarăle, şi gîndi că întru el iaste împăratul.

42. Şi se apropié Iúda şi tabăra lui şi dêderă războiu
şi căzură den oastea împăratului 600 de oameni.

41. Iar toţi cei ce auzeau zgomotul mulţimii lor şi
al mersului mulţimii, precum şi zăngănitul armelor se
cutremurau, căci era o armată straşnic de mare şi de
puternică.
42. Iuda şi oastea lui se apropiară de linia frontului
şi căzură din oastea regelui şase sute de bărbaţi.

43. Iar Eliazar, feciorul lui Avaran, văzu pre o fiiară
înzioată cu za împărătească, şi era de covîrşiia pre
cêlealalte fieri pre toate, şi i se păru că într‑acêea va
fi împăratul.

43. Eleazar Avaran a văzut unul dintre animale înzăuat cu zale regeşti, care depăşea în înălţime toate
animalele, şi a crezut că pe el se afla regele.

44. Şi dêde pre sine ca să mîntuiască pre nărodul lui
şi să‑şi cîştige şie nume vêcinic.

44. Şi se dêde pre sine însuşi ca să‑şi mîntuiască
nărodul său şi să‑şi facă nume vêcinic.

44. Şi s-a sacrificat pe sine pentru a-şi izbăvi poporul şi a-şi face numele veşnic.

45. Şi alergă la el cu dîrjie întru mijlocul stolului şi
omorîia şi în dreapta, şi în stînga şi să dăspica de la el
dencoace şi dencoleá.
46. Şi să vîrî supt elefand şi să supuse lui şi‑l omorî
pre el; şi căzu preste pămînt deasupra lui, şi muri acoló.
47. Şi văzu69 vîrtutea împărăţiei şi pornirea puterilor
şi să abătură de la ei, şi cei dentru tabăra împăratului să
suia întru tîmpinarea lor la Ierusalim.

45. Şi alergă la dînsa cu îndîrjire pren mijlocul gloatei, ucigînd şi de‑a stînga, şi de‑a direapta şi cădea de
dînsul şi dencoace, şi dencoleá.
46. Şi mêrse supt pil şi se supuse supt dînsul şi‑l
ucise; şi căzu preste el pre pămînt, şi muri acoleá.
47. Şi văzînd putêrea împăratului şi pornirea oştilor
lui, se întoarseră de la dînşii, [48.] iar tabăra împăratului
se sui împotriva lor în Ierusalim.

45. Se avîntă cu îndrăzneală în mijlocul falangei şi
împrăştie moartea în dreapta şi-n stînga, iar duşmanii
se fereau de el încoace şi-ncolo.
46. Intră sub elefant, se aşeză sub el şi îl ucise, iar
[acesta] căzu la pămînt peste el, şi [Eleazar] muri acolo.
47. Iar [iudeii] văzură forţa regelui şi avîntul oştirilor
şi s-au retras din calea lor, dar cei din oastea regelui au
urcat în întîmpinarea lor spre Ierusalim.

48. Şi să tăbărî împăratul la Iudéa şi la măgura Sion
49. Şi făcu pace cu cei den Vethsúra, şi ieşiră den
cetate, căci nu era acoló hrană ca să să închiză întru ea,
căci sîmbătă era la pămînt.

48. Şi se apropié tabăra împăratului la Iudéea şi la
muntele Siónului133
49. Şi făcu pace cu cei ce era în Vethsúra, şi ieşiră
den cetate, pentru că nu avea bucate să se închiză
într‑însa, că era sîmbetele ţărîi.

48. Regele îşi aşeză tabăra înspre Iudeea şi înspre
muntele Sion,
49. Făcu pace cu cei din Baithsura, iar aceştia ieşiră
din cetate, fiindcă nu mai aveau acolo hrană ca să
rămînă închişi în ea, întrucît pămîntul se afla în sabat.

50. Şi luă împăratul Vethsúra şi rîndui acoló pază ca
să o păzască pre ea.

50. Şi luoă împăratul Vethsúra şi puse acoló paznici
să o păzească.

50. Regele ocupă Baithsura şi aşeză acolo o garnizoană ca s-o păzească.

51. Şi să tăbărî preste sfinţenie dzile multe şi au
pus acoló70 şi meşterşuguri şi aruncătoare de foc şi
aruncătoare de pietri şi scorpídii, ca să să zvîrlească
săgeţi şi praştii.

51. Şi se întoarse tabăra la locul sfinţirei multe zile
şi puse acoló134 şi meşteşuguri şi aruncători de foc şi
aruncători de pietri şi scorpii, ca să azvîrlească săgeţile
şi cu praştii.

51. Şi multe zile a asediat lăcaşul sfînt şi a aşezat
acolo catapulte şi mecanisme de luptă şi aruncătoare
de foc şi de pietre şi scorpioane, pentru a arunca săgeţi
şi pietre.

52. Şi au făcut şi ei meşterşuguri cătră meşterşugurile
lor şi au dat război dzile multe. [842/2]

52. Iar ei încă făcură meşteşuguri împotriva meşteşugurilor lor şi se bătură multe zile.

52. Dar şi iudeii au făcut mecanisme de luptă
împotriva mecanismelor lor şi s-au luptat multe zile.

53. Şi bucate nu era întru vase, pentru că al şaptelea
an era, şi cei ce scăpa la Iudéa de la limbi au mîncat
rămăşiţa punerii.

53. Iar bucate în cetate nu era, pentru că era anul
al şaptelea, şi cei ce rămăsêse în Iudéea de la limbi
mîncase rămăşiţele punerii înainte.

54. Şi au rămas întru cêle sfinte bărbaţi puţîni, căci
au biruit lor foametea şi s‑au răsîpit, fieştecarele la locul lui.
55. Şi audzi Lisía cum Fílip, pre carele au pus împăratul Antioh, încă fiind viu el, să crească pre el71,
56. S‑au înturnat de la Persída şi Midía, şi puterile
cêlea ce au mersu a împăratului — cu el, şi cum cearcă
să ia cu lucrurile.
57. Şi sîrguia şi să învita dentru margine, ca să margă şi să zică cătră împăratul şi cătră povăţuitorii puterii
şi bărbaţii: „Ne sfîrşim în toate dzilele şi hrana noastră — puţînă şi locul unde noi tăbărîm iaste tare, şi să
află preste noi cêlea ale împăratului.

54. Şi au rămas la sfinţire oameni puţinei, pentru
că-i cuprinsêse foametea şi se rîsipise cineşi pre la locul său.
55. Şi auzi [883/1] Lísiia că Filipp, pre carele l‑au
pus împăratul Antioh, încă fiind el viu, să crească pre
fiiu‑său Antioh şi să‑l puie împărat,135
56. Se‑au întors den Ţara Cazîlbăşască şi a Mídiei,
şi oastea carea au fost cu dînsul, şi cum că cearcă să ia
lucrurile împărăţiei136.
57. Şi se grăbi a mêrge de la margine şi să zică cătră
împăratul şi cătră voievozii oştilor: „În toate zilele
ne sfîrşim şi bucate avem puţine şi locul care l‑am
ocolit137 iaste tare, şi noaoă ne trebuiêşte să avem grijă
pentru împărăţie.

53. Însă în vase nu mai erau alimente, deoarece se
aflau în cel de-al şaptelea an, şi cei ce se salvaseră de
păgîni în Iudeea comsumaseră ceea ce mai rămăsese
din provizii.
54. Iar în locurile sfinte au rămas puţini bărbaţi,
fiindcă îi biruise foamea şi s-au împrăştiat, fiecare la
locul lui.
55. Şi a aflat Lysias că Filip, pe care regele Antioh,
încă în viaţă fiind, îl desemnase să-l educe pe fiul său
Antioh pentru a domni,
56. S-a întors din Persia şi Media, şi împreună cu
el şi oştile ce fuseseră duse de rege, şi că urmăreşte să
pună mîna pe putere.
57. Se grăbiră şi coborîră (din citadelă) pentru a
pleca. Şi spuse regelui, căpeteniilor oştirii şi oştenilor:
„Noi ne sfîrşim pe zi ce trece şi hrană avem puţină, iar
locul pe care-l asediem este fortificat şi de noi atîrnă
treburile domniei.

58. Acum, dară, să dăm dreapta oamenilor acestora
şi să facem cu ei pace şi cu toată limba lor

58. Deci acum să dăm direapta acestor oameni şi să
facem cu dînşii pace şi cu tot nărodul lor

58. Aşa că să le întindem acum dreapta acestor oameni şi să facem pace cu ei şi cu tot neamul lor

59. Şi să întărim lor ca să margă după legile72 lor ca
şi mai nainte! Că pentru legiuitele lor, carele am ră-

59. Şi să facem lor aşăzămînt să umble în legile lor
ca şi mai denainte! Că pentru lêgea lor, căci o stri-

59. Şi să le îngăduim a-şi urma obiceiurile, ca înainte! Căci din pricina obiceiurilor lor, pe care noi le-am
desfiin-
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sipit, s‑au urgisit şi au făcut toate acêstea.”
60. Şi plăcu cuvîntul înaintea împăratului şi a boiêrilor şi au
trimis cătră ei să să împace, şi au priimit.
61. Şi s‑au jurat lor împăratul şi boiêrii; asupra acestora au ieşit
den cetate.
62. Şi au întrat împăratul la muntele Siónului şi au văzut tăriia
locului; şi au călcat jurămîntul carele au jurat şi au poruncit şi au
surpat zidul împrejur.
63. Şi să sculă de sîrg şi să întoarse la Antiohiia şi află’ pre Fílip
domnind cetatea şi dêde războiu cătră el şi luo cetatea cu sila.
Cap 7
1. În anul 151, ieşit‑au Dimítrie al lui Seléfcu den Rîm şi să sui cu
oameni puţini la o cetate de pre lîngă mare şi împărăţi acoló.
2. Şi fu deaca mergea la casa împărăţiei părinţilor lui, prinsără
puterile pre Antióh şi pre Lísiia să‑i ducă pre ei la el.
3. Şi să arătă lui lucrul şi zise: „Nu‑mi arătaţi obrazele lor!”
4. Şi‑i omorîră pre ei puterile17, şi şăzu Dimítrie în scaunul împărăţiei lui.
5. Şi veniră cătră el toţi bărbaţii cei fără de lêge şi necuraţi den
Israíl, şi Alchímu povăţuiia pre ei, vrînd să preoţască.
6. Şi au pîrît pe nărod cătră împăratul, zicînd: „Pierdut‑au Iúda
şi fraţii lui pre toţi priêtinii tăi şi pre noi ne‑au răsipit de la pămîntul
nostru.
7. Acum, dară, trimite un om pre carele vei crêde şi, mergînd, să
vază toată pieirea aceasta carea au făcut noao şi ţărîi împăratului şi
să‑i cêrte pre ei şi pre toţi ceia ce ajută lor!”
8. Şi au ales împăratul pre Vakhídu, priêtenul împăratului, domnind decindea de rîu şi mare întru împărăţie şi credincios împăratului,
9. Şi au trimis pre el şi pre Alchím păgînul şi au întărit lui preoţiia
şi au poruncit lui să facă izbînda întru fiii lui Israíl.
10. Şi să duseră şi veniră cu putêre multă la pămîntul Iúdii; şi
au trimis soli cătră Iúda şi cătră fraţii lui cu cuvinte de pace cu ficleşug.
11. Şi n‑au luat aminte la cuvintele lor, pentru că au văzut că au
venit cu putêre multă.
12. Şi să adunară cătră Alchím şi Vakhíd adunare de cărturari să
cercetêze cêle dirêpte.
13. Şi întîiu asideii era întru fiii lui Israíl şi cerea de la ei pace,
14. Pentru că au zis: „Om preot den semenţiia lui Aarón au venit
cu puterile şi nu ne va face strîmbătate noao.”
15. Şi grăi cu ei cuvinte de pace şi să jură’ lor, zicînd: „Nu vom
cerceta voao rău şi priêtenilor voştri.”
16. Şi s‑au încrezut lui. Şi au prins dentru ei 60 de bărbaţi şi au
omorît pre ei într‑o zi, după cuvintele carele au scris:
17. „Trupurile sfinţilor tăi şi sîngiurile lor au vărsat împrejurul
Ierusa‑ /
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sîpit, s‑au urgisit şi s‑au făcut acêstea toate.”

ţat, s-au mîniat ei şi au făcut toate acestea.”

61. Şi s‑au jurat lor împăratul şi boiêrii; asupra acestora au ieşit dentru tărie.

căm, pentr‑acêea se‑au mîniiat şi au făcut acêstea toate.”
60. Şi fu plăcut cuvîntul acesta înaintea împăratului
şi înaintea căpeteniilor şi trimêseră la dînşii să facă pace,
şi priimiră acêstea.
61. Şi se jură’ lor împăratul şi căpeteniile; pentru
acêstea şi ieşiră den culă138.

62. Şi au întrat împăratul la măgura Sion şi au văzut
tăriia locului; şi au călcat jurămîntul carele au jurat şi
au porîncit şi au surpat zidul împregiur.

62. Şi întră’ împăratul în muntele Siónului şi văzu
tăriia139 locului; şi au călcat jurămîntul care l‑au făcut şi
porînci să surpe zidul împrejur.

62. Regele plecă spre muntele Sion şi văzu fortăreaţa
din acel loc; încălcă jurămîntul pe care-l făcuse şi porunci să fie dărîmat zidul de împrejmuire.

63. Şi să sculă de sîrgu şi să întoarse la Antiohía şi
află’ pre Fílip domnind cetăţii şi dêde război cătră el şi
luă cetatea cu sila.

63. Şi mêrse degrabă de se întoarse în Antiohiia
şi află’ pre Filipp domnind cetatea şi dêde războiu cu
dînsul şi luoă cetatea cu sila.

63. Apoi plecă cu grăbire şi se întoarse în Antiohia,
îl găsi pe Filip stăpînind cetatea, duse lupta împotriva
lui şi luă cu forţa cetatea.

Cap 7

Cap 7

Capitolul al 7-lea

1. Întru anul 151, ieşit‑au Dimítrie al lui Selefcu den
Rîm şi să sui cu oameni puţîni la o cetate de pre lîngă
mare şi împărăţi acoló.

1. În anul 151, ieşi Dimítrie, feciorul lui Selevchie,
den cetatea Rómei, şi se pogorî cu puţinei oameni la o
cetate de lîngă mare şi împărăţi acoló.140

2. Şi fu daca mergea la casa împărăţiei părinţilor lui,
prinseră puterile pre Antioh şi pre Lisía să‑i ducă pre
ei la el.
3. Şi să arătă lui lucrul şi dzise: „Nu mie arătaţi
fêţele lor!”
4. Şi‑i omorîră pre ei puterile, şi şedzu Dimítrie
preste scaunul împărăţiei lui.
5. Şi veniră cătră el toţi bărbaţii fără dă [843/1]
lêge şi necuraţi dentru Israil, şi Álchimos povăţuia lor,
vrînd să preoţască.
6. Şi au pîrît nărodul cătră împăratul, dzicînd:
„Pierdut‑au Iúda şi fraţii lui pre toţi priêtinii tăi şi pre
noi ne‑au răsîpit de la pămîntul nostru.

2. Şi fu deaca întră’ în casa împărăţiei părinţilor săi,
iar puterile prinseră pre Antioh şi pre Lísiia să‑i ducă
la dînsul.
3. Şi fu lui cunoscut acest lucru şi zise: „Să nu‑mi
arătaţi fêţele lor!”
4. Şi‑i uciseră oştile, şi şăzu Dimítrie în scaunul tătîne‑său.
5. Şi veniră la dînsul oameni ai fărădelegiuirii şi necuraţi den Israil, şi Alchim era căpeteniia lor, căruia era
voia să fie preot.
6. Şi mozavirí pre nărod la împăratul, zicînd: „Iúda
şi cu fraţii lui au pierdut pre toţi priêtenii tăi şi pre noi
ne‑au rîsipit den ţara noastră.

1. În cel de-al o sută cincizeci şi unulea an, Demetrios, fiul lui Seleucos, plecă din Roma şi se îmbarcă
împreună cu cîţiva bărbaţi înspre o cetate de pe malul
mării şi domni acolo.
2. Şi se întîmplă ca în timp ce se îndrepta spre palatul regal al strămoşilor, oştile să-i prindă pe Antioh
şi pe Lysias ca să-i ducă la el.
3. Iar [cînd] fapta i-a fost adusă la cunoştinţă, el
spuse: „Să nu-mi arătaţi chipurile lor!”
4. Şi oştile i-au ucis, iar Demetrios se aşeză pe tronul regatului său.
5. Şi veniră la el toţi oamenii fără de lege şi fără
credinţă din Israel, iar în fruntea lor era Alkimos, care
voia să fie mare preot.
6. Ei şi-au acuzat poporul în faţa regelui, spunînd:
„Iuda şi fraţii săi i-au dat pieirii pe toţi prietenii tăi şi
pe noi ne-au izgonit de pe pămîntul nostru.

7. Acum, dară, trimite om căruia73 credzi şi, mergînd, să vază pierirea de tot aceasta74 carea au făcut
noao şi ţării împăratului şi să‑i cêrte pre ei şi pre toţi
ceia ce ajută lor!”

7. Deci acum, trimête pre un om pre carele vei
crêde să meargă şi să vază toată stricăciunea carea au
făcut noaoă şi ţinuturilor împărăteşti şi să cêrte pre
dînşii şi pre cei ce ajută lor!”

7. De aceea, trimite acum un om în care te încrezi
şi, mergînd [acolo], să vadă toată distrugerea pe care
ne-au făcut-o nouă şi ţării regelui şi să-i pedepsească
pe ei şi pe toţi cei care îi dau ajutor!”

8. Şi arătă împăratul pre Vakhid, priêtenul împăratului, domnind întru cea decinde de rîu şi mare întru
împărăţie şi crezut împăratului,

8. Şi chiemă [883/2] împăratul pre Vakhída, priêten
al său, cela ce domniia de cêea parte de rîul cel mare, în
ţinutul împărăţiei, şi credincios împăratului,

9. Şi au trimis pre el şi pre Álchimu păgînul şi au
întărit lui75 preoţiia şi au porîncit lui să facă izbînda
întru fiii Israil.
10. Şi să duseră şi veniră cu putêre multă la pămîntul
Iúda; şi au trimis soli cătră Iúda şi cătră fraţii lui cu
cuvinte de pace cu vicleşug.

9. [8.] Şi‑l trimêse141 [9.] ca să vază stricăciunea carea
au făcut Iúda; şi aşăză şi pre Alchim cel necurat şi‑l
puse preot şi‑i porînci să facă îzbîndă asupra feciorilor
lui Israil.
10. Şi se sculară şi veniră cu putêre mare în ţara
Iúdei; şi trimêseră de dêderă vêste Iúdei şi fraţilor lui
cu cuvinte de pace şi înşălătoare.

8. Regele l-a desemnat pe Bacchides, unul dintre
prietenii săi, care guverna în ţinutul de dincolo de
fluviu, şi era un om important în regat şi credincios
regelui,
9. Şi îl trimise pe acesta şi pe Alkimos cel fără de
credinţă, îi rîndui acestuia preoţia şi-i porunci să se
răzbune pe fiii lui Israel.

11. Şi nu au luat aminte la cuvintele lor, pentru că
au văzut că au venit cu putêre multă.

11. Iar ei nu luară în seamă cuvintele lor, că văzură
că vin cu putêre mare.

11. Dar aceştia nu s-au potrivit spuselor lor, căci
văzură că au venit cu o oştire numeroasă.

12. Şi să adunară cătră Álchimu şi Vakhid adunare
de cărturari să cercetêze drêpte.

12. Şi se întoarseră la Alchim şi la Vakhída adunarea142 cărturarilor să caute cum va fi pre dirept.

12. Iar la Alkimos şi Bacchides se întruni o adunare
de cărturari pentru a-şi cere drepturile.

13. Şi întîi asideii era întru fiii Israil şi cerca de la
ei pace,
14. Pentru că au dzis: „Om preot dentru seminţiia
lui Aaron au venit cu puterile şi nu ne va face strîmbătate noao.”
15. Şi grăi cu ei cuvinte de pace şi să jură’ lor, dzicînd:
„Nu vom cerceta voao şi priêtenilor voştri.”

13. Şi cei dentîi ai sémii, carii era întru feciorii lui
Israil şi cerca de la dînşii pace,
14. Ziseră: „Un om preot den seminţiia lui Aáron
au venit în puteri ca să nu ne facă strîmbătate şi să nu
ne strice.”
15. Şi au grăit cu dînşii cuvinte de pace şi se‑au jurat
lor, zicînd: „Nu vom face voaoă rău, nici priêtenilor
voştri.”
16. Şi l‑au crezut. Şi au prins dentr‑înşii 60 de oameni şi i‑au omorît într‑o zi, după cuvîntul carele iaste
scris:143
17. 144„Carnea celor preacuvioşi ai tăi şi sîngele lor
l‑au vărsat împrejurul Ierusa-

13. Cei dintîi între fiii lui Israel erau asideii şi cereau
de la aceştia pace,
14. Căci şi-au spus: „Un preot din seminţia lui Aaron
a venit cu oştile şi el nu ne va nedreptăţi.”

60. Şi plăcu cuvîntul înaintea împăratului şi a boiêrilor şi au trimis cătră ei să să împace, şi au priimit.

16. Şi s‑au încrezut lui. Şi au prinsu dentru ei 60 de
bărbaţi şi i‑au omorît pre ei întru o dzi, după cuvintele
carele au scris:
17. „Trupurile curaţilor tăi şi sîngiurile lor au vărsat
împregiurul Ierusa-

60. A plăcut cuvîntul lui în faţa regelui şi a căpeteniilor şi regele a trimis la aceştia [soli] ca să încheie
pace, iar ei primiră.
61. Iar regele şi căpeteniile s-au jurat în faţa lor; la
acestea, ei au ieşit din fortăreaţă.

10. Ei plecară şi merseră cu o oştire numeroasă
înspre pămîntul lui Iuda; şi trimiseră cu vicleşug soli la
Iuda şi la fraţii lui cu vorbe împăciuitoare.

15. Iar [Bacchides] stătu de vorbă cu ei în cuvinte
împăciuitoare şi li se jură, zicînd: „Nu vă vom pricinui
vreun rău vouă şi prietenilor voştri.”
16. Iar ei s-au încrezut în el. El a luat însă şaizeci
de bărbaţi din rîndul lor şi i-a ucis într-o singură zi,
conform vorbelor care s-au scris:
17. „Trupurile cuvioşilor tăi şi sîngele lor s-au risipit
împrejurul Ierusa-
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límului şi nu era la ei cine să‑i îngroape.”
18. Şi au căzut frica lor şi cutremurul preste tot norodul, căci au
zis că nu iaste la ei adevăr şi judecată, pentru că au călcat starea şi
jurămîntul carele au jurat.
19. Şi s‑au sculat Vakhídu de la Ierusalím şi s‑au tăbărît la Vizéth;
şi au trimis şi au prins pre mulţi den oamenii cei ce era împreună
cu el, carei de bunăvoie au venit, şi pre o samă den norod şi i‑au
junghiat pre ei la fîntîna cea mare;
20. Şi au aşăzat ţara pe sama lui Alchím şi au lăsat cu el putêre ca
să‑i ajute lui; şi să duse Vakhíd cătră împăratul.
21. Şi să nevoi Alchím pentru arhierei18.
22. Şi s‑au adunat cătră el toţi ceia ce turbura norodul lor şi au
biruit pămîntul Iúdii şi au făcut rană mare în Israíl.
23. Şi văzu Iúda toată răutatea carea o au făcut Alchím şi cei ce
era cu el întru fiii lui Israíl mai mult decît limbile;
24. Şi ieşi la toate hotarăle Iudéii împrejur şi au făcut izbîndă
întru bărbaţii cei ce au mers de bunăvoie şi s‑au oprit a mêrge în
ţară.
25. Şi deaca au văzut Alchím că s‑au întărit Iúda şi cei ce era cu
el şi conoscu că nu va putea să le stea împotrivă, şi să întoarse cătră
împăratul şi făcu pîrîre asupra lor.
26. Şi au trimis împăratul pre Nicánor, unul den boiêrii lui cei
slăviţi, care avea pizmă şi vrăjmăşie asupra lui Israíl, şi porunci lui
să rădice norodul.
27. Şi veni Nicánor la Ierusalím cu putêre multă şi trimise cătră
Iúda şi cătră fraţii lui cu vicleşug cuvinte de pace, zicînd:
28. „Să nu fie vrajbă în mijlocul nostru şi al vostru! Voiu veni cu
oameni puţini, ca să văzu fêţele voastre cu pace.”
29. Şi veni cătră Iúda şi să sărutară unii cu alţii cu pace, şi vrăjmaşii
era gata să hrăpească pre Iúda.
30. Şi să conoscu cuvîntul la Iúda că cu vicleşug au venit asupra
lui şi să temu de cătră el şi nu vru a‑i mai vedea obrazul.
31. Şi conoscu Nicánor că s‑au descoperit sfatul lui şi ieşi întru
întimpinarea Iúdii, despre Farsaráma, la războiu.
32. Şi căzură den cei ce era cu Nicánor ca vro 500 de bărbaţi, şi
fugiră la Cetatea lui David.
33. Şi după cuvintele acêstea, suitu‑s‑au Nicánor la muntele
Siónul. Şi au ieşit dentru preoţi de la cêle sfinte şi den cei bătrîni ai
norodului să i se închine lui cu pace şi să‑i arate lui arderea cea de
tot care să aduce pentru împăratul.
34. Şi batjocori pre ei şi‑i măscări pre ei şi pîngări pre ei şi grăi
mîndru;
35. Şi să jură’ cu mînie, zicînd: „De nu se va da Iúda şi tabăra lui
în mînile mêle acum şi va fi de mă voiu întoarce cu pace, voiu arde
casa aceasta!” Şi ieşi cu mînie mare.
36. Şi întrară preoţii şi stătură despre faţa jîrtăvnicului şi a besêrecii şi plînsără //
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limului şi nu era lor cine să‑i îngroape.”

límului şi nu era cine să‑i îngroape.”

limului şi nu avea cine să-i îngroape.”

18. Şi au căzut a lor frica şi cutremurul preste tot
nărodul, căci au dzis că nu iaste la ei adevăr şi judecată,
pentru că au călcat starea şi jurămîntul carele au jurat.

18. Şi au căzut frică şi cutremur pre tot nărodul,
că ziseră: „Nu iaste într‑înşii adeverinţă şi judecată,
că sînt călcători de porînci şi de jurămîntul care au
jurat.”
19. Şi se rîdică’ Vakhid de la Ierusalim şi se apropié
de Vethzet; şi trimêse şi prinse pre mulţi dentr‑înşii,
den cii ce fugise de dînsul, şi pre cîţiva dentr‑înşii îi
junghié şi‑i aruncă’ într‑un puţ mare;

18. Şi s-a lăsat frică de aceştia şi înfiorare peste
întreg poporul, fiindcă şi-au spus: „Nu sălăşluieşte în
ei adevărul şi judecata, căci au încălcat învoiala şi jurămîntul pe care l-au făcut.”
19. Iar Bacchides plecă din Ierusalim şi-şi aşeză
tabăra la Bethzaith; el trimise să-i prindă pe mulţi dintre oamenii care veniseră de bunăvoie cu el, precum şi
pe unii din popor şi-i sacrifică în puţul cel mare;

20. Şi au aşezat ţara lui Álchim şi [843/2] au lăsat
cu el putêre ca să‑i ajute lui; şi să duse Vakhid cătră
împăratul.
21. Şi să nevoi Álchim pentru arhieriia.

20. Şi dêde acel ţinut lui Alchim şi‑i lăsă putêre să‑i
fie de ajutoriu; şi se duse Vachid la împăratul.

22. Şi s‑au adunat cătră el toţi ceia ce turbură
nărodul lor şi au biruit pămîntul Iúdei şi au făcut rană
mare întru Israil.
23. Şi văzu Iúda toată răotatea carea au făcut
Álchimu şi cei cu el întru fii mai mult decît limbile;

22. Şi se adunară la dînsul toţi ceia ce turbura pre
nărodul lor şi apucară ţara Iúdei şi făcură rană mare
întru Israil.
23. Şi văzu Iúda toate răotăţile cîte le făcu Alchim şi
ceialalţi feciori ai lui Israil, carii era cu dînsul, mai mult
decît limbile;145
24. Şi ieşi în toate hotarăle Iúdei împrejur şi făcu
izbîndă întru bărbaţii cei ce năcăjiia şi de-acii părăsiră146 de‑a mai ieşi în ţară.

20. I-a încredinţat ţara lui Alkimos şi a lăsat cu el
oaste spre a-i fi de ajutor; iar Bacchides a plecat la rege.
21. Iar Alkimos s-a luptat pentru funcţia de arhiereu.
22. S-au adunat la el toţi cei ce tulburau poporul lor,
au pus stăpînire pe pămîntul lui Iuda şi au pricinuit o
mare nenorocire în Israel.
23. Iar Iuda văzu întreaga răutate pe care o făcuseră
Alkimos şi cei ce erau cu el împotriva fiilor lui Israel
mai ceva ca păgînii;
24. El a mers în toate ţinuturile Iudeei, de jur împrejur, i-a pedepsit pe bărbaţii care dezertaseră şi i-a
împiedicat să mai umble prin ţară.

25. Şi daca au văzut Álchimu că s‑au întărit Iúda şi
cei cu el şi cunoscu că nu va putea să îngăduiască pre
ei, şi să întoarse cătră împăratul şi grăi asupra lor rêle.

25. Iar Alchim, deaca văzu că se‑au întărit Iúda şi
cei ce era cu dînsul şi cunoscu că nu va putea să le
stea împotrivă, se întoarse la împăratul şi‑i mozaviri cu
multe hicleşuguri.

25. Cum văzu Alkimos că Iuda şi cei ce erau cu el
au prins puteri şi îşi dădu seama că nu e în stare să le
stea împotrivă, se întoarse la rege şi-i acuză de fapte
ticăloase.

26. Şi au trimis împăratul pre Nicánor, unul dentru
boiêrii lui cei slăviţi şi urînd şi pizmind lui Israil, şi
porînci lui să rădice nărodul.

26. Iar regele îl trimise pe Nicanor, una dintre vestitele lui căpetenii, care-l ura şi-l duşmănea pe Israel,
şi-i porunci să dea pieirii poporul.

27. Şi veni Nicánor la Ierusalim cu putêre multă
şi trimise cătră Iúda şi cătră fraţii lui cu vicleşug cu
cuvinte de pace, dzicînd:

26. 147Iar împăratul trimêse [884/1] pre Nicánor,
unul den boiêrii săi cei mai de cinste, carele avea pizmă
şi vrăjmăşie asupra lui Israil, şi‑i porînci să ucigă pre
nărod.
27. Şi veni Nicánor în Ierusalim cu oşti mari şi
trimêse la Iúda şi la fraţii lui cuvinte de pace cu hicleşug, zicînd:

28. „Să nu fie vrajbă între mijlocul nostru şi al vostru! Veni‑voi cu oameni puţîni, pentru ca ale voastre
să văz fêţele cu pace.”
29. Şi veni cătră Iúda şi să sărutară împreună cu
pace, şi vrăjmaşii era gata a apuca pre Iúda.

28. „Să nu fie războiu între mine şi între voi! Ce
voiu veni cu puţinei oameni să văz148 faţa voastră cu
pace.”
29. Şi mêrse la Iúda şi se întrebară unul cu altul de
sănătate cu pace, şi oştile era gata asupra Iúdei.

28. „Să nu fie luptă între mine şi voi! Voi veni cu
cîţiva oameni, ca să vă văd chipurile în pace.”

30. Şi să cunoscu cuvîntul la Iúda că cu vicleşug au
venit preste el şi să temu de cătră el şi nu vru încă a
vedea faţa lui.
31. Şi cunoscu Nicánor că s‑au dăscoperit sfatu lui
şi ieşi în timpinarea Iúdei, despre Farsaramá.

30. Şi pricepu Iúda cuvîntul că au venit asupra lui
cu hicleşug şi se temu de dînsul şi de-acii nu mai vru
să mai vază faţa lui.149
31. Iar Nicánor cunoscu că se‑au dăscoperit sfatul lui
şi ieşi înaintea Iúdei, de cătră Farsaram, cu războiu.

32. Şi căzură dentru cei cu Nicánor ca vro 500 de
bărbaţi, şi au fugit76 la Cetatea David.

32. Şi căzură den oştile lui Nicánor 5000 de oameni,
şi fugiră în Cetatea lui David.

33. Şi după cuvintele acêstea, s‑au suit Nicánor la
măgura Sion. Şi au ieşit dentru preuţi de la cêle sfinte
şi dentru cei bătrîni a nărodului să să închine lui cu
pace şi să‑i arate lui arderea cea de tot cêea ce să aduce
pentru împăratul.

33. De-acii, după acêste cuvinte, se‑au suit Nicánor
în muntele Siónului. Şi ieşiră den preoţii nărodului şi
den bătrîni să‑l întîlnească cu pace şi să‑i arate arderea
cea de tot carea se aducea pentru împăratul.

30. Lui Iuda i-a fost cunoscut faptul că [Nicanor]
venise la el cu viclenie, s-a temut de el şi n-a vrut să-i
mai vadă chipul.
31. Nicanor şi-a dat seama că planul i-a fost dat
în vileag şi a plecat să-l înfrunte pe Iuda în luptă, la
Chapharsalama.
32. Dintre cei din preajma lui Nicanor căzură cam
cinci sute de oameni, iar [ceilalţi] fugiră spre Cetatea
lui David.
33. După aceste întîmplări, Nicanor urcă pe muntele
Sion. Iar unii dintre preoţi şi dintre bătrînii poporului
ieşiră din lăcaşul sfînt spre a-l întîmpina paşnic şi a-i
arăta arderea de tot ce se aducea în cinstea regelui.

34. Şi batjocuri pre ei şi măscări pre ei şi pîngări pre
ei şi grăi mîndru;

34. Iar el îşi bătu joc de dînşii şi‑i măscări şi‑i făcu
că sînt pîngăriţi şi grăi cu trufăşie;

34. El însă nu se sinchisi de ei, îi luă în rîs, îi batjocori
şi le vorbi cu trufie;

35. Şi să jură’ cu mînie, dzicînd: „Dă nu să va da
Iúda şi tabăra lui întru mîinile mêle acum şi va fi dă
mă voi întoarce cu pace, arde‑voi casa aceasta!” Şi ieşi
cu mînie mare.

35. Şi se jură’ cu mînie, zicînd: „Că deaca nu se va
da acum Iúda şi oştile lui în mîinile mêle, cînd mă voiu
întoarce cu pace, voiu arde casa aceasta!” Şi ieşi cu
mînie mare.

35. Şi se jură cu mînie, spunînd: „Dacă Iuda şi
armata sa nu se vor preda în mîinile mele chiar acum,
de mă voi întorce în pace, se va întîmpla să dau foc
acestei case.” Şi plecă de acolo plin de mînie.

36. Şi întrară preuţii şi stătură despre faţa [844/1]
jirtăvnicului şi bisêricii şi plînseră

36. Iar preoţii întrară şi stătură înaintea fêţei altariului şi a bisêricii şi, plîngînd,

36. Iar preoţii au intrat şi au stat în faţa jertfelnicului
şi a templului, au plîns

19. Şi s‑au sculat Vakhid de la Ierusalim şi s‑au
tăbărît la Vizeth; şi au trimis şi au prinsu pre mulţi
dentru cei împreună cu el, ce de bunăvoie au venit
bărbaţi, şi pre o samă de nărod şi i‑au junghiat pre ei
la fîntîna cea mare;

24. Şi ieşi la toate hotarăle Iudéii împregiur şi au
făcut izbîndă întru bărbaţii cei ce au mersu de bunăvoie şi s‑au oprit a mêrge în ţară.

21. Şi se nevoia Alchim pentru arhieriia.

27. Nicanor plecă spre Ierusalim cu o oaste numeroasă şi trimise cu viclenie lui Iuda şi fraţilor lui vorbe
de pace, spunînd:

29. Veni la Iuda şi se îmbrăţişară paşnic, dar duşmanii erau pregătiţi să-l răpească pe Iuda.
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Biblia 1688, p. 704, col. 1
şi zisără:
37. „Tu ai ales casa aceasta să să numească numele tău într‑însa,
să fie casă de rugă şi de umilinţă norodului tău.
38. Fă izbîndă la omul acesta şi în tabăra lui, şi să cază în sabie!
Adu‑ţi aminte de hulele lor şi nu le da lor îngăduială!”
39. Şi ieşi Nicánor den Ierusalím şi să tăbărî la Vethorón. Şi‑l
întimpină’ pre el putêrea Síriei.
40. Şi Iúda să tăbărî în Adása cu 3000 de oameni; şi să rugă Iúda
şi zise:
41. „Cei de la împăratul, cînd au blestemat, au ieşit îngerul tău şi
au lovit dentru ei 185 de mii.
42. Aşa zdrobêşte tabăra aceasta înaintea noastră astăzi, şi să
cunoască cei rămaşi că au grăit rău asupra svintelor tale; şi‑l júdecă19
pre el după răutatea lui!”
43. Şi să loviră taberile spre războiu în 13 ale lunii lui adár şi să
zdrobi tabăra lui Nicánor şi căzu el întîiu la războiu.
44. Şi deaca văzu tabăra lui că au căzut Nicánor, lepădîndu‑şi
armele lor, fugiră.
45. Şi goniia pre ei cale de o zi de la Adása pînă a veni la Gasíra
şi au trîmbiţat denapoia lor cu trîmbiţile sămnărilor.
46. Şi au ieşit den toate satele Iúdii denprejur şi covîrşiia pre ei,
şi să întoarseră ceia cătră ceia; şi au căzut toţi de sabie şi n‑au rămas
dentr‑înşii nici unul.
47. Şi au luat prăzile şi pleanul şi capul lui Nicánor au luat şi
direapta lui, carea o au întins cu mîndrie, şi o au adus şi o au întins
lîngă Ierusalím.
48. Şi s‑au veselit nărodul foarte şi au adus zioa acêea zi de veselie mare.
49. Şi au pus ca să ţie preste tot anul zioa aceasta, a 13 a lui
adár.
50. Şi să ostoi pămîntul Iúdii puţinêle zile.
Cap 8
1. Şi auzi Iúda numele rîmlênilor, că sînt tari la vîrtute şi sînt
voitori de bine tuturor celora ce să lipesc lîngă ei şi cîţi vor veni la ei
întăresc lor prieteşug şi cum că sînt tari la vîrtute.
2. Şi au povestit lui războaiele lor şi vitejiile carele au făcut întru
franţozi şi cum i-au biruit pre ei şi i‑au adus pre ei supt dajde
3. Şi cîte au făcut în ţara Şpániei a birui băile cêle de argint şi cêle
de aur de acoló
4. Şi au biruit locul tot cu sfatul lor şi cu răbdarea mîniei, şi locul
era departe de la ei foarte, şi împăraţii ceia ce au venit asupra lor de
la marginea pămîntului pînă au zdrobit pre ei şi au lovit întru ei rană
mare, şi ceialalţi dau lor bir preste an.
5. Şi pre Fílip şi pre Perseia, împăratul chitênilor, şi pre cei rădicaţi asupra lor i‑au zdrobit pre ei cu războiu şi au biruit pre ei.
6. Şi pre Antióh /
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şi dziseră:
37. „Tu ai ales casa aceasta să să numască numele
tău prestă ea, să fie casă de rugă şi de umilinţă nărodului tău.

ziseră:
37. „Tu, Doamne, ai ales această casă să se chême
numele tău într‑însa, ca să fie casa rugăciunii şi a cêrerii nărodului tău.

şi au spus:
37. „Tu ai ales această casă spre a fi chemat numele
tău asupra ei şi a fi casă de rugăciune şi de rugăminte
pentru poporul tău.

38. Fă izbîndă întru omul acesta şi întru tabăra lui,
şi să cază întru sabie! Adu‑ţi aminte de blăstămile lor
şi nu le da lor îngăduială!”
39. Şi ieşi Nicánor den Ierusalim şi să tăbărî la Vethoron. Şi să întîmpină’ lui putêrea Siríei.

38. Fă izbîndă asupra acestui om şi a oştilor lui, şi
să cază în sabie! Ado‑ţi aminte de blestemul lor şi nu
da lor lăcuinţă!”150
39. Şi ieşi Nicánor den Ierusalim şi mêrse la Vetheron. Şi-i ieşi înainte oastea sirienească.

38. Răzbună-te pe acest om şi pe oastea lui, şi ei să
cadă răpuşi de sabie! Adu-ţi aminte de ocările lor şi nu
le da răgaz [să le împlinească]!”
39. Nicanor plecă din Ierusalim, îşi aşeză tabăra la
Baithoron. Şi-i ieşi în întîmpinare o oaste din Siria.

40. Şi Iúda să tăbărî în Adasá cu 3000 de oameni; şi
să rugă Iúda şi dzise:

40. Iar Iúda se‑au apropiiat în Adarra cu 3000 de
oameni; şi se rugă Iúda şi zise:

40. Iar Iuda îşi aşeză tabăra la Adasa cu trei mii de
oameni; se rugă Iuda şi zise:

41. 77„Cei de la împăratul, cînd au blăstămat, ieşit‑au
îngerul tău şi au lovit întru ei 185000.
42. Aşa zdrobêşte tabăra aceasta înaintea noastră
astădzi, şi să cunoască cei rămaşi că rău au grăit preste
sfintele tale; şi júdecă‑l pre el după răotatea lui!”

41. 151„Ceia ce au fost trimeşi de Senaherim împărat,
Doamne, de te‑au hulit, şi au ieşit îngerul tău şi au ucis
dentr‑înşii 185000.
42. Aşa surpă şi această tabără astăzi înaintea noastră, şi vor şti alţii că au grăit rău asupra cei sfinte ai tale;
şi júdecă pre dînsul după răotatea lui!”

41. „Cînd cei din partea regelui au rostit ocări, a
ieşit îngerul tău şi a lovit o sută optzeci şi cinci de mii
dintre ei.
42. Tot astfel zdrobeşte astăzi oastea aceasta în faţa
noastră, iar cei rămaşi [în viaţă] să ştie că au vorbit de
rău la adresa celor sfinte ale tale; iar pe acesta judecă-l
după răutatea lui!”

43. Şi să loviră taberile spre război în 13 a lunei
ádar şi să zdrobi tabăra lui Nicánor şi căzu el întîi la
război.
44. Şi daca au văzut78 tabăra lui79 că au murit Nicánor, lepădînd hainele80 lor, fugiră.

43. Şi se lovi războiul în zioa acêea, în luna lui adar,
în 25 de zile, şi se surpă1’ 52 oastea lui Nicánor şi întîi el
însuşi căzu în războiu153.154 [884/2]
44. Iar oştile lui, deaca văzură că au căzut Nicánor,
îşi lepădară armele şi fugiră.

43. Şi oştile se ciocniră în luptă în cea de-a treisprezecea zi a lunii adar, iar oastea lui Nicanor a fost zdrobită şi el a căzut cel dintîi în luptă.
44. Cînd oastea sa a văzut că Nicanor a căzut,
aruncînd armele, a luat-o la fugă.

45. Şi‑i goniia pre ei cale de o dzi de la Adasá pînă a
veni la Gásira şi au trîmbiţat denapoia lor cu trîmbiţile
însemnărilor.
46. Şi au ieşit dentru toate satele Iudéii de prenpregiur şi‑i covîrşiia pre ei, şi să întorcea ceia cătră ceia;
şi au căzut toţi cu sabie şi n‑au rămas dentru ei nici
unul.

45. Iar ei îi goniră cale de o zi de la Adarra pînă ce
au mers în Gazir şi trîmbiţară după dînşii cu trîmbiţă
de semn.
46. Şi ieşiră den toate satele Iúdeii155 de prenprejur
şi i‑au răsipit cu trîmbiţele156, şi se‑au întors iarăşi la
dînşii; şi au căzut toţi de sabie şi n‑au rămas dentr‑înşii
nici unul.

45. Iar [iudeii] i-au urmărit cale de o zi de la Adasa
pînă au ajuns la Gazera şi au sunat în urma lor din
trîmbiţele de semnale.
46. Şi au ieşit [oameni] din toate satele Iudeei, de jur
împrejur, şi i-au înconjurat, iar ei s-au întors împotriva
acestora; şi au căzut toţi de sabie, de nu a mai rămas
nici unul dintre ei [în viaţă].

47. 81Şi au luat prăzile şi pleanul şi capul lui Nicánor
au luat şi dreapta lui, carea au întinsu‑o cu mîndrie, şi
au adusu‑o şi au întinsu‑o lîngă Ierusalim.

47. Le-au luat veşmintele şi prada, iar capul lui
Nicanor şi mîna lui dreaptă, pe care o întinsese cu trufie,
le-au tăiat, le-au luat şi le-au atîrnat la Ierusalim.

48. Şi s‑au veselit nărodul foarte şi au adus dzua
acêea dzi de veselie mare.

47. 157Şi au luat jacman de la dînşii şi dobînda, iar
capul lui Nicánor l‑au tăiat, şi mîna lui cea direaptă,
carea o au întins cu trufie, şi le‑au adus şi le-au spînzurat împotriva Ierusalímului.
48. Şi se‑au veselit oamenii foarte au făcut acei zile
veselie mare.

49. Şi au pus ca să ţie preste tot anul dzua aceasta,
a 13 lui ádar.

49. Şi au tocmit să facă în toţi anii zioa acêea în 13
zile ale lunii lui adar.

49. Şi au stabilit să serbeze în fiecare an acea zi, în
cea de-a treisprezecea zi a lunii adar.

50. Şi să ostoi pămîntul Iúdei dzile puţîne.

50. Şi se‑au ostoiat ţara Iúdei puţinêle zile.

48. Şi straşnic se mai bucură poporul şi petrecu
acea zi ca pe o zi de mare voie bună.

50. Şi pentru cîteva zile pămîntul lui Iuda a avut
parte de linişte.

Cap 8

Cap 8

Capitolul al 8-lea

1. Şi audzi Iúda numele rîmlênilor, că sînt tari la
vîrtute şi ei binevor la toţi ceia ci să lipesc lîngă ei şi
cîţi vor veni la ei întăresc lor credinţă şi că sînt tari la
vîrtute.
2. Şi au povestit lui războaiele lor şi vitejiile carele
au făcut întru franţozi şi cum i‑au biruit pre ei şi i‑au
adus pre ei supt bir

1. Şi auzi Iúda de numele romanilor, că sînt tari cu
vîrtutea şi sînt voitori de bine cătră toţi cei se alătură
cătră dînşii şi cîţi au mers la dînşii au făcut cu ei prietnicie şi cum că sînt putêrnici.158
2. Şi auzi de războaiele lor şi de bărbăţiia cea bună
care au făcut în Galátia159, că i‑au luat şi i‑au adus la
bir

1. Şi auzi Iuda de faima romanilor, cum că sînt tari
în putere, că sînt binevoitori faţă de toţi cei ce li se alătură, că încheie prietenie cu toţi cei care ar apela la ei
şi că sînt tari în putere.
2. Şi i-au fost istorisite războaiele lor şi faptele de
vitejie pe care le săvîrşiseră asupra galilor, cum i-au
supus şi i-au obligat la tribut;

3. Şi cîte au făcut în ţara Ispániei a birui rudele
[844/2] cêle de argint şi cêle de aur ce‑i acoló

3. Şi cîte au făcut în ţara Işpániei şi au luat băile cêle
de aur şi de argint care au fost acoló

4. Şi au biruit locul tot cu sfatul lor şi cu îndălungarea
mîniei, şi locul era departe fiind de la ei foarte, şi
împăraţii ceia ce au venit asupra lor de la marginea
pămîntului pînă au zdrobit pre ei şi au lovit întru ei
rană mare, şi ceialalţi dau lor bir preste an.

4. [3.] Şi au luat tot locul cu sfatul lor şi cu îngăduiala160, [4.] şi care loc era dăparte de dînşii foarte, şi
pre împăraţii carii veniia la dînşii de pre la marginile
pămîntului i‑au surpat şi i‑au bătut cu rană mare, iar
ceialalţi le dau haraci preste toţi anii.

5. Şi pre Fílip şi pre Perséa, al chitênilor împărat, şi
pre cei rădicaţi asupra lor zdrobit‑au pre ei cu război
şi au biruit lor.
6. Şi pre Antioh,

5. Şi pre Filipp şi pre Persei, împăratul chitênilor, şi
pre ceialalţi carii au scos arma asupra lor i‑au fărîmat
în războiu şi i‑au luat.
6. Şi pre Antioh,

3. Şi [a mai aflat] cîte făcuseră în ţinutul Hispaniei
pentru a pune stăpînire pe minele de argint şi de aur
de acolo,
4. Că au luat în stăpînire întreg acel loc, (aflat la
o foarte mare distanţă de ei,) prin determinarea şi
răbdarea lor, [că au biruit] şi căpeteniile venite de la
capătul pămîntului asupra lor, [cu care s-au luptat] pînă
ce le-au zdrobit şi le-au pricinuit o mare înfrîngere, iar
celelalte [căpetenii] le-au plătit anual tribut.
5. Că pe Filip şi pe Perseus, regele celor din Kition,
precum şi pe cei ce se ridicaseră împotriva lor i-au
zdrobit în luptă şi i-au supus.
6. Şi că Antioh,
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cel Mare, împărat al Ásiei, cela ce au mersu asupra lor spre războiu,
avînd 120 de pili şi călărime şi cară şi putêre multă foarte, şi să
zdrobi de dînşii.
7. Şi‑l prinsără pre el viu şi au tocmit lor să le dea şi el, şi cei ce
vor împărăţi după el bir mare, să dea zăloage şi usebire,
8. Şi ţara Iúdii şi Mídiia şi Lídiia şi de la cêle mai bune ţări ale
lor; şi luîndu‑le pre iale de la el, le‑au dat pre iale lui Evmení
împăratului.
9. Şi cum că cei den Grecime s‑au sfătuit să meargă şi să rădice
pre ei. Şi să înţelêse cuvîntul la ei
10. Şi au trimis asupra lor pre un voivod şi au dat războiu cătră
ei, şi au căzut dentru ei răniţi mulţi, şi au robit pre mulţi, pre muierile
lor şi pre fii lor, şi i‑au prădat pre ei şi au biruit pămîntul lor şi au
surpat tăriile lor şi i‑au jăfuit pre ei şi i‑au robit de tot pre ei pînă în
zioa aceasta.
11. Şi cêlealalte împărăţii şi ostroave, cîţi oarecînd s‑au împoncişat lor, i‑au stricat şi i‑au robit pre ei.
12. Iară cu priêtenii lor şi cu cei ce să odihnesc cu ei au păzit
prieteşugul; şi au biruit împărăţiile cêle de aproape şi cêle de departe,
şi cîţi auziia numele lor să temea de cătră ei.
13. Şi la cîţi vor să ajute, şi să împărăţască, şi pre carii vor îi mută;
şi s‑au înălţat foarte.
14. Şi, întru toate acêstea, n‑au pus nimeni dentru ei stema şi nu
s‑au îmbrăcat cu mohorît ca să să mărească întru ea.
15. Şi ca să dea sfatu şi‑au făcut lor, şi în toate zilele să sfătuia 320,
sfătuindu‑să pururea pentru mulţime, ca să‑i bine-împodobească
pre ei.
16. Şi‑şi încred domniia lor asupra unui om pre an şi a stăpîni
tot pămîntul lor şi toţi ascultă de unul, şi nu iaste zavistie, nici rîvnire
întru ei.
17. Şi alêse Iúda pre Efpólem, feciorul lui Ioán al lui Accós, şi
pre Iasón, fiiul lui Eleazár, şi au trimis pre ei la Rîm să le întărească
lor prieteşug şi ajutoriu
18. Şi ca să rădice jugul de la ei, căci văzură împărăţiia grecilor
robind pre Israíl cu robie.
19. Şi mêrsără la Rîm, şi calea era multă foarte, şi întrară la sfat
şi răspunsără şi zisără:
20. „Iúda Macavéul şi fraţii lui şi mulţimea jidovilor ne‑au trimis
pre noi cătră voi să întărim împreună cu voi ajutoriu şi pace şi să ne
scriem noi ajutori şi priêteni voao.”
21. Şi plăcu cuvîntul înaintea lor.
22. Şi acesta e izvodul cărţii carele s‑au izvodit pre table de aramă
şi au trimis la Ierusalím să fie lîngă ei, acoló, pomenire de pace
23. Şi ajutoriu: „Cu bine să fie rîmlênilor şi limbii jidoveşti pre
mare şi pre uscat, în veac, şi sabie şi vrăjmaşu să să depărtêze de la
dînşii! //

65

texte
Ms. 45, p. 844-845

Ms. 4389, p. 884-885

Versiunea modernă

pre marele împărat a Asíei, cela82 au mersu asupra lor
spre război, avînd 120 de elefandi şi călărime şi cară şi
putêre multă foarte, şi să zdrobi de la ei.

împăratul cel mare al Ásiei, carele venise cu războiu
asupra lor şi au avut 120 de pili şi călăraşi şi cară şi
oaste foarte mare, şi se‑au surpat de dînşii.

marele rege al Asiei, care venise cu război asupra lor,
cu un efectiv de o sută douăzeci de elefanţi, călărime,
care şi o oaste straşnic de numeroasă, a fost înfrînt
de ei.

7. Şi‑l prinseră pre el viu şi au tocmit lor să le dea
şi el, şi cei ci vor împărăţi după el bir mare83, să dea
zăloage şi usăbire,
8. Şi ţara Indíei şi Mídia şi Lisídia şi de la cêle mai
bune ţări a lor; şi luîndu‑le pre iale de la el, le‑au dat
pre iale lui Evmení împăratul.

7. Şi pre dînsul l‑au prins viu şi au pus pre dînsul să
dea haraci mare, şi ceialalţi ce vor împărăţi în urma lui,
şi să dea de pace şi de aşăzămînt;161
8. Şi Ţara Indiei şi a Mídiei şi a Lídiei şi de pren
hotarăle ţărîlor celor mai bune au luat de la dînsul de
au dat lui Evménie împărat.

7. Şi l-au prins viu şi au impus ca el şi cei ce vor
domni după el să le plătească un tribut considerabil, să
dea ostatici şi un teritoriu anume,
8. Ţinutul Indiilor, Media şi Lidia, unele dintre cele
mai minunate ţinuturi ale lor; şi luîndu-le, le-au dat
regelui Eumenes.

9. Şi că cei dentru Grecime s‑au sfătuit să margă şi
să‑i rădice pre ei. Şi să cunoscu cuvîntul la ei

9. Că se‑au sfătuit cei den Elláda să meargă şi să le
ia. Iar lor li se‑au făcut în ştiinţă cuvîntul

10. Şi au trimis asupra lor pre un hatman şi au dat
război cătră ei, şi au căzut dentru ei răniţi mulţi, şi au
robit pre mulţi, muierile lor şi fiii lor, şi au plenuit pre
ei şi au biruit de tot pămîntul lor şi au surpat tăriile lor
şi i‑au robit pre ei pînă în dzua aceasta.

10. Şi au trimes la dînşii pre un voievod şi au dat
războiu [885/1] cu dînşii, şi au căzut dentr‑aceia mulţi
răniţi, şi pre muierile lor şi pre copiii lor i‑au dus robi
şi i‑au rîsipit şi le‑au luat ţara şi le‑au surpat zidurile şi
i‑au scos să lucrêze162 pînă în zioa aceasta.

9. [A mai aflat] că cei din Grecia au intenţionat să
vină şi să-i distrugă, dar că intenţia lor le-a fost cunoscută [romanilor],
10. Şi ei au trimis împotriva acestora un comandant
de oşti şi s-au luptat cu ei, iar mulţi dintre aceştia au
căzut răniţi, au luat (mulţi) sclavi, pe femeile şi copiii
lor, i-au prădat şi au luat în stăpînire pămîntul (lor),
le-au dărîmat fortăreţele, (i-au jefuit) şi i-au înrobit pînă
în ziua aceasta.

11. Şi cêlealalte împărăţii şi ostroave, oricîţi s‑au împoncişat lor, i‑au stricat şi i‑au84 robit pre ei,

11. Iar pre cêlealalte împărăţii şi ostrovele cêlea ce
se împoncişase lor odinioară le‑au concenit şi i‑au robit,
12. Iar cu priêtenii lor şi cu cei ce avea pace cu dînşii
ei ţinea prietniciia; şi ţinea împărăţiile şi cêle de dăparte
şi cêle mai de aproape, că cine auziia de numele lor se
temea de dînşii.

11. Iar pe celelalte regate şi insule, cîte s-au ridicat
vreodată împotriva lor, le-au distrus şi le-au înrobit,

14. Şi, întru toate acêstea, nu au pus nime dentru ei
stemă şi nu s‑au îmbrăcat mohorît ca să să gingăşască
întru el.
15. Şi sfătuitor au făcut lor, şi întru toate dzilele să
sfătuia 320, sfătuindu‑să pururea pentru mulţime, ca
să‑i bine-podobască pre ei.

13. Şi cărora le era voia să le ajute şi să împărăţească,
împărăţiia, şi pre carii vrea îi schimba; şi se‑au înălţat
foarte.
14. Şi într‑acêstea, în toate, nici unul dentr‑înşii
nu‑şi punea coroană, nici nu se îmbrăca în caftan gravaní ca să se mărească pentru dînsele.163
15. Şi ş‑au făcut casă de sfat, şi în toate zilele sfătuia
într‑însa 320 de sfêtnici, totdeauna, pentru mulţime, ca
să‑i împodobească bine.

13. Cei pe care ei ar voi să-i ajute să domnească,
domnesc, iar pe cei pe care le-ar fi voia îi înlătură; şi,
[aşa], au ajuns la mărire.
14. Şi, cu toate astea, nici unul dintre ei nu şi-a
pus pe cap diadema de rege şi nu s-a înveşmîntat în
purpură ca să fie preamărit prin ea.
15. Şi-au făcut un senat, şi cei trei sute douăzeci de
senatori deliberau zilnic asupra a tot ceea ce privea
poporul, spre a pune lucrurile în ordine.

16. Şi cred unui om să le domnească lor preste an el
şi a domni tot pămîntul lor şi toţi audu de unul, şi nu
iaste zavistie, nici rîvnire întru ei. [845/1]

16. Şi164 încredinţează pre un om să domnească pre
an şi să stăpînească toată ţara sa şi toţi ascultă de unul,
şi nu iaste pizmă, nici rîvnă într‑înşii.

17. Şi alêse Iúda pre Evpólem, ficiorul lui Ioan lui
Accos, şi pre Iason, ficiorul lui Eliázar, şi i‑au trimis
pre ei la Rîm să le întărească lor prieteşug şi ajutor

17. Şi alêse Iúda pre Evpolin, feciorul lui Ioann,
feciorul lui Accos, şi pre Iáson, feciorul lui Eliazar, şi
i‑au trimes la Róma să facă prietnicie cu dînşii şi să se
însoţească165

16. Şi, în fiecare an, încredinţează unui singur om
guvernarea asupra lor şi stăpînirea întregului lor teritoriu şi toţi ascultă de unul singur, iar la ei nu există
nici invidie, nici rivalitate.
17. [Aflînd acestea], Iuda i-a ales pe Eupolemos,
fiul lui Ioan al lui Accos, şi pe Iason, fiul lui Eleazar, şi
i-a trimis la Roma ca să încheie [un tratat de] prietenie
şi alianţă

18. Şi ca să rădice jugul de la ei, căci văzură împărăţiia grecilor robind pre Israil cu robime.

18. Şi să ia de asupra lor jugul grecilor166, că‑i văzură
că robesc pre Israil cu robie.

18. Şi ca să scape de jug cu ajutorul lor, fiindcă văzuseră că domnia grecilor îl înrobise pe Israel.

19. Şi mêrseră la Rîm, şi calea — multă foarte, şi
întrară la sfat şi răspunseră şi dziseră:

19. Şi se duseră la Róma cale foarte mare şi întrară
în casa sfatului şi răspunseră, zicînd:

20. „Iuda Maccavéul şi fraţii lui şi mulţimea jidovilor
trimis‑au pre noi cătră voi să întărim împreună cu voi
ajutor şi pace şi să ne scriem noi ajutori şi priêteni
voao.”

20. „Iúda Maccavei şi fraţii lui şi nărodul ovreiesc
ne‑au trimes la voi să facem cu voi prietnicie şi pace şi
să ne scrieţi să fim priêteni şi soţii ale voastre.”

19. Şi ei au pornit spre Roma, iar drumul [a fost]
straşnic de lung, au ajuns în faţa senatului, au luat cuvîntul şi au spus:
20. „Iuda Macabeul, fraţii lui şi poporul iudeilor
ne-au trimis la voi pentru a încheia cu voi [un tratat de]
alianţă şi pace şi a fi înscrişi [în el] ca aliaţi şi prieteni
ai voştri.”

12. Iar cu priêtenii lor şi cu cei ci să odihnesc preste
ei au păzit lor prieteşug; şi au biruit împărăţiilor celor
departe şi celor de aproape, şi cîţi audziia numele lor
să temea de cătră ei.
13. Şi a cîţi vor85 să ajute şi să împărăţască, împărăţesc,
şi pre carii vor ii mută; şi să înălţară foarte.

21. Şi plăcu cuvîntul înaintea lor.
22. Şi acesta‑i izvodul cărţii carele au izvodit preste
table de arame şi au trimis la Ierusalim să fie lîngă ei,
acoló, pomenire de pace
23. Şi ajutor: „Cu bine să să facă rîmlênilor şi limbei
jidoveşti întru maare şi pre uscat, în vac, şi sabie şi
vrăjmaşi să să dăpărtêdze de la înşi!

21. Şi fu plăcut cuvîntul înaintea lor.
22. Şi acesta iaste izvodul scrisorii care l‑au scris rîmlênii pre table de aramă şi au trimes în Ierusalim, ca să
fie acoló la dînşii în pomenire de pace:
23. „Bine să fie romanilor167 şi limbii ovreieşti pre
mare şi pre pămînt, în veac, iar sabiia şi vrăjmaşii să fie
dăparte de dînşii!

12. Însă cu prietenii lor şi cu cei ce s-au bizuit pe
ei au păstrat relaţia de prietenie; i-au dominat pe regii
din apropiere şi pe cei de departe, iar cîţi auzeau de
numele lor se temeau de ei.

21. Iar [romanilor] le plăcură vorbele [rostite] în
faţa lor.
22. Aceasta este copia înscrisului pe care romanii l-au
redactat pe tăblii de aramă şi l-au trimis la Ierusalim,
spre a le fi acolo acestora o amintire a păcii:
23. „Alianţă cu bine să le fie în veac romanilor şi
neamului iudeilor, pe mare şi pe uscat, iar sabia şi
vrăjmaşul să se ţină departe de ei!
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24. Iară de să va întîmpla războiu în Rîm mai nainte sau tuturor
ajutorilor lor întru toată domniia lor,
25. Să ajutorească limba jidovilor, precum vrêmea li să va scrie
lor, cu inimă plină.
26. Şi celor ce să vor bate nu le vor da, nici le vor ajutori cu grîu,
cu arme, cu argint, cu vase, în ce chip s‑au părut rîmlênilor, şi vor
păzi pazele lor, neluînd nimica.
27. Şi, asêmene, de să va tîmpla la limba jidovilor mai nainte
războiu, vor ajutori rîmlênii den suflet, precum lor vrêmea să va
scrie.
28. Şi celor ce vor ajutori nu se va da grîu, arme, argint, vase,
precum s‑au părut Rî́mului; şi vor păzi pazele acêstea şi nu cu viclenie.
29. După cuvintele acêstea au întărit rîmlênii norodului jidovilor.
30. Iară după cuvintele acêstea, de vor vrea aceştia şi aceia să
adaogă sau să scază, vor face dentru alêgerea lor, şi ce vor adaoge
au vor scădea vor fi chiară.”
31. Şi pentru răutăţile carele împăratul Dimítrie face la ei,
scris‑am lui, zicînd: „Pentru ce ai îngreuiat jugul tău preste priêtenii
noştri, ajutóri, jidovi?
32. Deci, de vor mai jelui de tine, vom face lor judecată şi vom
da războiu ţie şi pre mare, şi pre uscat.”
Cap 9
1. Şi auzi Dimítrie că au căzut Nicánor şi puterile lui în războiu
şi adaose a mai trimite pre Vakhíd şi pre Alchím, de al doilea rînd, la
pămîntul Iúdii, şi cornul cel dirept împreună cu ei.
2. Şi mêrsără pe calea cea despre Galgála şi să tăbărîră la Mesalóth
cea den Arvíla şi au luat pre ea şi au pierdut suflete de oameni
multe.
3. Şi în luna dentîiu, la anul 152, să tăbărîră asupra Ierusalímului.
4. Şi să sculară şi mêrsără la Veréa cu 20000 de bărbaţi şi 2000
de călăreţi.
5. Şi Iúda era tăbărît în Eleása şi 3000 de bărbaţi aleşi — împreună cu el.
6. Şi văzură mulţimea puterilor că mulţi sînt şi să temură foarte
şi fugiră mulţi den tabără; n‑au rămas dentru ei fără numai 800 de
bărbaţi.
7. Şi văzu Iúda că s‑au răsipit tabăra lui şi războiul îl grăbiia pre
el; şi să sfărîma cu inima, căci nu avea vrême să‑i strîngă pre ei, şi
să slăbi.
8. Şi zise celor rămaşi: „Să ne sculăm şi să ne suim asupra împrotivnicilor noştri, dară de‑i vom putea să‑i batem pre ei!”
9. Şi‑l întoarsără pre el, zicîndu: „Nu vom putea, ce numai să
mîntuim ale noastre suflete. Acum te întoarce, că fraţii noştri s‑au
răsipit, şi să dăm războiu cătră dînşii. Şi noi sîntem puţini.”
10. Şi zise Iúda: „Să nu‑mi fie mie să fac lucrul acesta, să fug de
la ei! Şi vrêmea noastră s‑au apropiat, şi să murim vitejaşte pentru
fraţii noştri şi să nu lăsăm vină mărirei noastre.”
11. Şi să sculă putêrea de la ta‑ /
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24. Iar de să va împinge război în Rîm mainte au
tuturor ajutorilor lor întru toată domniia lor,

24. Iar de va sosi războiu168 la romani mai nainte
sau la fieştece soţii de ale lor întru toată biruinţa lor,

25. Ajutori‑va limba jidovilor, în ce chip vrêmea li
să va scrie lor, cu inimă plină.

25. Să fie într‑ajutoriu limba ovreiască, ori în ce vrême vor scrie la dînşii, cu inimă plină.

24. Dar dacă s-ar isca mai întîi un război împotriva
Romei sau a tuturor aliaţilor lor de pe întreg cuprinsul
stăpînirii lor,
25. Neamul iudeilor li se va alătura în luptă, aşa cum
ar impune-o situaţia, din toată inima.

26. Şi celor ci să bat nu le vor da, nici le vor ajutori
grîu, arme, argint, vase, în ce chip s‑au pîrît rîmlênilor,
şi vor păzi pazele lor, nimic nu luînd.

26. Şi celor ce se vor bate cu dînşii să nu le dea, nici
să le a‑ [885/2] jute cu grîu, nici cu arme, nici cu bani,
nici cu corăbii, cum au plăcut romanilor, şi vor păzi
porîncile lor, neluînd nimic de la ei.
27. Aşijderea, de se va întîmpla mai nainte războiu
limbii ovreieşti, să le ajute romanii den suflet, den ce
vrême le vor scrie.

27. Şi, întru acêstea fêliuri, de să va tîmpla la limba
jidovilor mainte război, ajutori‑vor rîmlênii dentru suflet, ca în ce chip lor vrêmea li să va scrie.
28. Şi celor ce ajutoresc nu să va da grîu, arme,
argint, vase, în ce chip să păru Rîmului; şi vor păzi pazele acêstea şi nu cu viclenie.

26. Şi nu le va da, nici furniza celor ce luptă [împotriva Romei] grîu, arme, bani, nave, aşa cum a hotărît
Roma, iar [iudeii] îşi vor respecta îndatoririle, fără a
primi ceva [în schimb].
27. Şi, de asemenea, dacă mai întîi ar izbucni un
război împotriva neamului iudeilor, romanii li se vor
alătura cu tot sufletul în luptă, după cum ar impune-o
situaţia.
28. Iar celor ce luptă [împotriva iudeilor] nu li se
vor da grîu, arme, bani, nave, aşa cum a hotărît Roma;
[romanii] vor respecta aceste îndatoriri [cu bună credinţă,] şi nu cu vicleşug.
29. În conformitate cu aceste cuvinte s-au angajat
romanii faţă de poporul iudeilor.

29. După cuvintele acêstea au întărit rîmlênii nărodului jidovilor.

28. Şi celor ce se vor bate cu dînşii să nu le dea
grîu, nici arme, nici bani, nici corăbii, precum au plăcut romanilor; şi să păzească porîncile lor fără de înşălăciune.
29. După acêste cuvinte au aşăzat romanii nărodului
ovreiesc.

30. Iar după cuvintele acêstea, vrea‑vor aceştia şi
aceia să adaogă au să scază, face‑vor dentru alêgerea
lor, şi care vor adaoge au vor lua fi‑vor chiară.”

30. Iar după cuvintele acêstea, de vor vrea ceştia sau
ceia să adaogă sau să scază cevaşi, să facă blestemul
lor, şi care vor scădea sau vor adaoge fi‑vor chiiar.”

31. Şi pentru răotăţile carele împăratul Dimítrie
face la ei, scris‑am lui, dzicînd: „Pentru ce ai îngreuiat
jugul tău preste priêtenii noştri, ajutóri, jidovilor?
32. Deci, de vor mai jelui asupră‑ţi, face‑vom lor
judecată şi vom da război ţie şi pren maare, şi pren
uscat.” [845/2]

31. Iar şi pentru răotăţile care au făcut într‑înşii
Dimitrie împărat, i‑am scris, zicînd: „Pentru ce ai îngreuiat jugul tău asupra priêtenilor noştri şi ajutători
a ovrêilor?
32. Că, de vor mai jălui pentru tine, le vom face
judecată şi vom rîdica oaste asupra ta pre mare şi pre
pămînt.”

30. Iar dacă, după cuvintele acestea, şi unii, şi alţii
vor voi să adauge sau să înlăture ceva, vor proceda
după bunul lor plac, iar ceea ce ar adăuga sau înlătura
va deveni obligatoriu.”
31. Iar cu privire la nenorocirile pe care regele
Demetrios le-a pricinuit acestora, noi i-am scris, spunîndu-i: „De ce i-ai împovărat cu jugul tău pe prietenii
şi aliaţii noştri iudei?
32. Aşa că, de vor mai formula acuzaţii împotriva
ta, le vom face dreptate şi ne vom război cu tine pe
mare şi pe uscat.”

Cap 9

Cap 9

Capitolul al 9-lea

1. Şi audzi Dimítrie că au făcut Nicánor şi puterile
lui războiu şi au adaos pre Vakhid şi pre Álchim, de al
doilea rîndu, a‑i trimite la pămîntul Iúda, şi cornul cel
drept împreună cu ei.
2. Şi mêrseră calea cea la Galgála şi să tăbărî la
Mesaloth cea den Arvíla şi au luat pre ea şi au pierdut
suflete de oameni multe.

1. Şi auzi Dimítrie că au căzut Nicánor şi oştile lui
în războiu şi adaose a mai trimête pre Vakhída şi pre
Alchim, al doilea rînd, cu războiu asupra Iúdéii, şi cornul cel dirept cu dînşii.169
2. Şi mêrseră pre calea carea mêrge în Galgáliuri şi
puseră tabăra la Masaloth, carele iaste în Arvíle, şi‑l
luară şi uciseră multe suflete de oameni.

1. Demetrios a aflat că Nicanor şi oastea lui au
purtat război şi a hotărît să-i trimită, pentru a doua
oară, pe Bacchides şi pe Alkimos înspre pămîntul lui
Iuda şi flancul drept [al oastei] împreună cu ei.
2. Ei au pornit la drum spre Galgala şi şi-au aşezat
tabăra lîngă Maisaloth, [localitatea] din Arbela, pe care
au cucerit-o şi au dat pieirii multe suflete de oameni.

3. Şi în luna dentîi, anul 152, să tăbărî asupra Ierusalimului.

3. În luna cea dentîi, în anul 152, se apropiiară oştile
de Ierusalim.

3. Iar în prima lună al celui de-al o sută cincizeci şi
doilea an şi-au aşezat tabăra lîngă Ierusalim.

4. Şi să sculară şi mêrseră la Veréa cu 20000 de bărbaţi şi 2000 de călăreţi.

4. Şi se sculară şi mêrseră la Veréea 20000 de oameni şi 2000 de călăreţi.

5. Şi Iúda era tăbărît în Eleasá şi 3000 de bărbaţi —
împreună cu el aleşi86.

5. Iar Iúda era tăbărît la Lais şi era cu dînsul 3000
de oameni aleşi.

4. Au plecat [de acolo] şi s-au îndreptat spre Berea
cu douăzeci de mii de pedestraşi şi două mii de călăreţi.
5. Iuda îşi aşezase tabăra la Elasa şi împreună cu el
erau trei mii de bărbaţi de elită.

6. Şi văzură mulţimea puterilor că mulţi sînt şi să
temură foarte şi curseră mulţi den tabără; nu au rămas
dentru ei fără numai 800 de bărbaţi.

6. Şi văzură mulţimea oştilor că sînt multe şi se
înfricoşară foarte şi fugiră mulţi den tabăra lui; şi rămaseră170 dentr‑înşii numai 800 de oameni.

7. Şi văzu Iúda că au cursu tabăra lui şi războiul îl
boţiia pre el; şi să zdrobi cu inima, căci nu avea vrême
să‑i adune pre ei, şi să slăbi.
8. Şi dzise celor rămaşi: „Să ne sculăm şi să ne suim
asupra împotrivnicilor noştri, dă vom putea doară să‑i
batem pre ei!”
9. Şi-l întoarseră pre el, dzicînd: „Nu vom putea,
ci numai să mîntuim ale noastre suflete. Acum te întoarce, şi fraţii noştri au cursu, şi să dăm război cătră
înşi. Şi noi — puţîni.”
10. Şi dzise Iúda: „Să nu să facă mie să fac lucrul
acesta, să fug de la ei! Şi s‑au apropiat vrêmea noastră,
şi să mărim87 vitejaşte pentru fraţii noştri şi să nu lăsăm vină mărirei noastre.”

7. Şi văzu Iúda că se‑au rîsipit tabăra lui şi războiul
îl împresura; şi i se strică’ inima, pentru că nu avea171
vrême să‑i strîngă, şi slăbi.
8. Şi zise celor ce rămăsêse cu dînsul: „Să ne sculăm
şi să mêrgem asupra vrăjmaşilor noştri, dară de ne vom
putea bate cu dînşii!”
9. Iar ei îl întoarseră, zicînd: „Nu vom putea, ce
numai să ne mîntuim sufletele acum. Şi să ne întoarcem
la fraţii noştri cei ce se‑au rîsipit şi, de-acii, atunci ne
vom bate cu dînşii. Iar numai noi sîntem puţini.”
10. Iar Iúda zise: „Nu dea Dumnezeu să facem acest
lucru, să fugim denaintea lor! Că dară [886/1] de se va
fi apropiiat vrêmea noastră, să murim în vitejie pentru
fraţii noştri şi să nu lăsăm vină slavei noastre.”172

11. Şi să sculă putêrea de la ta-

11. Şi se rîdică’ oastea de la ta-

6. Ei au văzut mulţimea oştilor [duşmanilor], fiindcă
erau numeroşi, şi straşnic s-au mai speriat, [de aceea]
mulţi au plecat din tabără; şi n-au mai rămas din ei
decît opt sute de oameni.
7. Iuda văzu că tabăra lui slăbise şi că îl ameninţa
bătălia; i se frînse inima, fiindcă nu mai avea timp să-şi
adune [oştenii], şi se descurajă.
8. [Atunci] le spuse celor rămaşi: „Să ne ridicăm şi
să mergem asupra potrivnicilor noştri, poate vom fi în
stare să ne luptăm cu ei!”
9. Ei încercau să-l abată de la acest gînd, spunînd:
„N-o să fim în stare, dar măcar să ne salvăm vieţile.
Acum întoarce-te, fraţii noştri s-au risipit şi [doar] noi
vom lupta împotriva acestora. Iar noi sîntem puţini.”
10. Atunci Iuda spuse: „Ferească-mă Dumnezeu
să comit această faptă, fugind de ei! Ni s-a apropiat
ceasul, [deci] să murim bărbăteşte de dragul fraţilor
noştri şi să nu lăsăm asupra reputaţiei noastre motiv
de defăimare.”
11. Oastea [duşmanilor] plecă din ta-
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bără şi stătură întru întimpinarea lor; şi să împărţi călărimea în doao
părţi, şi prăştiiaşii şi arcaşii mergea înaintea puterii, şi cei de frunte
războinici, toţi cei tari.
12. Şi Vakhíd era în cornul20 cel dirept. Şi să apropié stolul dentru
amîndoao părţile şi striga cu trîmbiţele.
13. Şi trîmbiţară cei de la Iúda şi ei cu trîmbiţele şi să clăti pămîntul
de glasul taberelor, şi să făcu războiul împreunat de dimineaţă pînă
în sară.
14. Şi văzu Iúda că Vakhíd şi tăriia taberei era în cei den direapta.
Şi veniră împreună cu el toţi cei tari de inimă.
15. Şi să zdrobi cornul cel dirept de la dînşii şi goniia denapoia
lor pînă la măgura Azótului.
16. Şi cei den cornul stîng văzură că s‑au zdrobit cornul cel
dirept şi să întoarsără după Iúda şi după cei ce era împreună cu el,
pre den dos.
17. Şi să îngreuié războiul şi căzură răniţi mulţi şi den ceia, şi
den ceia.
18. Şi Iúda căzu, şi ceialalţi fugiră.
19. Şi rîdicară Ioanathán şi Símon pre Iúda, fratele lor, şi‑l astrucară pre el în groapa părinţilor lui, în Modiím.
20. Şi‑l plînsără pre el şi‑l tînguiră pre el tot Israílul tînguire mare
şi jăliia zile multe şi ziseră:
21. „Cum căzu cel tare, care au mîntuit pre Israíl?!”
22. Şi cêle mai multe ale cuvintelor Iúdei şi ale războaielor şi
ale vitejiilor care au făcut şi ale mărimei lui nu s‑au scris, pentru că
multe era foarte.
23. Şi fu, după moartea Iúdei, plecară cei fără de lêge în toate
hotarăle lui Israíl şi răsăriră toţi ceia ce fac strîmbătatea.
24. În zilele acêlea, să făcu foamete mare foarte şi de bunăvoie
să dêde ţara împreună cu ei.
25. Şi alêse Vakhíd pre oamenii cei necredincioşi şi puse pre ei
domni ţărîi.
26. Şi cerceta şi iscodiia pre priêtinii Iúdei şi aducea pre ei cătră
Vakhíd, şi‑şi izbîndiia întru dînşii şi‑i batjocuriia pre ei.
27. Şi să făcu necaz mare în Israil, carele nu s‑au făcut den zioa
carea nu s‑au ivit proroc întru ei.
28. Şi să adunară toţi priêtinii Iúdei şi ziseră lui Ioanathán:
29. „De cînd fratele tău Iúda au murit, şi om asêmenea lui nu
iaste să iasă cătră vrăjmaşi şi cătră Vakhíd şi întru cei ce pizmuiesc
limbii noastre,
30. Acum, dară, pre tine te‑am ales astăzi ca să ne fii în locul lui
noao căpetenie şi povăţuitoriu, ca să baţi războiul nostru.”
31. Şi priimi Ioanathán în vrêmea acêea povăţuirea şi să sculă în
locul Iúdei, fratelui lui.
32. Şi înţelêse Vakhíd şi cerca pre el să‑l omoară.
33. Şi află’ Ioanathán şi Simon, fratele lui, şi toţi cei ce era cu el şi
fugiră la pustiiul lui Thécoe şi să tăbărîră la apa lacului Asfárului.
34. Şi află’ Vakhíd în zioa sîmbetelor şi veni el şi toată oastea lui
decindea de Iordán.
35. Şi //
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bără şi stătură la tîmpinarea lor; şi să împărţi călărimea
doao părţi, şi prăştiiaşii şi arcaşii mergea înaintea puterii, şi cei de frunte boinici88, toţi tarii.

bără şi stătură de războiu înaintea lor; şi se dăspărţiră
călăreţii în 2 cête, iar prăştiiarii şi săgetătorii mergea
înaintea oştii, şi hărţuitorii cei mai denainte, toţi putêrnici.
12. Iar Vakhid era în cornul cel dirept. Şi se apropiiară oştile de 2 părţi şi trîmbiţară cu trîmbiţele.

bără şi le stătu împotrivă; cavaleria se împărţi în două
părţi, iar prăştierii şi arcaşii, precum şi toţi războinicii
de frunte, cei [mai] puternici, mergeau în fruntea oastei.
12. Bacchides se afla însă în flancul drept. Falanga
se apropie din cele două părţi şi sunau din trîmbiţe.
13. Cei din tabăra lui Iuda sunară şi ei din trîmbiţe şi
se cutremură pămîntul de larma oştirilor, iar bătălia a
durat fără întrerupere de dimineaţă pînă seara.

14. Şi văzu Iúda că Vakhídu şi tăriia taberii — în
cêle den dreapta. Şi veniră împreună cu el toţi cei cu
bun suflet la inimă.

13. Şi trîmbiţară şi ceia ce era despre partea de
cătră Iúda cu trîmbiţele şi se clătina pămîntul de glasul
oştilor, şi fu războiul amestecăţiş de dimineaţa pînă
seara.
14. Şi văzu Iúda că iaste mai tare partea oştilor
Vachídei cea despre direapta. Şi se strînseră la dînsul
toţi cei cu inimi tari.

15. Şi să zdro‑ [846/1] bi cornul cel drept de înşii şi
goniia denapoia lor pînă la măgura Azótului.

15. Şi se surpă partea cornului cea despre direapta
de dînşii şi‑i goniră pînă la muntele Azótului.

15. Zdrobi partea dreaptă a acestora şi-i urmări din
spate pînă la muntele Azot.

16. Şi cei den cornul stîngu văzură că s‑au zdrobit
cornul cel drept şi să înturnară denapoia Iúdei şi celor
împreună cu el, pre dendărăt.

16. Iar cei den cornul cel despre stînga, deaca văzură că se‑au surpat cornul cel despre direapta, se întoarseră pre urma Iúdei şi a celor ce era cu dînsul.

16. Dar cei din flancul stîng au văzut că flancul
drept a fost zdrobit şi s-au întors pe urmele lui Iuda şi
ale celor ce erau cu el, [atacîndu-i] din spate.

17. Şi să îngreuia războiul şi căzură mulţi dentru
ceia şi dentru ceia.

17. Şi se îngreuié războiul şi căzură mulţi tăiaţi şi
den ceştia, şi den ceia.

17. Lupta se înteţi şi mulţi căzură răniţi şi de o parte, şi de alta.

18. Şi Iúda căzu, şi ceialalţi fugiră.
19. Şi rădicară Ionáthan şi Símon pre Iúda, fratele
lor, şi‑l astrucară pre el întru groapa părinţilor lui, în
Modeim.
20. Şi‑l plînseră pre el şi‑l bociră pre el tot Israil bocet mare şi jeliia dzile multe şi dziseră:

18. Şi căzu şi Iúda, iar ceialalţi fugiră.173
19. Iar Ioanathan şi Símon luară pre frate‑său Iúda
şi‑l îngropară în mormîntul tătîne‑său, în Modin.174

18. Căzu şi Iuda, iar ceilalţi o luară la fugă.
19. Ionathan şi Simon îl ridicară pe Iuda, fratele lor,
şi îl îngropară în mormîntul părinţilor lui, în Modeim.

20. Şi‑l plînse tot nărodul lui Israil plîngere mare şi
jăliră multe zile [21.] şi ziseră:

20. Şi întregul Israel l-a plîns şi l-a jelit cu jale mare,
l-a deplîns şi a spus:

21. „Cum căzu cel putêrnic, cel ce mîntuia pre
Israil?!”
22. Iar cêlealalte cuvinte ale războaielor Iúdei şi ale
bunătăţilor şi ale vitejiilor lui care le‑au făcut şi măriile
lui nu sînt scrise, pentru că sînt foarte multe.

21. „Cum căzu viteazul, în vreme ce-l izbăvea pe
Israel?!”
22. Iar celelalte spuse despre Iuda, despre luptele şi
faptele de vitejie pe care le-a săvîrşit şi despre măreţia
sa nu s-a mai consemnat în scris, căci erau tare numeroase.
23. Şi s-a întîmplat ca, după sfîrşitul lui Iuda, cei
fără de lege să iasă la iveală în toate hotarele lui Israel
şi toţi făptuitorii nedreptăţii să se ridice.
24. În acele zile, s-a iscat o foamete straşnică şi ţara
a trecut de partea lor.

12. Şi Vakhid era întru cornul cel drept. Şi să
apropiia stolul dentru amîndoao părţile şi striga cu
trîmbiţile.
13. Şi trîmbiţară cei de la Iúda şi ei cu trîmbiţile
şi să clăti pămîntul de glasul trîmbiţelor89, şi să90 făcu
războiul împreunat91 de dimineaţă pînă în sară.

21. „Cum căzu tarele, mîntuind pre Israil?!”
22. Şi cêle prisosite a cuvintelor Iúda şi a războaielor
şi bărbăţiilor cărora au făcut şi a mărimei lui nu s‑au
scris, pentru că multe era foarte.
23. Şi fu, după moartea Iúdei, plecară‑să cei fără dă
lêge întru toate hotarăle Israil şi răsăriră toţi ceia ce
fac strîmbătatea.
24. Întru dzilele acêlea, făcutu‑s‑au foamete mare
foarte şi de bunăvoie să dêde ţara împreună cu ei.
25. Şi alêse Vakhid pre cei necredincioşi bărbaţi şi
puse pre ei domni ţărîi.
26. Şi cerceta şi iscodiia pre priêtenii Iúdei şi‑i
aducea pre ei cătră Vakhid, şi izbîndiia pre ei şi măscăriia pre ei.
27. Şi să făcea92 năcaz mare întru Israil, carele nu
s‑au făcut dentru care zi nu s‑au ivit proroc întru ei.

23. De-acii, după petrêcerea Iúdei, se suiră cei fărădelegiuitori întru toate hotarăle lui Israil şi răsăriră
toţi cei ce făcea nedireptate.
24. Într‑acêlea zile, fu foamete foarte mare şi slăbi
ţara cu dînşii şi se dêde ţara Vakhidei şi toate ţinuturile175 cu dînsa.
25. Şi alêse Vakhída oameni necuraţi şi‑i puse stăpîni ţinuturilor.
26. Şi cerca şi ispitiia de priêtenii Iúdei şi‑i aducea la
Vakhída, şi‑şi izbîndiia pre dînşii şi‑i badjocoriia.

30. Acum, dară, pre tine te‑am ales astădzi ca să ne
fii pentru el noao în loc de boiêrin şi povăţuitor, ca să
bată războiul nostru.”
31. Şi priimi Ionáthan întru vrêmea acêea povăţuirea
şi să sculă pentru Iúda, fratele lui.

27. Şi fu întristăciune mare întru Israil ca carea n‑au
fost den zilele cêlea de cînd nu se‑au fost văzut proroc
întru Israil.
28. Şi se strînseră toţi priêtenii Iúdei şi ziseră cătră
Ioanathan:
29. „De cînd se‑au petrecut frate‑tău Iúda, nu iaste
alt om în potriva lui să iasă asupra vrăjmaşilor noştri şi
a Vakhí‑ [886/2] dei şi a celor ce au pizmă pre limba
noastră.
30. Deci acum, alêgem pre tine astăzi să fii hatman
în locul lui şi povaţă asupra celor ce vor face războiu
cu războiul nostru.”
31. Şi luoă Ioanathan într‑acea vrême hătmăniia în
locul frăţine‑său, Iúdei.

32. Şi cunoscu Vakhid şi cerca pre el să‑l omoară.
33. Şi cunoscu Ionáthan şi Símon, fratele lui, şi toţi
cei împreună cu el şi fugiră la pustiiul Thecoé şi să tăbărîră la apa lacului Asfar.

32. Şi prinse vêstea Vakhida şi cerca să‑l ucigă.176
33. Iar Ioanathan şi frate‑său Símon înţêleseră, şi
toţi cei ce era cu dînşii şi fugiră în pustiia Thecúei şi
stătură la apa lacului Asfárului.177

34. Şi cunoscu Vakhid în dzua sîmbetelor şi veni el
şi toată oastea lui decinde de Iordan.
35. Şi

34. Şi cunoscu Vakhída în zioa sîmbetelor şi trecu el
însuşi şi toate oştile lui dăcindea de Iordan.
35. Şi

28. Şi să adunară toţi priêtenii Iúdei şi dziseră lui
Ionáthan:
29. „De cînd fratele tău au murit, şi bărbat asêmenea
lui nu iaste să iasă cătră vrăjmaşi şi Vkhídu şi întru cei
ci pizmescu limbei noastre,

14. Şi Iuda văzu că Bacchides şi tăria oştirii acestuia
se afla în dreapta. Şi veniră la el toţi cei cu inima neînfricată.

25. Bacchides a ales oameni fără credinţă şi i-a rînduit stăpîni peste ţară.
26. Ei îi căutau şi urmăreau pe apropiaţii lui Iuda
şi-i duceau la Bacchides, iar el îi pedepsea şi-şi bătea
joc de ei.
27. Şi a fost o mare tulburare în Israel, cum nu se
mai întîmplase din ziua în care nu li s-a mai arătat vreun profet.
28. Toţi prietenii lui Iuda s-au adunat şi i-au spus
lui Ionathan:
29. „De cînd Iuda, fratele tău, a murit, nu mai există
un bărbat pe potriva lui, care să plece şi să se îndrepte
împotriva vrăjmaşilor, a lui Bacchides şi a celor ce ne
duşmănesc neamul.
30. De aceea, noi te-am ales acum pe tine să ne fii
căpetenie în locul lui şi conducător al luptei noastre.”
31. În acea împrejurare, Ionathan a primit conducerea şi s-a ridicat [la luptă] în locul fratelui său Iuda.
32. Bacchides a aflat şi căuta să-l ucidă.
33. Dar Ionathan şi fratele său Simon, precum şi
toţi cei care erau cu el au prins de veste şi s-au refugiat
în deşertul Thecoe şi şi-au aşezat tabăra lîngă apa lacului Asfar.
34. Bacchides a aflat [asta] în ziua sabatului şi a pornit el însuşi cu toată oştirea dincolo de Iordan.
35. [Ionathan] îl
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trimise pre fratele lui, povăţuitoriu gloatei, şi au rugat pre navatei,
priêtinii lui, să puie la ei unêltele cêle multe.
36. Şi işiră fiii lui Iámbri de la Midáva şi prinsără pre Ioán şi toate
cîte avea şi să duseră cu iale.
37. Şi după cuvintele acêstea, vestiră lui Ioanathán şi lui Símon,
fratele lui, că fiii lui Iámvri fac nuntă mare şi aduc nevasta de la
Nadavath, fata unui boiêriu21 den cei mari ai hananeilor, cu pompă
mare.
38. Şi‑şi aduse aminte de Ioán, fratele lui, şi să suiră şi să ascunseră
supt acoperemîntul muntelui.
39. Şi rîdicară ochii lor şi văzură şi iată gîlceavă şi gloată şi povară
multă: şi ginerile au ieşit şi priêtenii lui şi fraţii lui întru timpinarea
lor cu tîmpene şi cu muzíce şi cu arme multe.
40. Şi să sculară asupra lor de unde era ascunşi cei ai lui Ioanathán
şi uciseră pre ei şi căzură răniţi mulţi, şi cei rămaşi au fugit la munte;
şi luară toate prăzile lor.
41. Şi să întoarse nunta spre plîngere şi glasul muzícelor lor spre
jale.
42. Şi au izbîndit izbîndirea sîngelui fratelui lor şi s‑au întors la
băhnişul Iordánului.
43. Şi auzi Vakhídu şi veni în zioa sîmbetelor pînă la mătcile
Iordánului cu putêre multă.
44. Şi zise Ioanathán celor de lîngă el: „Să ne sculăm acum şi să
dăm războiu pentru sufletele noastre, pentru că nu iaste astăzi ca
ieri şi ca alaltaieri!
45. Că iată, războiul iaste în preajma noastră şi denapoia noastră,
şi apa Iordánului dencoace şi dencoleá, şi băhniş şi dumbravă, nu
iaste loc de-a ne abate.
46. Acum, dară, strigaţi la ceriu, pentru ca să scăpaţi den mîna
vrăjmaşilor noştri!” Şi să împreună’ războiul.
47. Şi întinse Ioanathán mîna lui să lovească pre Vakhídu, şi să
dêde de la el înapoi.
48. Şi sări Ioanathán şi cei ce era cu el în Iordán şi înotară pînă
decindea; şi ceia n‑au trecut Iordánul asupra lor.
49. Şi căzură de la Vakhídu în zioa acêea ca vro 1000 de bărbaţi.
50. Şi să înturnă la Ierusalim şi zidi cetăţi tari în Iudéa: întărirea
cea den Ierehó şi pre Emmaúm şi pre Vethorón şi pre Vethíl şi
pre Thamnátha Farathóni şi pre Tefón cu ziduri nalte şi porţi şi
zăvoară.
51. Şi puse strajă într‑însele, ca să fie cu vrăjmăşie spre Israíl.
52. Şi au întărit cetatea cea den Vethsúra şi pre Gazára şi marginea
şi au pus într‑însele puteri şi puneri de mîncări.
53. Şi au luat pre fiii povăţuitorilor ţărîi zăloage şi au pus pre ei
la margine, în Ierusalím, în pază.
54. Şi în anul 153, în luna a doa, porunci Alchím să surpe zidul
curţii sfintelor cei mai denlăuntru; şi surpă’ lucrurile prorocilor şi
începu a surpa.
55. În vrêmea acêea rănitu‑s‑au Alchím şi să conteniră lucrurile
lui şi să astupă’ gura lui şi să /
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trimise pre fratele lui, povăţuitor gloa‑ [846/2] tei, şi
au rugat pre navatei, priêtenii lui, să puie la ei marfa
lor cea multă.
36. Şi ieşiră fiii Amvrí de la Midavá şi prinseră pre
Ioan şi toate cîte avea şi să duseră avîndu‑le.

trimêse Ioanathan pre frate‑său, căpeteniia nărodului,
şi rugă pre navuthei, priêtenii lui, să puie la dînşii unêltele lor cêle multe.
36. Iar feciorii Amvriei ieşiră den Midav şi prinseră
pre Ioann şi tot ce au avut şi se duseră avînd acêlea.

trimise atunci pe fratele său [Ioan], care conducea
mulţimea, şi-i rugă pe nabateeni, prieteni ai lui, să le
găzduiască mulţimea de bagaje.
36. Dar fiii lui Iambri din Medaba au ieşit şi l-au
prins pe Ioan şi toate cîte le avea şi au plecat cu ele.

37. Şi după cuvintele acêstea, vestiră lui Ionáthan şi
lui Símon, fratele lui, căci fiii Iamvrí fac nuntă mare şi
aduc mireasa de la Nadavath, fată a unuia dentru cei
măriţi mari a lui93 Hanaan, cu petrêcere mare.

37. De-acii, după cuvintele acêstea, spuseră lui Ioanathan şi frăţine‑său, lui Símon, că feciorii Amvriei fac
nuntă mare şi aduc nevasta den Midav, fată unui boiêr
mare hananeian, cu cinste mare.

37. După aceste întîmplări, li s-a dat de ştire lui
Ionathan şi lui Simon, fratele lui, că fiii lui Iambri
fac nuntă mare şi aduc cu mare pompă mireasă din
Nadabath, pe fiica uneia dintre marile căpetenii din
Canaan.

38. Şi‑şi aduse aminte de Ioan, fratele lui, şi să suiră
şi să ascunseră supt acoperemîntul măgurii.

38. Şi‑şi aduseră aminte de fratele lor, de Ioann, şi
se suiră şi se ascunseră supt adăposteala muntelui.

38. Ei şi-au amintit de uciderea lui Ioan, fratele lor,
au urcat şi s-au ascuns la adăpostul muntelui.

39. Şi rădicară ochii lor şi văzură şi iată gîlceavă şi
marfă multă: şi mirele au ieşit şi priêtenii lui şi fraţii
lui întru tîmpinarea lor cu tîmpene şi cu musícuri şi
cu arme multe.
40. Şi să sculară asupra lor den aleş cei pregiur
Ionáthan şi‑i uciseră pre ei şi căzură răniţi mulţi, şi cei
rămaşi au fugit la măgură; şi luară toate prăzile lor.

39. Şi‑şi rîdicară ochii şi văzură gîlceavă şi gătire
mare: şi ieşi ginerile şi priêtenii lui şi fraţii lui în calea
lor cu tobe şi cu cenghierii şi cu arme multe.

39. Şi-au ridicat privirile şi au văzut, iată, larmă şi alai
mare: mirele, prietenii şi fraţii lui le veneau în întîmpinare cu ţimbale, muzicanţi şi multe pregătiri.

41. Şi să mută’ nunta spre plîngere şi glasul musícelor
spre jale.

40. Şi se sculară asupra lor de unde era ascunşi cei
ce era cu Ioanathan şi‑i uciseră şi căzură mulţi tăiaţi,
iar cei ce au rămas au fugit în munţi; şi au luat toate
dobînzile lor.
41. Şi se întoarseră nunţile în plîns şi glasul cenghieriilor în vaiet.

40. Atunci ei s-au repezit asupra acestora din ascunzătoare, i-au ucis şi mulţi au căzut răniţi, iar cei
rămaşi au fugit către munte; oamenii lui Ionathan au
luat toate lucrurile rămase de la ei.
41. Nunta s-a preschimbat în doliu, iar glasul muzicanţilor înşişi în bocet.

42. Şi au izbîndit izbîndirea a sîngelui fratelui lor şi
s‑au înturnat la băhnişul Iordánului.

42. Şi izbîndiră izbînda sîngelui frăţine‑său şi se‑au
întors la ţărmurile Iordánului.

42. Ei au răzbunat sîngele fratelui lor şi s-au întors
la mlaştina Iordanului.

43. Şi audzi Vakhid şi veni în dzua sîmbetelor pînă
la mătcile Iordánului cu putêre multă.

43. Şi auzi Vakhis şi veni în zioa sîmbetelor pînă la
mătcile Iordánului cu putêre mare.178

43. Bacchides a aflat şi a plecat în ziua sabatului
pînă la malurile Iordanului cu o armată numeroasă.

44. Şi dzise Ionáthan celor de lîngă el: „Să ne sculăm
acum şi să dăm război pentru sufletile noastre, pentru
că nu iaste astădzi ca ieri şi ca alaltaieri!

44. Iar Ioanathan zise cătră oştile sale: „Acum să
ne sculăm şi să ne batem pentru sufletele noastre, că
acum nu iaste ca ieri şi ca alaltaieri!

44. Atunci Ionathan le-a spus celor din preajma lui:
„Să ne ridicăm şi să ne luptăm pentru vieţile noastre,
căci azi nu e ca ieri şi ca alaltăieri!

45. Pentru că iată, războiul — den preajma noastră
şi denapoia noastră, şi apa Iordanului dencoace şi dencoleá, şi băhniş şi dumbravă, nu iaste loc de a să bate.

45. Că iată, războiul — înaintea noastră şi apa Iordánului dencoace şi dencoleá, şi ţărmure şi pădure, şi
nu iaste loc de‑a da dosul.

45. Căci, iată, lupta e dinaintea şi dinapoia noastră,
iar de o parte şi de alta e apa Iordanului, mlaştina şi
stejărişul, [aşa că] nu e loc de întoarcere.

46. Acum, strigaţi la cer, pentru ca să scăpaţi dentru
mîna vrăjmaşilor noştri!” Şi să împreună’ războiul.

46. 179Deci acum, strigaţi cătră ceriu, să vă mîntuiţi
den mîinile vrăjmaşilor voştri!” Şi se lovi războiul.

46. Acum, dară, daţi strigăt către cer, spre a scăpa
din mîna vrăjmaşilor noştri!” Şi s-a pornit lupta.

47. Şi întinse Ionáthan mîna lui94 să lovască pre
Vakhid, şi să abătu de la el înapoi.

47. Şi întinse Ioanathan mîna sa să ucigă pre Vakhída, şi se dêde de la dînsul îndărăt.

47. Ionathan şi-a întins mîna să-l lovească pe Bacchides, dar [acesta] s-a ferit de el, [trăgîndu-se] înapoi.

48. Şi sări Ionáthan şi cei cu el în Iordan şi înotară
decinde; şi nu au trecut asupră‑le Iordánul.

48. Şi sări Ioanathan şi cei ce era cu [887/1] dînsul
în Iordan şi înotară de cêea parte, iar ceialalţi n‑au trecut Iordánul.
49. Şi căzură de partea Vakhídei într‑acea zi 1000 de
oameni.

48. Ionathan şi cei care erau cu el au sărit în Iordan
şi au trecut înot pînă de cealaltă parte, iar duşmanii nu
au trecut Iordanul după ei.
49. Căzură în acea zi cam o mie de bărbaţi dintre cei
din preajma lui Bacchides.

50. Şi să înturnă la Ierusalim şi zidi cetăţi tari întru
Iudéa: întăritura cea de la Ierihó şi pre Emmaum şi
pre Veththoron95 şi pre Vethil96 şi pre Tharathoni şi pre
Tefon cu ziduri înalte şi porţile şi zăvoară.

50. [49.] Şi se‑au întors în Ierusalim [50.] şi au
făcut cetăţi tari în Iudéea: şi tăriia cea den Ierihon
şi cêle den Emmaum şi în Vetheron şi în Vethil şi în
Thamnath şi în Thará şi în Thofon ziduri nalte şi porţi
şi zovoară180.

50. Şi el s-a întors în Ierusalim şi a ridicat cetăţi
fortificate în Iudeea: fortăreaţa din Ieriho, cetăţile
Emmaus, Baithoron, Baithel, Thamnatha Pharathon
şi Tephon cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare.

51. Şi puse straje întru ei, ca să învrăjbască lui
Israil.
52. Şi au întărit ceta‑ [847/1] tea cea den Vethsúra
şi pre Gáza şi marginea şi au pus întru iale puteri şi
puneri de mîncări.
53. Şi au luat pre fiii povăţuitorii97 ţării zăloage şi au
pus pre ei în margine, în Ierusalim, în pază.
54. Şi întru anul 153, în luna a doao, porînci Álchimu
să răsîpască98 zidul a curţii sfintelor cei mai denlontru;
şi surpă’ lucrurile prorocilor şi începu a surpa.

51. Şi au pus într‑însele pază, ca să fie cu vrăjmăşie
spre Israil.
52. Şi întări cetatea Vethsurámului şi a Gazarámului
şi marginea şi puse într‑însele puteri şi gătiri de bucate.
53. Şi au luat pre feciorii căpeteniilor ţărîi zălog şi
i‑au pus în margine, în Ierusalim, în pază.
54. Şi în anul 153, în luna a 2, porînci Alchim să
surpe zidurile cêle bune ale sfinţirei cei denlăuntru şi
să strice lucrurile prorocilor; şi au ceput a le strica.181

55. Întru vrêmea acêea rănitu‑s‑au Álchim şi să
conteniră99 lucrurile lui şi să astupă’ gura lui şi să

55. Într‑acêea vrême se răni Alchim şi se conteniră
lucrurile lui şi gura lui se‑au închis182 şi au

51. Şi a pus în ele strajă, ca să stîrnească mînia lui
Israel.
52. A fortificat şi cetăţile Baithsura şi Gazara, precum şi citadela [din Ierusalim] şi le-a dotat cu oaste şi
provizii de hrană.
53. A luat ca ostateci pe fii fruntaşilor ţării şi i-a
aşezat în citadela din Ierusalim, sub pază.
54. Iar în cel de-al o sută cincizeci şi treilea an, în
luna a doua, Alkimos a poruncit să se distrugă zidul
curţii interioare a lăcaşului sfînt şi să se dărîme lucrările
profeţilor; şi s-a apucat să le dărîme.
55. În acel moment Alkimos a fost lovit [de Cel de
Sus] şi lucrările i-au fost zădărnicite, gura i-a înţepenit, a

49. Şi căzură de la Vakhid întru dzua acêea ca vro
1000 de bărbaţi.
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slăbi şi nu mai putea grăi cuvînt şi a porunci pentru casa lui.
56. Şi muri Alchím în vrêmea acêea, cu muncă mare.
57. Şi văzu Vakhídu că au murit Alchím şi să înturnă cătră împăratul; şi să ostoi pămîntul Iudii ani 2.
58. Şi să sfătuiră toţi cei fără de lêge, zicînd: „Iată, Ionathán şi
cei ai lui cu linişte lăcuiesc, nădejduind. Acum, dară, să aducem pre
Vakhídu, şi va prinde pre ei toţi într‑o noapte.”
59. Şi mergînd, s‑au sfătuit cu el.
60. Şi să sculă a veni cu putêre multă şi au trimes cărţi pre ascuns
la toţi ajutorii lui cei den Iudéa, ca să prinză pre Ionathán şi pre cei
ce‑s cu el; şi nu putea, căci s‑au înţeles lor sfatul lor.
61. Şi au prins den bărbaţii ţărîi, den căpeteniile răutăţii, ca vro
50 de bărbaţi şi i‑au omorît pre ei.
62. Şi să osebi Ionathán şi Símon şi cei ce era cu el la Vethvasí
cea den pustiiu şi zidi cêle surpate ale ei şi au întărit pre ea.
63. Şi află’ Vakhídu şi adună’ toată mulţimea lui şi celor den Iudéa
porunci.
64. Şi viind, să tăbărî asupra Vethvasiei şi au bătut pre ea zile
multe şi au făcut meşteşuguri.
65. Şi au lăsat Ionathán pre Símon, fratele lui, în cetate şi ieşi în
ţară şi ieşi cu număr.
66. Şi lovi pre Odomíra şi pre fraţii lui şi pre fiii lui Faserón la
lăcaşurile lor; şi începu a bate şi să sui cu puteri.
67. Şi Símon şi cei ce era cu el ieşiră den cetate şi arsără meşterşugurile.
68. Şi dêderă războiu cătră Vakhíd, şi să zdrobi de cătră ei; şi‑l
năcăjiia pre el foarte, căci era sfatul lui şi venirea lui deşartă.
69. Şi să urgisi cu mînie asupra bărbaţilor celor fără de lêge, celor
ce au sfătuit pre el ca să vie în ţară, şi au omorît dentru ei mulţi; şi
să sfătui ca să meargă la pămîntul lui.
70. Şi înţelêse Ionathán şi trimise cătră el soli, ca să tocmească
cătră el pace şi să le dea lor robimea.
71. Şi au priimit şi au făcut după cuvintele lui şi i să jură’ lui cum
nu‑i va mai cerca răul în toate zilele vieţii lui.
72. Şi i‑au dat lui robimea carea au robit mai nainte den pămîntul
Iúdii şi, înturnîndu‑se, să duse la pămîntul lui şi n‑au mai adaos încă
a veni la hotarăle lor.
73. Şi să ostoi sabiia den Israíl. Şi au lăcuit Ionathán în Mahmás
şi începu Ionathán a judeca pre nărod şi au stins pre cei necuraţi den
Israíl.
Cap 10
1. Şi în anul 160, suitu‑s‑au Alexandru al lui Antióh, Epifán, şi au
luat Ptolemaída. Şi l‑au priimit pre el, şi au împărăţit acoló.
2. Şi auzi Dimítrie împăratul şi adună’ putêrea multă foarte şi ieşi
în timpina‑ //
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slăbi şi nu mai putea încă a grăi cuvînt şi a porînci
pentru casa lui.
56. Şi muri Álchim întru vrêmea acêea, cu muncă
mare.
57. Şi văzu Vakhid că au murit Álchim şi să înturnă
cătră împăratul; şi ostoi pămîntul Iúdei ani 2.

slăbit şi, de-acii, n‑au mai putut să mai vorbească
cuvînt, nici să mai învêţe de casa sa.
56. Şi au murit Alchim într‑acea vrême, cu mare
caznă.
57. Şi văzu Vakhída că au murit Alchim şi se întoarse la împăratul; şi se lini ţara 2 ani.

58. Şi să sfătuiră toţi cei fără dă lêge, zicînd: „Iată,
Ionáthan şi cei ai lui cu linişte lăcuiesc, nădăjduind.
Acum, dară, să aducem pre Vakhid, şi va prinde pre ei
toţi întru o noapte.”

58. Şi se sfătuiră toţi fărădelegiuitorii, zicînd: „Iată,
Ioanathan şi ceia ce sînt cu dînsul lăcuiesc în odihnă,
nădăjduindu‑se. Deci acum să aducem pre Vakhid, şi‑i
va prinde pre toţi într‑o noapte.”

59. Şi mergînd, au sfătuit cu el.
60. Şi să sculă a veni cu putêre multă şi au trimis
cărţi pre ascuns la toţi ajutorii lui cei dentru Iudéa, ca
să prinză pre Ionáthan şi pre cei cu el; şi nu putea, căci
s‑au cunoscut lor sfatul lor.

59. Şi se duseră de se sfătuiră cu dînsul.
60. Şi se sculă cu putêre multă şi scrise carte într‑ascuns tuturor celor ce ţinea cu dînsul, carii era în Iudéea,
ca să prinză pre Ioanathan şi pre cei ce era cu dînsul;
ce n‑au putut, că se‑au priceput sfatul lor de dînşii.

paralizat şi n-a mai fost în stare să scoată un cuvînt şi
să dea porunci în privinţa casei lui.
56. Alkimos a murit în acea împrejurare, în mare
suferinţă.
57. Bacchides a văzut că Alkimos a murit şi s-a întors la rege, iar pămîntul lui Iuda a avut parte de linişte
vreme de doi ani.
58. Toţi cei fără de lege ţinură sfat, zicînd: „Iată,
Ionathan şi cei din preajma lui hălăduiesc în linişte,
plini de încredere. Să-l mobilizăm, deci, acum pe
Bacchides, şi el îi va prinde pe toţi într-o singură
noapte.”
59. Şi pornind la drum, i-au împărtăşit planul lor.
60. Iar acesta s-a ridicat să plece cu oaste multă şi a
trimis în taină scrisori tuturor aliaţilor lui din Iudeea,
ca să-l prindă pe Ionathan şi pe cei ce erau cu el; dar
n-au fost în stare [s-o facă], fiindcă li s-a aflat planul.

61. Şi au prinsu den bărbaţii ţării, începătorii răotăţii, ca vro 50 de bărbaţi şi i‑au omorît pre ei.

61. Şi au prins den oamenii ţărîi, den cii ce era căpetenii răotăţii, 50 de oameni şi i‑au omorît.

61. Atunci au capturat cam cincizeci dintre bărbaţii
din ţinut, autori ai trădării, şi i-au ucis.

62. Şi să usăbi Ionáthan şi Símon şi cei100 cu el la
Vethvasí cea den pustii şi zidi cêle surpate ale ei şi au
întăritu‑o pre ea.
63. Şi cunoscu Vakhid şi adună’ toată mulţimea lui şi
celor den Iudéa porînci.

62. Şi se‑au dus Ioanathan şi Símon şi cei ce era
cu dînşii în Vethvásiia, în pustie, şi au zidit cêle ce era
surpate ale ei şi o au întărit.
63. Şi prinse de vêste Vakhída şi strînse toată mulţimea oştilor sale şi dêde ştire celor ce era în Iudéea.183

62. Ionathan şi Simon, împreună cu cei ce erau cu
ei, s-au retras spre Baithbasi, [o cetate] din deşert, i-au
reclădit părţile distruse şi au consolidat-o.
63. Bacchides a aflat, şi-a adunat întreaga trupă şi a
dat de veste celor din Iudeea.

64. Şi venind, să tăbărî asupra i Vethvasí şi au bătut
pre ea dzile multe şi au făcut meşterşuguri.

64. Şi veni de se tăbărî la Vethvásiia şi dêderă războiu
asupra ei multe zile şi făcu meşteşuguri.

65. Şi au lăsat Ionáthan pre Símon, fratele lui, în
cetate şi ieşi la ţară şi ieşi cu număr.

65. Iar Ioanathan lăsă pre frate‑său, Símon, în cetate
şi ieşi în ţinut şi veni şi el cu număr.

66. Şi lovi pre Odomirá şi pre fraţii lui şi pre fiii
Fasiron întru sălaşul lor; şi începu a bate şi să suia
întru puteri.

66. Şi ucise pre Odaren şi pre fraţii lui şi pre feciorii
lui Faseron în corturile lor; şi începu a bate şi a se sui
în tabără.

64. Plecînd [într-acolo], şi-a aşezat tabăra lîngă [cetatea] Baithbasi, a asediat-o vreme de multe zile şi a
făcut maşinării [de asediu].
65. Ionathan l-a lăsat pe Simon, fratele lui, în cetate,
a ieşit în ţinut şi a venit cu un număr suficient [de oameni].
66. I-a lovit pe Odomera, pe fraţii acestuia şi pe fiii
lui Phasiron în propriul lor cort; a început să atace şi
sporea în puteri.

67. Şi Símon şi cei împreună cu el ieşiră den cetate
şi arseră meşterşugurile.

67. Iar Símon şi ceia ce era cu dînsul ieşiră den
cetate şi aprinseră meşteşugurile;

67. Simon şi cei ce erau cu el au ieşit din cetate şi au
dat foc maşinăriilor [de asediu];

68. Şi dêderă război cătră Vakhid, şi să zdrobi de
cătră ei; şi‑l năcăjiia pre el foarte, căci era sfatul lui şi
venirea lui deşartă.
69. Şi să urgisiră cu mînie bărbaţilor celor fără dă
lêge şi celor ce au sfătuit pre el ca să vie în ţară şi
au omorît dentru ei mulţi; şi sfătui ca să margă la pă‑
[847/2] mîntul lui.

68. Şi dêderă războiu împotriva Vakhídei, şi [887/2]
se surpă’ de dînşii; şi‑l stricară foarte, că sfatul lui şi
întrarea lui au fost în dăşărt.
69. Şi se mînié cu urgie pre oamenii cei fără de
legiuire carii l‑au sfătuit să vie în ţară şi pre mulţi
dentr‑înşii au ucis; şi se sfătui cu cei ce i‑au rămas să se
întoarcă la ţinutul lui.

68. Au luptat împotriva lui Bacchides, şi acesta a
fost învins de ei; şi îl ţineau în mare strînsoare, pentru
că planul şi atacul lui erau zadarnice.
69. Acesta s-a aprins de mînie pe oamenii nelegiuiţi
care-l sfătuiseră să vină în acel ţinut, a omorît mulţi
dintre ei; şi a hotărît să plece în ţara lui.

70. Şi cunoscu Ionáthan şi trimise cătră el soli, ca să
tocmască cătră el pace şi să le dea lor robimea.

70. Iar Ioanathan prinse vêstea şi trimêse la dînsul
soli să aşaze cu dînsul pace şi să‑i dea jacmanul înapoi.

70. Ionathan a aflat şi a trimis la el soli, pentru a
încheia cu el pace şi a le da înapoi captivii.

71. Şi au priimit şi au făcut după cuvintele lui şi au
jurat lui să nu‑i cêrce lui rău toate zilele vieţii lui.

71. Şi priimi cu bucurie şi făcu după cuvintele lui şi
i se jură cum nu‑i va mai cerca răul întru toate zilele
vieţii sale.
72. Şi‑i dêde jacmanul înapoi, care‑l jufuise mai
nainte în ţara Iúdei, şi se întoarse şi mêrse în ţara sa.

71. Bacchides i-a primit şi a procedat conform spuselor acestuia şi i-a jurat să nu-i mai caute pricină în
toate zilele vieţii lui.
72. Şi i-a dat înapoi captivii pe care-i luase mai
înainte de pe pămîntul lui Iuda şi, întorcîndu-se, a
plecat spre ţara lui şi nu şi-a pus în gînd să mai vină
în hotarele lor.

73. Şi se ostoi sabiia den Israil. Şi au lăcuit Ioanathan
în Mahmas şi începu Ioanathan a judeca nărodul şi
conceni pre cei necuraţi dentru Israil.

73. Şi în Israel sabia a avut parte de odihnă. Iar
Ionathan s-a stabilit în Machmas, a început să judece
poporul şi i-a făcut să dispară pe cei necredincioşi din
Israel.

72. Şi i‑au dat lui robimea carea au robit mainte den
pămîntul Iúda şi, înturnîndu‑să101, să duse la pămîntul
lui şi n‑au mai adaos încă a veni la hotarăle lor.
73. Şi să ostoi sabiia dentru Israil. Şi au lăcuit Ionáthan în Mahmas şi începu Ionáthan102 a judeca pre
nărod şi au stinsu pre cei necuraţi dentru Israil.

Cap 10

Cap 10

Capitolul al 10-lea

1. Şi întru anul 160, suitu‑s‑au Aléxandru al lui
Antioh, Epifanis, şi au luat Ptolemaída. Şi l‑au priimit
pre el, şi au împărăţit acoló.

1. În anul 160, se‑au suit Alexandru, feciorul lui
Antioh, Trúfaşul184, şi au luat Ptolomaída. Şi l‑au priimit, şi au împărăţit acoló.185

2. Şi audzi Dimítrie împăratul şi adună ’ putêre multă
foarte şi ieşi în tîmpina-

2. Şi auzi Dimitrie împărat şi strînse oşti foarte
multe şi ieşi înain-

1. Şi în cel de-al o sută şaizecilea an, s-a ridicat
Alexandru Epiphanes, fiul lui Antioh, şi a cucerit [cetatea] Ptolemaida, iar [locuitorii ei] l-au primit şi el a
domnit acolo.
2. Regele Demetrios a aflat, a adunat straşnic de
multă oaste şi a ieşit
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rea lui la războiu.
3. Şi au trimis Dimítrie cătră Ionathán cărţi cu cuvinte de pace,
ca să‑l mărească pre el, pentru că zise:
4. „Să apucăm a pune pace cu ei mai nainte decît a pune el cu
Alexándru împotriva noastră!
5. Pentru că‑şi va aduce aminte toate răutăţile carele am făcut
cătră el şi la fraţii lui şi la limba lui.”
6. Şi‑i dêde lui volnicie să adune puteri şi să facă arme şi să fie el
ajutoriu lui, şi pre cei zălojiţi, ce era la margine, zise să‑i dea lui.
7. Şi veni Ionathán la Ierusalím şi au citit cărţile la auzirea a tot
nărodul şi celor den margine.
8. Şi să temură cu frică mare cînd auziră că i‑au dat lui împăratul
volnicie să adune puteri.
9. Şi au dat cei den margine lui Ionathán pre cei zălojiţi, şi i‑au
dat pre ei părinţilor lor.
10. Şi lăcui Ionathán în Ierusalím şi începu a zidi şi a înnoi cetatea.
11. Şi zise cătră ceia ce fac lucrurile să zidească zidurile şi muntele
Siónul, prenprejur, den pietri cu patru muchi, întru întărire. Şi au
făcut aşa.
12. Şi au fugit cei striini de fêliu, cei ce era în tăriile carele au
zidit Vakhíd;
13. Şi au lăsat fieştecarele locul lui şi s‑au dus la pămîntul lui.
14. Fără numai în Vethsúra au rămas oarecarii den ceia ce au
lăsat lêgea şi poruncile, pentru că le era lor scăpare.
15. Şi auzi Alexandru împăratul făgăduiêlele cîte au trimis
Dimítrie lui Ionathán şi i‑au povestit lui războaiele şi vitejiile care
au făcut el şi fraţii lui şi trudele carele au avut; şi zise:
16. „Au afla‑vom noi un bărbat ca acesta? Şi acum să‑l facem pre
el priêten şi ajutoriu noao!”
17. Şi au scris cărţi şi au trimis lui după cuvintele acêstea, zicînd:
18. „Împăratul Alexándru, fratelui22 lui Ionathán, bucurie!
19. Auzit‑am de tine cum că eşti bărbat vîrtos cu putêre şi iscusit
eşti a fi noao priêten.
20. Şi acum te‑am pus astăzi pre tine arhiereu limbii tale şi
priêten împăratului să te chemi (şi trimise lui mohorît şi coroană de
aur)23 şi să socoteşti cêle ce sînt ale noastre şi să păzeşti prieteşug
cătră noi.”
21. Şi să îmbrăcă Ionathan cu svîntul văşmînt în a şaptea lună,
în anul 160, în Praznicul Facerii Colibilor, şi au adunat putêre şi au
făcut arme multe.
22. Şi auzi Dimitrie cuvintele acêstea şi să mîhni şi zise:
23. „Pentru ce am făcut aceasta, de au apucat mai nainte de noi
Alexándru a pune prieteşug cu jidovii spre întărire?
24. Scrie‑voiu şi eu lor cuvinte de mîngîiêre şi de înălţime şi de
dări, ca să fie împreună cu mine spre ajutoriu.”
25. Şi au trimis lor după cuvintele acêstea: „Împăratul Dimítrie,
neamului iudeilor, să să /
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rea lui spre război.
3. Şi au trimis Dimítrie cătră Ionáthan cărţi cu cuvinte de pace, ca să‑l mărească pre el, pentru că dzise:

tea lui la războiu.
3. Şi trimêse Dimitrie carte la Ioanathan cu cuvinte
de pace, mărindu‑l, [4.] că zise:

la luptă împotriva lui.
3. Demetrios i-a trimis lui Ionathan scrisori cu vorbe
de pace, cu intenţia de a-l preamări, căci el [îşi] spunea:

4. „Să apucăm a pune pace103 împreună cu ei mainte
de104 ce a pune el cu Aléxandru asupra noastră!

4. „Să apucăm să facem noi pace cu dînsul pînă nu
face cu Alexandru împotriva noastră!

4. „Să ne grăbim a încheia pace cu ei înainte de a
încheia el [pace] cu Alexandru împotriva noastră!

5. Pentru că va pomeni toate răutăţile carele am
făcut cătră el şi la fraţii lui şi105 la limba lui.”

5. Căci îşi va aminti toate relele pe care le-am făptuit
împotriva lui, împotriva fraţilor lui şi a neamului său.”

6. Şi‑i dêde lui biruinţă să adune puteri şi să lucrêze
arme şi să fie el ajutor lui şi zăloagele cêle den margine
dzise să i le dea lui.
7. Şi veni Ionáthan la Ierusalím şi au citit cărţile la
urechile a tot nărodul şi celor dentru margine.

5. Că‑şi va aduce aminte de toate răotăţile cîte am
făcut asupră‑i şi asupra fraţilor lui şi asupra limbii
lui.”
6. Şi‑i dêde putêre să strîngă oşti şi să facă arme şi
să‑i fie soţie şi zăloagele cêle ce era în margine porînci
să i le dea.
7. Şi veni Ioanathan în Ierusalim şi ceti cartea în
auzul a tot nărodul şi al acelor ce era de margine.

8. Şi să temură cu frică mare cînd audziră că i‑au dat
lui împăratul vlastie să adune puteri.

8. Şi se temură cu teamăt mare deaca auziră că i‑au
dat împăratul putêre să strîngă oşti.

9. Şi au dat cei den margine lui Ionáthan zăloagele,
şi i‑au dat pre ei părinţilor lor.

9. Şi au dat cei de margine lui Ioanathan zăloagele,
şi le‑au întors la părinţii lor.

8. [Pe aceştia] i-a cuprins o mare spaimă cînd au
auzit că regele i-a acordat lui [Ionathan] dreptul de a
aduna oaste.
9. Şi cei din citadelă i-au dat înapoi ostaticii lui
Ionathan, iar el i-a înapoiat părinţilor lor.

10. Şi lăcui Ionáthan în Ierusalim şi începu a zidi şi
a înnoi cetatea.

10. Şi lăcui Ioanathan în Ierusalim şi începu a zidi
şi a înnoi cetatea.

10. Ionathan s-a stabilit în Ierusalim şi a început a
reconstrui şi a reînnoi cetatea.

11. Şi dzise cătră ceia ce fac lucrurile106 să zidească
zidurile şi măgura Sion, prenpregiur, den pietri cu patru muchi, întru tărie. Şi au făcut aşa.

11. Şi zise meşterilor să zidească zidurile şi muntele186 Siónului, împrejur, de pietri în patru muchi, spre
întărire. Şi făcură aşa.

11. Şi celor ce făceau lucrările le-a spus să întărească
zidurile şi muntele Sion, de jur împrejur, cu pietre în
patru muchii, în vederea fortificării. Şi ei au făcut întocmai.

12. Şi au fugit cei striini de fêli, cei ce era întru tării
la carele au zidit Vakhid;

12. Şi fugiră cei de alt neam, carii fusêse în tăriile în
care le zidise Vakhid;

12. Iar cei de alt neam, aflaţi în fortăreţele pe care le
ridicase Bacchides, au fugit;

13. Şi au lăsat fieştecarele locul lui şi s‑au dus la
pămîntul lui.
14. Fără numai în Vethsúra au rămas oarecarii de
ceia ce au lăsat lêgea şi porîncele, pentru că le era lor
scăpare.
15. Şi audzi Aléxandru [848/1] împăratul făgăduiêlele cîte au trimis Dimítrie lui Ionáthan şi i‑au povestit
lui războaiele şi bărbăţiile carele au făcut el şi fraţii lui
şi trudele carele au avut; şi dzise:

13. Şi năpustiră cineşi locul său şi fugiră în ţara lor.
14. Numai ce au rămas în Vethsuram cîţivaşi den
cei ce au părăsit lêgea şi porîncile lui Dumnezeu, că
aceasta le era lor de scăpare.
15. Şi auzi Alexandru de făgăduiêlele care au făgăduit
Dimitrie lui Ioanathan şi‑i spuseră de războaiele şi de
bărbăţiile care au făcut el şi fraţii lui şi nevoinţele cu
care se‑au nevoit;187 [16.] şi zise:

16. „Au afla‑vom bărbat ca acesta unul? Şi acum
să‑l facem pre el priêten şi ajutor noao!”
17. Şi au scris cărţi şi au trimis lui după cuvintele
acêstea107, dzicînd:
18. „Împăratul Aléxandru, fratelui Ionáthan, bucurie!
19. Audzit‑am pentru tine că bărbat vîrtos la putêre
şi iscusit eşti a fi noao priêten.

16. „Doară vom afla pre un bărbat [888/1] ca acela?
Şi acum să ni‑l facem priêten şi soţie a noastră!”
17. Şi scrise carte şi trimêse la dînsul cu ca acêstea
cuvinte, zicînd:
18. „Alexandru188 împărat, fratelui mieu, lui Ioanathan, bucurie!189
19. Auzit‑am de tine cum că eşti bărbat putêrnic cu
vîrtutea şi ne iaste voia să ne fii priêten.

13. Fiecare şi-a părăsit locul şi a plecat spre pămîntul lui.
14. Doar în [cetatea] Baithsur au fost lăsaţi [să stea]
cîţiva dintre cei ce renunţaseră la lege şi la obiceiuri,
căci ea le era loc de refugiu.
15. Regele Alexandru a aflat de promisiunile pe
care i le trimisese în scris Demetrios lui Ionathan şi
i-au fost relatate luptele şi actele de vitejie pe care le
săvîrşiseră Ionathan şi fraţii lui, precum şi suferinţele
de care au avut parte; şi a zis:
16. „Vom mai găsi noi oare un asemenea bărbat? Să
ni-l facem acum prieten şi aliat!”
17. I-a scris o scrisoare şi i-a trimis-o conform acestor
cuvinte, spunînd:
18. „Regele Alexandru urează fratelui Ionathan bucurie!
19. Am aflat despre tine că eşti un bărbat viteaz şi
vrednic să ne fii prieten.

20. Şi acum te‑am pus astădzi pre tine arhiereu a
limbei tale şi priêten al împăratului să te chemi şi‑i
trimise lui mohorît şi cunună de aur108 şi a gîndi ale
noastre şi a păzi prieteşug cătră noi.”

20. Şi acum te punem să fii arhiereu nărodului tău
şi să te chiemi priêten împărătesc (şi trimêse caftan
gravaní şi coroană de aur)190 şi cêle ce sînt ale noastre
să le socoteşti cu noi şi să păzeşti prietniciia cu noi.”

20. Şi te-am desemnat astăzi să fii arhiereul neamului
tău şi să te numeşti prietenul regelui (şi i-a trimis [veşmînt] de purpură şi coroană de aur), să te îngrijeşti de
interesele noastre şi să păstrezi relaţiile de prietenie
faţă de noi.”

21. Şi să îmbrăcă Ionáthan văşmîntu cel sfînt în a
şaptea lună, anul 160, întru Praznicul Facerii Colibilor,
şi au adunat puteri şi au făcut arme multe.

21. Şi se îmbrăcă Ioanathan în odăjdiia sfîntă în
luna a 7, în anul 160, în zioa Sărbătorii Colibilor, şi
strînse oştile şi făcu arme multe.

21. Ionathan a îmbrăcat veşmîntul sfînt în a şaptea
lună a celui de-al o sută şaizecilea an, la Sărbătoarea
Corturilor, a strîns oaste şi a pregătit multe arme.

22. Şi audzi Dimítrie cuvintele acêstea şi să mîhni
şi dzise:
23. „Ce aceasta am făcut, că au apucat mai nainte
pre noi Aléxandru a pune prieteşug jidovilor spre întăritură?
24. Scrie‑voi şi eu lor cuvinte de mîngîiêre şi a înălţimei şi a dărilor, în ce chip vor fi împreună cu mine
spre ajutor.”
25. Şi au trimis lor după cuvintele acêstea: „Împăratul Dimítrie, limbei iudeilor, să să

22. Şi auzi Dimitrie cuvintele acêstea şi se întristă
foarte şi zise:
23. „Ce am făcut acêsta, că au trimes Alexandru
mai nainte decît noi de au făcut prietnicie cu ovrêii spre
întărirea sa?
24. Scrie‑le‑voiu şi eu cuvinte de mîngîiêre şi de
înălţime şi de daruri, ca să fie cu mine într‑ajutor.”

22. Demetrios a aflat aceste lucruri, s-a întristat şi
a spus:
23. „Ce-am făcut noi, de Alexandru ne-a luat-o înainte
şi a căpătat prietenia iudeilor spre întărire?

25. Şi scrise la dînşii cu acêste cuvinte: „Dimitrie
împărat, limbii ovreieşti,

6. Şi i-a acordat lui Ionathan dreptul de a aduna
oaste, de a pregăti arme şi de a-i fi aliat; a mai spus că-i
înapoiază ostaticii aflaţi în citadelă.
7. Ionathan a venit în Ierusalim şi a citit scrisorile în
auzul întregului popor şi al celor din citadelă.

24. Le voi scrie şi eu cuvinte de mîngîiere şi de preamărire şi [cu promisiuni] de daruri, pentru ca ei să-mi
fie de ajutor.”
25. Şi le-a trimis [scrisoare] cu aceste cuvinte: „Regele
Demetrios urează neamului iudeilor
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bucure!
26. De vrême ce aţi păzit cêle cătră noi tocmêle şi aţi stătut întru
prieteşugul nostru şi nu v‑aţi lipit lîngă vrăjmaşii noştri, auzit‑am şi
ne‑am bucurat.
27. Şi acum rămîneţi încă a păzi cătră noi credinţă, şi vom răsplăti
voao bune pentru carele faceţi cu noi;
28. Şi vom lăsa voao lăsări multe şi vom da voao dări.
29. Şi acum slobozescu pre voi şi lasu voao pre toţi jidovii de
biruri şi de preţul sării şi de cununi; şi pentru întreiala seminţii
30. Şi pentru jumătatea de roada cea de lemn, ce mi să vine mie
a lua, iert de astăzi înainte a nu mai lua den ţara Iúdii şi de la cêle 3
legi ce s‑au adaos ei de la Samaritída şi Galiléa, şi den zioa de astăzi
şi pînă în veac.
31. Şi Ierusalímul fie sfînt şi iertat, şi hotarăle lui, zeciuiêlele şi
vămile.
32. Lasu şi biruinţa marginii ceii den Ierusalím şi o dau arhiereului,
ca să puie într‑însa bărbaţi pre care ar alêge el a o păzi pre ea.
33. Şi tot sufletul jidovilor ce s‑au robit de la pămîntul Iúdii la
toată împărăţiia mea îl lasu slobodu, în dar; şi toţi să lase birurile lor
şi ale dobitoacelor lor.
34. Şi toate sărbătorile şi sîmbetele şi lunile noao şi zilele cêle
dovedite şi 3 zile mai nainte de sărbătoare şi 3 zile după sărbătoare
fie toate zilele slobode şi iertare la toţi jidovii ceia ce sînt întru împărăţiia mea.
35. Şi nu va avea volnicie nimeni să facă şi să dodeiască pre
neştine dentru ei pentru tot lucrul.
36. Şi să să scrie den jidovi la puterile împăratului la 30000 de
bărbaţi şi să vor da lor lefi, cum să cuvine la toate puterile împăratului.
37. Şi să voru pune dentru ei întru tăriile cêle mari ale împăratului
şi dentru aceştia să vor pune preste trebile împărăţiei care sînt de
credinţă; şi căpeteniile carii vor fi preste ei să fie dentru ei şi să
umble după legile lor, precum au şi poruncit împăratul în pămîntul
Iúdii.
38. Şi cêle 3 legi s‑au adaos la Iudéa de la ţara Samáriei să să
adaogă la Iudéa, ca să să socotească să fie supt unul, ca să nu asculte
de altă biruinţă fără numai de arhiereu.
39. Ptolemaída şi cêea ce e alăturea cu ea am dat‑o dar sfinţilor
celor den Ierusalím la cheltuiala cea ce să cuvine la cêle sfinte.
40. Şi eu dau pre anu 15000 de sicle de argint den viniturile împăratului de la locurile cêle ce să cuvin.
41. Şi tot cel ce prisosêşte, care n‑au fost dînd cei ce era preste
trebi ca în anii cei dentîiu, de acum vor da la lucrurile casii.
42. Şi preste acêstea, 5000 de sicle de argint carii lua de la trebi,
ca în anii cei de mai nainte, ai sfîntului, den venit pre an, şi aceştia să
lase, pentru că să cadu acêstea preoţilor celor ce slujăscu.
43. Şi oricîţi ari fugi la besêrica cea24 //
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bucure!

sănătate!191

bucurie!

26. În vrême ce aţi păzit cêle de cătră noi tocmêli şi
aţi stătut întru prieteşugul nostru şi nu v‑aţi lipit lîngă
vrăjmaşii noştri, audzit‑am şi ne‑am bucurat.

26. Pentru căci că aţi păzit făgăduinţa şi aţi fost
întru prietnicie cu noi şi nu v‑aţi lipit cătră vrăjmaşii
noştri, am auzit şi ne‑am bucurat.

26. Întrucît aţi păstrat înţelegerile făcute cu noi, ne-aţi
rămas prieteni şi nu aţi trecut de partea vrăjmaşilor
noştri, noi am aflat şi ne-am bucurat.

27. Şi acum rămîneţi încă a păzi cătră noi credinţă,
şi vom răsplăti voao bune pentru carele faceţi cu noi;

27. Şi acum încă să fiţi ţiind cu noi credinţa, şi vom
plăti voaoă binele pentru carele192 faceţi cu noi;193

28. Şi vom lăsa voao lăsări multe şi vom da voao
dări.
29. Şi acum slóboz pre voi şi las voao pre toţi jidovii
de biruri şi de preţul sării şi de cunună; şi pentru al
treilea de sămînţă
30. Şi pentru cea jumătate de roada cea de lemnu,
ce mi să cuvine mie a lua, las de astădzi şi înainte a
luarea de la pămîntul Iúdei şi de la cêle 3 legi, cêlea ce
s‑au adaos ei de la Samarítida şi Galiléa, şi de la dzua
de astăzi şi în vacul de an.

28. Şi vom lăsa voaoă multe lăsături şi vă vom da
daruri.
29. Şi acum vă las pre voi şi pre toată Iudéea de bir
şi de preţul sării şi de al cununilor194; şi pentru a treia
de seminţe
30. Şi de jumătate de roada copacilor, carea se vine
mie să iau, iert voaoă de astăzi înainte, să nu se mai
ia den ţara Iúdei şi den trei cetăţi care sînt adaose ei
den Samáriia şi den Galiléea, den zioa de astăzi şi pînă
în veac.

27. Rămîneţi şi acum să păstraţi mai departe credinţa faţă de noi, iar noi vă vom oferi binefaceri în
schimbul celor pe care le faceţi pentru noi;
28. Vă vom scuti de multe taxe şi vă vom oferi multe
daruri.
29. Iar acum vă dezleg pe voi şi îi scutesc pe toţi
iudeii de biruri, de taxa pentru sare şi de coroane; şi de
treimea din semănătură,
30. De jumătatea din rodului pomului, care mi
se cuvine să o percep, vă scutesc începînd de azi şi
[scutesc] de perceperea lor pămîntul lui Iuda şi cele
trei nome alipite lui din Samaris şi Galileea, începînd
din ziua de azi şi în tot timpul.

31. Şi Ierusalímul fie sfînt şi lăsate şi hotarăle ei,
zecile şi vămile.

31. Şi Ierusalímul să fie sfînt şi slobod cu toate hotarăle lui; şi iert şi dijmele şi birurile.

32. Las şi biruinţa marginei cei den Ierusalím şi dau
arhiereului, care va pune întru ea bărbaţi pre carii ară
alêge el a o păzi pre ea.

32. Şi biruinţa marginei cea ce iaste în Ierusalim o
dau arhiereului, ca să puie într‑însa pre ce oameni va
alêge el să o păzească.

33. Şi tot [848/2] sufletul jidovilor ce s‑au robit de
la pămîntul Iúda la toată împărăţia mea lasu‑l volnic, în
dar; şi toţi să lase birurile şi dobitoacelor109 lor.

33. Şi pre tot sufletul ovrêiu carele iaste robit den
ţara Iúdei întru toată împărăţiia mea îl iert, să fie slobod în cinste; şi toate195 birurile lor să se iêrte, şi ale
dobitoacelor lor.
34. Şi toate sărbătorile şi sîmbetele şi lunile cêle noaoă
şi zilele cêle rînduite şi trei zile înaintea sărbătorii şi
trei zile după sărbătoare să [888/2] fie tot zile slobode
şi iertate tuturor ovrêilor carii vor fi întru împărăţiia
mea.

33. Şi tot sufletul de iudeu dus în robie din pămîntul
lui Iuda în tot regatul meu îl las liber, ca dar de la mine;
şi toţi să fie scutiţi de biruri şi de [taxa pe] animalele
lor.
34. Şi toate sărbătorile, zilele de sabat şi de lună nouă,
zilele rînduite, trei zile înainte şi după o sărbătoare să
fie toate zile de scutire şi de slobozenie de dări pentru
toţi iudeii care se află în regatul meu.

35. Şi nu va volnicie nime să facă şi să dodăiască pre
neştine dentru ei pentru tot lucrul.

35. Şi nimini să n‑aibă putêre să le porîncească, nici
să supere pre vreunul dentr‑înşii nici pentru un lucru.

35. Şi nimeni nu va avea îngăduinţa de a le face ceva
şi de a tulbura pe cineva dintre ei în vreo privinţă.

36. Şi să să scrie dentru jidovi la puterile împăratului
la 30000 şi să vor da110 lefi, cum să cuvine la toate
puterile împăratului.

36. Şi să se scrie dentru ovrêi în oastea împărătească
pînă în 30000 de oameni şi să li se dea mertice, precum
se cade oştilor împărăteşti.

36. Şi să fie înscrişi dintre iudei în oştile regelui pînă
la treizeci de mii de bărbaţi şi să li se dea solde, aşa cum
se cuvine tuturor oştilor regelui.

37. Şi să vor pune dentru ei întru tăriile împăratului
cêle mari şi dentru aceştia să vor pune preste trebile
împăratului celora ce‑s la credinţă; şi cei preste ei111,
boiêrii, să fie dentru ei şi să margă după legile lor, în ce
chip au şi porîncit împăratul întru pămîntul Iúdei.

37. Şi dentr‑aceia să se puie în tăriile cêle mari
împărăteşti şi dentr‑aceia să se puie spre trebile
împărăteşti care vor fi de credinţă; şi căpetenii să fie
dentr‑înşii şi să umble în legile lor, cum au porîncit
împăratul în ţara Iúdei.

37. Dintre ei, unii vor fi aşezaţi în fortăreţele mari
ale regelui şi dintre aceştia vor fi rînduiţi în dregătoriile
de încredere ale regatului; iar cei mai mari peste ei şi
comandanţii să fie aleşi dintre ei şi să meargă după
legile lor, aşa cum a şi poruncit regele pe pămîntul lui
Iuda.

38. Şi cêle 3 legi ce s‑au pus înainte la Iudéa de la
ţara Samaríei să puie înaintea Iudéii, ca să să socotească
să să facă supt unul, ca să nu asculte de altă biruinţă
fără numai arhiereului.
39. Ptolemaida şi cêea ci să alătură lîngă ea dat‑am
dare celor sfinţi de la Ierusalím la cêea ci să cuvine la
cêle sfinte112.

38. Şi trei cetăţi care sînt aduse Iudéei den ţinutul
Samáriei să se adaogă Iudéei să fie supt unul, pentru
căci iaste puţin, şi să nu asculte de alt stăpîn fără numai
de arhiereu.196
39. Iar Ptolomaída şi hotarăle ei o am dat sfinţilor
carii sînt în Ierusalim spre cêle ce sînt de treaba celor
sfinţi.

38. Iar cele trei nome adăugate Iudeei din ţinutul
Samariei să ţină de Iudeea, spre a fi considerate că se
află sub un singur [stăpîn], că nu ascultă de o altă autoritate decît de cea a arhiereului.
39. [Cetatea] Ptolemaida şi ţinutul aflat sub stăpînirea
ei am dat-o în dar lăcaşului sfînt din Ierusalim pentru
cheltuiala cuvenită celor sfinte.

40. Şi eu dau preste an 15000 de sicli de argint de la
cuvintele împăratului de la locurile cêle ci să cuvin.

40. Şi eu dau în toţi anii 15000 de sicle de argint
de cêle197 ce se chiiamă împărăteşti den locurile cêlea
ce se cuvin.
41. Şi tot ce va fi mai mult, cêle ce n‑au dat den ce
au trebuit, ca în anii cei mai denainte, de acum să fie
spre lucrul casii.
42. Şi preste acêstea, 5000 de sicle de argint carele
lua de la trebi, ca în anii cei de mai nainte, de la sfinţi,
cuvînt preste tot anul198, şi acêstea să se lase preoţilor
celor ce slujăsc.

40. Iar eu ofer anual cincisprezece mii de sicli de
argint din veniturile [obţinute] de la locurile ce-mi revin.
41. Şi tot prisosul din venituri, pe care [perceptorii]
nu l-au înapoiat, ca în anii anteriori, îl vor da de acum
pentru lucrările templului.
42. Pe lîngă acestea, cei cinci mii de sicli de argint
care se percepeau din veniturile sanctuarului, după rînduiala din fiecare an, să le fie şi aceştia lăsaţi, fiindcă se
cuvin preoţilor care slujesc.

34. Şi toate sărbătorile şi sîmbetile şi lunile noao şi
dzile dovedite şi 3 dzile mainte de sărbătoare şi dzilelor
după sărbătoare fie toate dzilele a nelucrării şi a lăsării
la toţi jidovii ceia ce sînt întru împărăţia mea.

41. Şi tot ce prisosêşte, care nu au fost dînd de la
trebi, ca întru cei dentîi ani, de acum vor da la lucrurile
casei.
42. Şi preste acêstea, 5000 de sicli de argint carii lua
de la trebi, ca întru anii dentîi, a sfîntului, de la cuvîntu
preste an, şi acêstea să lasă, pentru că să cad acêstea
preuţilor celor ce slujescu.
43. Şi cîţi ar fugi la bisêrica cea

43. Şi oricine de vor fugi în bisêrica cea

31. Ierusalimul să fie o cetate sfîntă şi liberă [de
orice impunere], zeciuieli şi impozite, la fel şi ţinuturile
lui.
32. Renunţ şi la autoritatea asupra citadelei din
Ierusalim şi o atribui arhiereului, pentru a aşeza în ea
bărbaţii pe care şi i-ar alege spre a o păzi.

43. Iar cei ce s-ar refugia în templul
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den Ierusalím şi în toate hotarăle ei, fiind datori împărăteşti şi tot
lucrul, să să slobozească şi toate cîte sînt lor întru împărăţiia mea.
44. Şi a să zidi şi a să înnoi lucrurile sfintelor, şi cheltuiala să va
da den venitul împăratului.
45. Şi să să zidească zidurile Ierusalímului şi să le întărească
împrejur, şi cheltuiala să va da den venitul împăratului, şi să să
zidească zidurile cêle den Iudéa.”
46. Şi deaca auzi Ionathán şi norodul cuvintele acêstea, nu le‑au
crezut, nici le‑au priimit, căci ş‑au adus aminte de răutatea cea mare
carea o au făcut în Israíl şi au năcăjit pre ei foarte.
47. Şi să voiră bine cu Alexándru, căci el s‑au făcut lor începătoriu
de cuvinte de pace, şi era lui într‑ajutoriu în toate zilele.
48. Şi adună’ Alexándru împărat puteri mari şi să tăbărî împotriva
lui Dimítrie.
49. Şi dêderă războiu aceşti doi împăraţi, şi fugi tabăra lui
Dimitrie. Şi goni pre el Alexándru
50. Şi să întări preste ei; şi întări războiul foarte, pînă au apus
soarele, şi căzu Dimítrie în zioa acêea.
51. Şi au trimis Alexándru cătră Potoloméu, împăratul Eghípetului,
soli, după cuvintele acêstea, zicînd:
52. „De vrême ce m‑am înturnat la pămîntul împărăţiei mêle şi
am şăzut în scaunul părinţilor miei şi am biruit putêrea şi am înfrînt
pre Dimítrie şi am biruit ţara noastră
53. Şi dedéiu cu dînsul războiu, şi să înfrînse el şi tabăra lui de
noi, şi am şăzut pre scaunul împărăţiei lui,
54. Şi acum să întărim între noi prieteşug: şi acum dă‑mi pre
fata ta să o iau muiêre, şi voiu fi ginere ţie şi voiu da ţie dări, şi ei,
vrêdnice ţie!”
55. Şi răspunse Potoloméu împăratul, zicînd: „Bună zi în carea
te‑ai întors la pămîntul părinţilor tăi şi ai şăzut în scaunul împărăţiei
lor!
56. Şi acum voiu face ţie cêle ce ai scris, ce vino să ne tîlnim
la Ptolemáida, ca să ne vedem unul cu altul, şi te voiu face ginere,
precum ai zis.”
57. Şi ieşi Ptolemeu den Eghípet, el şi Cleopátra, fata lui, şi veniră
la Ptolemáida în anul 162.
58. Şi să întimpină’ cu Alexándru împăratul şi‑i dêde pre Cleopátra, fata lui, şi‑i făcu nunta ei la Ptolemáida, precum fac împăraţii
cu slavă mare.
59. Şi scrise Alexándru împăratului Ioanathán să vie întru întimpinarea lui.
60. Şi mêrse cu mărire la Ptolemáida şi să întimpină’ cu cei 2
împăraţi şi dêde lor argint şi aur, şi priêtinilor lor, dări multe, şi află’
har înaintea lor.
61. Şi să adunară asupra lui bărbaţi ucigaşi den Israíl, oameni
fără de lêge, să‑l pîrască pre el, şi nu‑i băgă în seamă împăratul.
62. Şi porunci împăratul şi dezbrăcară pre Ioanathán de hainele
lui şi‑l îmbrăcară pre el cu mohorît. Şi făcu aşa.
63. Şi‑l puse împăratul de şăzu /
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den Ierusalím şi întru toate hotarăle lui, fiind datori
împărăteşti şi tot lucrul, sloboază‑să şi toate cîte sînt
lor întru împărăţiia mea.
44. Şi a să zidi şi a să înnoi lucrurile sfintelor, şi
cheltuiala să va da dentru cuvîntul împăratului.

den Ierusalim şi în toate hotarăle ei şi vor fi datori
împărăţiei, tot lucrul să se iêrte.

din Ierusalim şi în toate teritoriile lui, fiindcă sînt datori către rege sau din orice alt motiv, să fie slobozi ei
şi toate cîte le aparţin în regatul meu.
44. Iar cheltuiala pentru lucrările de refacere şi înnoire a lăcaşului sfînt va fi plătită din venitul regelui.

45. Şi a să zidi zidurile cêle dentru Iudéa113 şi a să zidi
zidurile Ierusalimului şi să le întărească prenpregiur, şi
cheltuiala să va da dentru cuvîntul împăratului.”

44. Şi toate cîte vor fi lor a se zidi şi a se înnoi în
ţinutul împărăţiei mêle, lucrurile sfinte lor, să se dea
chieltuiala den veniturile împărăteşti.
45. Şi de zidirea păreţilor Ierusalímului şi de al
întăririlor199 de prenprejur să se dea den avuţiia împărătească, şi la zidirea zidurilor în Iudéea.”

46. Şi daca audzi Ionáthan114 şi nărodul cuvintele
acêstea, n‑au crezut lor, nici au priimit, căci ş‑au adus
aminte de răotatea cea mare carea au făcut în Israil şi
au năcăjit pre ei foarte.

46. Iar Ioanathan şi nărodul, deaca auziră acêste
cuvinte, 200nu crezură, nici le băgară în seamă, că‑şi
aduseră aminte de răotatea carea au făcut întru Israil
şi i‑au năcăjit foarte.

45. Şi cheltuiala pentru refacerea zidurilor Ierusalimului şi fortificarea lor de jur împrejur se va plăti din
venitul regelui, la fel şi cea pentru refacerea zidurilor
în Iudeea.”
46. Cînd Ionathan şi poporul auziră aceste cuvinte,
nu le-au dat crezare, nici nu le-au primit, fiindcă îşi
aminteau de marea ticăloşie pe care Demetrios o săvîrşise în Israel şi ce straşnic i-a oprimat.

47. Şi [849/1] bine vru cu Aléxandru, căci el s‑au
făcut lor începător de cuvinte de pace, şi ajutoriia lui
toate dzilele.
48. Şi adună’ Alexandru împăratul puteri mari şi să
tăbărî împotriva lui Dimítrie.

47. Şi vrură mai bine să fie cu Alexandru, că el au
fost lor căpetenie de cuvinte de pace, şi lui îi ajuta în
toate zilele.
48. Şi strînse Alexandru împărat putêre mare şi se
oşti asupra lui Dimítrie.

47. Şi au optat pentru Alexandru, fiindcă el a fost
pentru ei iniţiatorul unor vorbe de pace, şi îi rămîneau
aliaţi în toate zilele.
48. Regele Alexandru a strîns mari trupe şi şi-a aşezat tabăra în faţa lui Demetrios.

49. Şi loviră război cei doi împăraţi şi fugi tabăra lui
Dimítrie. Şi goni pre el Aléxandru

49. Şi dêderă războiu acei 2 împăraţi şi fugi oastea
lui Dimitrie. Şi‑l goni Alexandru

49. Şi cei doi regi au angajat lupta, iar oastea lui
Demetrios a rupt-o la fugă. Alexandru l-a urmărit

50. [49.] Şi să întări preste ei; [50.] şi întări războiul
foarte, pînă au apus soarele, şi căzu Dimítrie întru dzua
acêea.
51. Şi au trimis Aléxandru cătră Ptoleméu, împăratul
Eghíptului, soli, după cuvintele acêstea, dzicînd:

50. [49.] Şi se întări asupra lor; [50.] şi dobîndi putêre foarte războiul şi se întări după dînsul, pînă [889/1]
apuse soarele, şi căzu Dimítrie într‑acea zi.
51. Şi trimêse Alexandru la Ptoloméiu, împăratul
Eghípetului, boiêri cu acêste cuvinte, zicînd:201

50. [49.] Şi a repurtat victoria asupra oştenilor lui;
[50.] el a continuat să lupte cu putere pînă ce soarele a
apus, iar Demetrios a căzut în acea zi.
51. Alexandru a trimis soli către Ptolemeu, regele
Egiptului, cu următoarele vorbe, spunînd:

52. „În vrême ce m‑am înturnat la pămîntul împărăţiei mêle şi am şezut preste scaunul părinţilor miei
şi am biruit putêrea şi am înfrînt pre Dimítrie şi am
biruit ţara noastră
53. Şi lovii cătră însul război, şi să înfrînse el şi tabăra
lui de la noi, şi am şezut preste scaunul împărăţiei lui,

52. „Deaca202 de vrême ce m‑am înturnat la împărăţiia mea şi am şăzut în scaunul tătîne‑mieu şi am luat
împărăţiia şi am surpat pre Dimítrie şi am luat ţara
noastră
53. Şi am dat cu dînsul războiu, şi au căzut el şi
oştile lui denaintea noastră, şi am şăzut eu pre scaunul
împărăţiei lui,

52. „Fiindcă m-am întors în regatul meu şi m-am
aşezat pe tronul strămoşilor mei, am luat în stăpînire
puterea, l-am biruit pe Demetrios şi am luat în stăpînire ţara noastră,
53. Am pornit lupta împotriva lui, iar el şi oastea
lui au fost zdrobiţi de noi, şi ne-am aşezat pe tronul
regatului său,

54. Şi acum să întărim cătră noi prieteşug: şi acum
dă‑mi pre fata ta spre muiêre, şi voi fi ginere ţie şi voi
da ţie dări, şi ei, vrêdnice ţie!”

54. Deci acum să facem între noi prietnicie: şi‑mi
dă pre fie‑ta să‑mi fie muiêre, şi să‑ţi fiu ginere, şi‑ţi
voiu da daruri şi aceasta moştenire a ta!”

54. Să facem acum prietenie între noi: şi dă-mi-o
acum pe fiica ta de soţie, iar eu îţi voi fi ginere şi îţi voi
da şi ţie, şi ei daruri demne de tine!”

55. Şi răspunse Ptoloméu împăratul, dzicînd: „Bună
dzua întru carea te‑ai întorsu la pămîntul părinţilor tăi
şi ai şezut preste scaunul împărăţiei lor!

55. Iar împăratul Potolomei răspunse, zicînd: „Bună203 zi în carea te‑ai întors în ţara părinţilor tăi şi ai
şăzut în scaunul împărăţiei lor!

55. Regele Ptolemeu i-a răspuns, zicînd: „Minunată
[e] ziua în care te-ai întors pe pămîntul strămoşilor tăi
şi te-ai aşezat pe tronul domniei lor!

56. Şi acum face‑voi ţie carele ai scris, ci tîmpină‑mă
la Ptolemaída, pentru ca să ne vedem împreună, şi mă
voi încuscri115 ţie, în ce chip ai dzis.”

56. Şi acum voiu face ţie după cum ai scris, ce vino
să ne întîlnim la Ptolomaída, să vedem unul pre altul,
şi de‑acii‑mi vei fi ginere, precum ai zis.”

56. Voi face acum pentru tine cele ce ai scris, dar să vii
în întîmpinarea mea la Ptolemaida, ca să ne cunoaştem
între noi, şi te voi face ginerele meu, precum ai spus.”

57. Şi ieşi Ptoloméu den Éghiptu, el şi Cleopátra,
fata lui, şi veniră la Ptolemaída întru anul 162.

57. Şi ieşi Ptolomei den Eghípet, el şi fie‑sa Cleopátra, şi veni la Ptolomaída în anul 162.

58. Şi întîmpină’ lui Aléxandru împăratul şi‑i dêde lui
pre Cleopátra, fata lui, şi făcu nunta ei la Ptolemaida,
în ce chip împăraţii cu mărire mare.

58. Şi se întîlni cu Alexandru împărat şi‑i dêde pre
fie‑sa Cleopátra şi‑i făcu nunta în Ptolomaída ca unui
împărat cu slavă mare.

57. Şi Ptolemeu a plecat din Egipt, el şi Cleopatra,
fiica lui, şi a mers la Ptolemaida în cel de-al o sută şaizeci şi doilea an.
58. Iar regele Alexandru i-a ieşit în întîmpinare şi
[Ptolemeu] i-a dat-o pe Cleopatra, fiica lui, şi i-a făcut
nuntă la Ptolemaida, ca regii aflaţi la mare cinste.

59. Şi scrise Aléxandru împăratul lui Ionáthan să
vie întru timpinarea lui.

59. Şi scrise Alexandru împărat la Ioanathan să‑i
iasă înainte.

59. Regele Alexandru i-a scris lui Ionathan să vină
să se întîlnească cu el.

60. Şi mêrse cu mărire la Ptolemaída şi întîmpină
cei doi împăraţi şi‑i dêde lor argint şi aur, şi priêtenilor
lor, dări multe, şi află’ har înaintea lor.

60. Şi mêrse la Ptolomaída cu slavă şi se întîlni cu
amîndoi împăraţii şi le dêde aur şi argint şi alte daruri
şi află milă înaintea lor.

61. Şi să adunară cătră el116 bărbaţi117 ucigaşi dentru
Israil, bărbaţi fără dă lêge, să‑l pîrască pre el, şi nu luă
aminte lor împăratul.

61. Iar nişte oameni ucigaşi dentru Israil se strînseră asupra lui, oameni fărădelegiuitori, şi‑l pîrîră, iar
împăratul nu‑i băgă în seamă.

60. Şi acesta a plecat cu fală la Ptolemaida, s-a
întîlnit cu cei doi regi şi le-a dat lor şi prietenilor lor
argint şi aur şi multe daruri şi a aflat bunăvoinţă în faţa
lor.
61. Dar s-au adunat împotriva lui nişte bărbaţi vătămători din Israel, oameni răuvoitori, spre a interveni
[la rege] împotriva lui, dar regele nu le-a dat atenţie.

62. Şi porînci împăratul şi desbrăcară pre Ionáthan
hainele lui şi‑l îmbrăcară pre el mohorît. Şi făcu aşa.

62. Şi porînci împăratul să dăzbrace pre Ioanathan
den hainele lui şi să‑l îmbrace în caftan gravaní. Şi făcură aşa.
63. [62.] Şi‑l puse împăratul de şăzu

62. Regele a dat poruncă [slujitorilor] să-l dezbrace
pe Ionathan de veşmintele lui şi să-l îmbrace în purpură. Şi ei au procedat întocmai.
63. Apoi regele l-a aşezat

63. Şi‑l aşeză pre el împăratul împreună
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cu el şi zise boiêrilor lui: „Ieşiţi cu el la mijlocul cetăţii şi strigaţi ca
nimeni să nu să roage împotriva lui pentru nici un lucru şi nimeni să
nu‑l dodeiască pentru tot cuvîntul!”
64. Şi fu, deaca văzură cei ce‑l pîrîia mărirea lui, precum au
strigat, văzîndu‑l îmbrăcat şi cu mohorît, fugiră toţi.
65. Şi‑l mări pre el împăratul şi‑l scrise pre el den priêtinii cei den
frunte şi‑l puse pre el voivod şi părtaşu domnilor.
66. Şi să întoarse Ioanathán la Ierusalím cu pace şi cu veselie.
67. Şi în anul 165, veni Dimítrie, feciorul lui Dimítrie, de la Crit
la pămîntul părinţilor lui.
68. Şi auzi Alexándru împărat şi să mîhni foarte şi să întoarse la
Antióhiia.
69. Şi puse Dimítrie pre Apolónie, pre cela ce era la Chili Síriia, şi
adună’ putêre mare şi s‑au tăbărît la Iámnia şi au trimis cătră Ionathán
arhiereul, zicînd:
70. „Tu însuţi te rădici asupra noastră, şi eu m‑am făcut de
batjocură şi de ocară pentru tine. Şi pentru căci biruieşti preste noi
în munţi?
71. Acum, dară, de te nădejduieşti pre puterile tale, pogoară‑te
cătră noi la cîmpu şi să ne lovim amîndoi acoló, căci cu mine iaste
putêrea cetăţilor.
72. Întreabă şi află cine sînt şi ceialalţi carii ajută noao şi zic: «Nu
iaste voao stare de picioru de cătră faţa noastră, căci de doao ori
s‑au înfrînt părinţii tăi în pămîntul lor.»
73. Şi acum nu vei putea să stai înaintea călărimei şi a unii puteri
ca aceştiia la cîmpu, unde nu iaste piatră, nici pietricică, nici loc de
fugă.”
74. Şi deaca auzi Ionathán cuvintele lui Apolónie, s‑au pornit cu
cugetul şi au ales 10000 de bărbaţi şi ieşi den Ierusalím. Şi‑l întimpină ’
Símon, fratele lui, spre ajutoriul lui.
75. Şi să tăbărî la Iópi, şi‑l închiseră pre el den cetate, căci straja
lui Apolónie era la Ioppa; şi o bătură pre ea.
76. Şi temîndu‑se, deşchiseră cei den cetate şi stăpîni Ionathán
Ióppa.
77. Şi auzi Apolónie şi să tăbărî aproape cu 3000 de călărime şi
putêre multă şi mêrse la Azót, ca cum ar călători, şi împreună să
apropié la cîmp, pentru căci avea el mulţime de călărime şi să nădejduia pre dînsa.
78. Şi goni Ionathan denapoia lui la Azót, şi să loviră taberele
denapoia lui spre războiu.
79. Şi lăsă Apolónie 1000 de călărime, pre ascuns, denapoia lor.
80. Şi află’ Ionathán că iaste ficleşug denapoia lui. Şi au încungiurat
tabăra lui şi scuturară săgeţile la norod de dimeneaţă pînă înde
sară.
81. Iară norodul sta, precum poruncise Ionathán, şi osteniră caii
lor.
82. Şi trase Símon putêrea lui şi să lovi cu stolul, pentru că
călărimea slăbise; şi să zdrobiră de el şi fugiră.
83. Şi călărimea s‑au răsipit la cîmp; şi au fugit la Azót şi întrară
la Vithdagón, capi‑ //
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cu el şi dzise boiêrilor lui: „Ieşiţi cu el la mijlocul
cetăţii şi strigaţi ca nime să nu să roage asupra lui pen‑
[849/2] tru nici un lucru şi nime lui să nu‑i dodeiască
pentru tot cuvîntul!”
64. Şi fu, dacă văzură cei ce pîrăscu mărirea lui, în
ce chip au strigat, şi îmbrăcat pre el cu mohorît, şi fugiră
toţi.

cu dînsul [63.] şi zise boiêrilor săi: „Ieşiţi cu dînsul
pren mijlocul cetăţii şi strigaţi: Nimini să nu‑l mai pîrască nici de un lucru, nici să‑l mai supere nimini nici
pentru un cuvînt!”
64. Şi fu, deaca văzură ceia ce‑l pîrîia cum au strigat
şi cum l‑au îmbrăcat în caftan gravaní, fugiră toţi.204

65. Şi‑l mări pre el împăratul şi‑l scrise pre el dentru
cei de frunte priêtini şi‑l puse pre el hatman118 şi împărţitor de părţi.
66. Şi să întoarse119 Ionáthas la Ierusalím cu pace şi
cu veselie.
67. Şi întru anul al cincelea şi 160, veni Dimítrie120,
ficiorul lui Dimítrie, de la Crit la pămîntul părinţilor
lui.
68. Şi audzi Aléxandru împăratul şi să mîhni foarte
şi să întoarse la Antiohía.
69. Şi puse Dimítrie pre Apolónie, pre cela ce era la
Cea Afundă Siríe, şi adună’ putêre mare şi s‑au tăbărît la
Iamnía şi au trimis cătră Ionáthan arhiereul, dzicînd:

65. Iar împăratul îl mări şi‑l scrise întru priêtenii cei
mai dentîi şi‑l puse voievod şi părtaş boiêrilor.

lîngă el şi le-a spus căpeteniilor sale: „Ieşiţi cu el în
mijlocul cetăţii şi daţi de veste să nu intervină nimeni
împotriva lui în nici o problemă şi nimeni să nu-l tulbure în vreo privinţă!”
64. Şi s-a întîmplat ca cei care-i căutau pricină să
vadă cinstirea de care avea parte, după cum s-a dat de
veste, şi că a fost înveşmîntat în purpură; şi au fugit
cu toţii.
65. Regele l-a tratat cu cinste, l-a înscris între prietenii
săi cei dintîi şi l-a rînduit strateg şi guvernator.

70. „Tu însuţi te rădici preste noi, şi eu m‑am făcut
la batjocuríe şi la ocară pentru tine. Şi pentru căci biruieşti preste noi întru măguri?

70. „Tu sîngur te rîdici asupra noastră, şi eu am fost
de rîs şi de badjocură pentru tine. Pentru căci că tu ne
biruieşti în munţi?205

66. Şi s-a întors Ionathan la Ierusalim cu pace şi cu
voie bună.
67. Iar în cel de-al o sută şaizeci şi cincilea an, Demetrios, fiul lui Demetrios, a venit din Creta pe pămîntul
strămoşilor săi.
68. Regele Alexandru a auzit, s-a supărat straşnic şi
s-a întors la Antiohia.
69. Demetrios l-a rînduit [în dregătorie] pe Apollonios, care era [mai mare] peste Koile-Syria, şi el a adunat
o armată mare, şi-a aşezat tabăra la Iamneia şi a trimis
soli la arhiereul Ionathan, spunînd:
70. „Doar tu singur te-ai ridicat împotriva noastră,
iar eu m-am făcut de rîs şi de ocară din pricina ta. De
ce ai tu putere asupra noastră în munţi?

71. Acum, dară, dă te nădăjduieşti preste puterile
tale, pogoară‑te cătră noi la cîmpu şi să ne ciocnim
între noi acoló, căci cu mine iaste putêrea cetăţilor.

71. Deci acum, deaca te nădăjduieşti în puterile tale,
ieşi la noi la cîmp şi să ne lovim acoló, că cu mine iaste
putêrea cetăţilor.

71. Acum, dară, dacă ai încredere în forţele tale, coboară la noi în cîmpie şi să ne măsurăm acolo unul cu
altul, fiindcă forţa armată a cetăţilor e de partea mea.

72. Întreabă şi ştii cine sînt şi ceialalţi carii ajută
noao şi dzic: «Nu iaste voao stare de picior de cătră
faţa noastră, căci de doao ori s‑au înfrînt părinţii tăi
întru pămîntul lor.»
73. Şi acum nu vei putea să îngăduieşti călărimea şi
putêre ca aceasta la cîmpu, unde nu iaste piatră, nici
gonţu, nici loc de‑a fugirea.”

72. Întreabă şi te învaţă cine sînt eu şi ceştialalţi
ce ne ajută şi zic că «Nu va putea sta piciorul vostru
înaintea noastră, că de doaoă ori se‑au schimbat de au
fugit părinţii voştri în ţara lor.»
73. Ce acum cum veţi putea aştepta pre nişte călărime şi pre nişte puteri ca acêstea fără numai în cîmp,
unde nu iaste piiatră, nici părête, nici loc de fugă?”

72. Întreabă şi află cine sînt eu şi ceilalţi care ne dau
ajutor şi ţi se va spune: «Nu aveţi voi dreptul să staţi în
picioare dinaintea noastră, întrucît strămoşii tăi au fost
învinşi de două ori chiar pe pămîntul lor.»
73. Acum n-ai să fii în stare să ţii piept unei
asemenea cavalerii şi oştiri în cîmpie, unde nu este nici
piatră, nici pietricică, nici loc de scăpare.”

74. Şi daca audzi Ionáthan cuvintele lui Apolónie,
s‑au pornit cu cugetul şi au ales 10000 de bărbaţi şi
ieşi den Ierusalim. Şi întîmpină’ lui Símon, fratele lui,
spre ajutor lui.
75. Şi să tăbărî la Ióppa, şi‑l închiseră pre el dentru
cetate, căci straja lui Apolónie — la Ióppa; şi o bătură
pre ea.
76. Şi temîndu‑să, dăşchiseră cei den cetate şi domni
Ionáthan Ióppii.

74. Iar Ioanathan, deaca auzi cuvintele lui Appolónie, se clătină cu gîndul206 şi alêse 10000 de oameni
şi ieşi den Ierusalim. Şi se pogorî cu dînsul şi frate‑său
Símon, să‑i fie într‑ajutoriu.
75. Şi puseră tabăra la Iópiia, şi‑l închiseră de la
cetate (că Iópiia era strajă lui Appolónie)207; [76.] şi dêde războiu asupra ei.
76. Şi se temură cei den cetate şi dăşchiseră şi luoă
Ioanathan Iópiia.

74. Cum auzi Ionathan vorbele lui Apollonios, s-a
tulburat în cuget, a ales zece mii de bărbaţi şi a plecat din
Ierusalim. Iar Simon, fratele său, i-a ieşit în întîmpinare,
spre a-i da ajutor.
75. Şi-a aşezat tabăra la Ioppe, iar cei din cetate au
baricadat [porţile], fiindcă la Ioppe era o garnizoană a
lui Apollonios; ei însă au asediat-o.
76. Cei din cetate, cuprinşi de teamă, au deschis
porţile şi [astfel] Ionathan a pus stăpînire pe Ioppe.

77. Şi audzi Apolónie şi să tăbărî aproape 3000 de
călărime şi putêre multă şi mêrse la Ázot, ca cum are
călători, şi împreună să apropié la cîmpu, pentru căci
avea el mulţime de călărime şi să nădăjduia pre însă.

77. Şi auzi Appollonie şi alêse 3000 de oameni călări şi oaste multă208 [78.] şi mêrse în Azot, ca cum ară
mêrge pre cale, şi trecu denpreună la cîmp, pentru că
avea călărime multă şi se nădăjduia pre dînşii.

77. Apollonios a aflat, a pregătit trei mii de călăreţi
şi o oaste numeroasă şi a pornit spre Azot, ca şi cum
traversa [ţinutul], dar, în acelaşi timp, el înainta spre
cîmpie, întrucît avea o mulţime de călărime şi se bizuia
pe ea.

78. Şi goni Ionáthan denapoia lui la Ázot, şi să loviră taberile denapoiá lui121 spre război.
79. Şi lăsă Apolónie 1000 de călărime, pre ascunsu,
denapoia lor.
80. Şi cunoscu [850/1] Ionáthan că iaste aleş denapoia lui. Şi au încungiurat lui tabăra şi scuturară
dăspicăturile la nărod de dimineaţă pînă înde sară.

78. Iar Ioanathan mêrse după dînsul la Azot şi aşăză în urma lui oştile de războiu.
79. Şi lăsă Apollon 1000 de oameni, mai înapoi,
într‑ascuns.
80. Şi cunoscu Ioanathan cum că iaste înşălăciune
după dînsul, într‑ascuns. Şi‑l ocoli tabăra şi azvîrliră în
nărod de dimineaţa pînă seara.

78. [Ionathan] l-a urmărit din spate pînă la Azot, iar
armatele s-au înfruntat în luptă.
79. Apollonios a lăsat pe ascuns, în spatele lor, o
mie de călăreţi.
80. Ionathan şi-a dat seama că există o cursă în spatele lui. Iar [călăreţii] i-au încercuit oastea şi au aruncat
săgeţi asupra norodului [iudeilor] din zori pînă seara.

81. Şi nărodul sta, în ce chip porînci Ionáthan, şi
osteniră caii lor.
82. Şi trase Símon putêrea lui şi să lovi cu stolul,
pentru că călărimea slăbi; şi să zdrobiră de el şi fugiră.

81. Iar nărodul stătu, cum porîncise Ioanathan209, şi
le210 osteniră caii.
82. Şi se osebi Símon cu oştile sale şi se lovi în războiu, că călărimea era osteniţi; şi se surpară de dînsul
şi fugiră.

83. Şi călărimea s‑au răsîpit la cîmpu; şi au fugit la
Ázot şi întrară la Vithdagon, capiş-

83. Şi călărimea se‑au rîsipit preste cîmp; şi au fugit
în Azot şi întrară la Vethdagon, ido-

81. Norodul [iudeilor] însă a rezistat, aşa cum poruncise Ionathan, iar călăreţii acelora au ostenit.
82. Atunci, Simon şi-a dus cu sine oastea şi s-a îndreptat spre falangă, întrucît călărimea [duşmană] era
sleită de puteri; [cei din falangă] au fost înfrînţi de el şi
au scăpat cu fuga.
83. Călărimea a fost dispersată în cîmpie; [fugarii]
şi-au căutat scăparea spre Azot şi s-au dus la Bethdagon,
ido-

66. Şi se întoarse Ioanathan în Ierusalim cu pace şi
cu veselie.
67. În anul 165, au venit Dimítrie, feciorul lui Dimítrie, de la Crit în ţara părinţilor săi.
68. Şi auzi Alexandru împărat şi se întristă foarte şi
se întoarse în Antiohiia.
69. Şi puse Dimitrie pre Apollon, cel ce era den Fundul Siriei, şi strînse putêre mare şi [889/2] mêrse la
Iamniia şi trimêse la Ioanathan arhiereul, zicînd:
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ştea lor, ca să scape.
84. Şi au ars Ionathán Azótul şi cetăţile cêle denprejurul ei şi luo
prăzile lor şi besêreca Dagónului şi pre cei ce au fugit într‑însa i‑au
ars cu foc.
85. Şi să făcură cei ce au25 căzut de sabie împreună cu ceia ce s‑au
ars ca 8000 de oameni.
86. Şi să sculă Ionathán de acoló şi să tăbărî la Ascalón. Şi ieşiră
cei den cetate spre timpinarea lui cu mărire mare.
87. Şi să înturnă Ionathán la Ierusalím, împreună cu ceia de lîngă
el, avînd prăzi multe.
88. Şi fu, deaca auzi Alexándru împăratul cuvintele acêstea, şi
adaose a mări pre Ionathán.
89. Şi trimise lui paloş de aur, precum iaste obiceaiul a să da
rudelor împăraţilor, şi‑i dêde lui pre Accarón şi toate hotarăle ei
spre dare de sorţu.
Cap 11
1. Şi împăratul Eghípetului au adunat puteri multe ca năsipul
de la ţărmurile mării şi corabii multe şi cercă să biruiască de tot
împărăţiia lui Alexándru cu vicleşug şi să adaogă pre ea la împărăţiia
lui.
2. Şi ieşiră la Síriia cu cuvinte de pace. Şi deşchidea lui cei den
cetăţi şi‑l întimpina pre el, căci porunca împăratului Alexándru era
să iasă întru timpinarea lui, căci îi era lui socru.
3. Şi deaca întra la cetăţile Ptolemaídei, au rînduit puterile şi strajă
în fieştecare cetate.
4. Şi deaca să apropié la Azót, arătă lui besêreca lui Dagón arsă
şi Azótul şi împrejururile ei surpate şi trupurile lepădate şi pre cei
arşi, pre carii au ars la războiu, pentru că au făcut stoguri de ei în
calea lui.
5. Şi povestiră26 împăratului cêle ce au făcut Ionathan ca să‑l
defaime pre el, şi tăcu împăratul.
6. Şi întimpină’ Ionathán pre împăratul la Ioppa cu mărire; şi să
sărutară împreună şi au dormit acoló.
7. Şi mêrse Ionathán cu împăratul pînă la rîul ce să chiamă
Elethér şi să întoarse la Ierusalím.
8. Şi împăratul Potoloméu birui cetăţile cêle de pre lîngă mare
pînă la Selévchiia cea de pre lîngă mare şi socotiia pentru Alexándru
gînduri rêle.
9. Şi trimise soli cătră Dimítrie împăratul, zicînd: „Vino să punem
între noi legătură! Şi voiu da ţie pre fata mea, carea ţine Alexándru,
şi vei împărăţi împărăţiia tătîne‑tău,
10. Pentru că m‑am căit căci i‑am dat lui fata mea, că au cercat
să mă omoară.”
11. Şi l‑au hulit pre el pentru că au poftit el împărăţiia lui.
12. Şi, luîndu‑şi fata, o dêde lui Dimítrie şi să streină Alexándru;
şi să arătă vrajba lor.
13. Şi întră’ Potoloméu la Antióhiia şi puse 2 steme în capul lui:
şi a Ásiei şi a Eghípetului.
14. Şi Alexándru împăratul era în Chilichia în vremile acêlea, căci
să viclenise cei de la locurile acêlea.
15. Şi auzi Alexándru şi veni asupra lui cu războiu. Şi /
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tea lor, ca să scape.

lul lor, să scape acoló.

lul lor, ca să-i salveze.

84. Şi au arsu Ionáthan Azótul şi cetăţile cêle împregiurul ei şi luă prăzile lor şi bisêrica Dagon şi pre cei ce
au fugit întru ea au arsu‑o cu foc.

84. Iar Ioanathan aprinse Azótul cu foc şi cetăţile
cêle ce era împrejurul lui şi luoă jacmanele lor şi capiştea lui Vethdagon şi pre cei ce scăpase într‑însa i‑au
ars cu foc.
85. Şi fură cei ce au căzut de sabie cu cei ce au ars
în foc ca la 8000 de oameni.
86. Şi se mută’ Ioanathan de acoló şi veni în Ascalon.
Şi ieşiră den cetate înaintea lui cu slavă mare. [890/1]

84. Ionathan a incendiat Azotul şi cetăţile din jurul
lui, a luat de la ele prăzi şi a dat foc templului lui Dagon şi celor ce se refugiaseră în el.

85. Şi să făcură cei ce au căzut cu sabie împreună cu
ceia ce s‑au arsu ca bărbaţi 8000.
86. Şi să sculă de acoló Ionáthan şi să tăbărî la
Ascalon. Şi ieşiră cei den cetate spre tîmpinarea lui cu
mărire mare.
87. Şi să înturnă Ionáthan la Ierusalim, împreună cu
cei lîngă el, avînd prăzi multe.

87. Şi se întoarse Ioanathan în Ierusalim, şi cu cei ce
era cu dînsul, avînd dobîndă multă.

85. Şi cei ce au căzut loviţi de sabie împreună cu cei
ce au pierit de foc au fost cam la opt mii de oameni.
86. Ionathan a plecat de acolo şi şi-a aşezat tabăra
la Ascalon, iar cei din cetate i-au ieşit în întîmpinare
cu mare cinste.
87. Ionathan s-a întors la Ierusalim, împreună cu ai
săi, cu multe prăzi.

88. Şi fu, daca audzi Aléxandru împăratul cuvintele
acêstea, şi adaose a mări pre Ionáthan.

88. Şi fu, deaca auzi Alexandru împărat cuvintele
acêstea, încă mai adaose a mai slăvi pre Ioanathan.

89. Şi‑i trimise lui paloş de aur, în ce chip iaste
obiceaiul a să da rudelor împăraţilor, şi‑i dêde lui pre
Accaron şi toate hotarăle ei spre dare de sorţu.

89. Şi‑i trimêse paloş fericat cu aur, precum iaste obiceaiul a se da rudelor împărăteşti, şi‑i dêde Accarónul şi
toate hotarăle lui în biruinţă.

88. Şi s-a întîmplat ca, îndată ce regele Alexandru a
aflat aceste fapte, să-i acorde şi mai multă cinstire lui
Ionathan.
89. I-a trimis o agrafă de aur, cum e obiceiul să se dea
rudelor regilor, şi i-a dat în posesie ereditară [cetatea]
Accaron şi toate ţinuturile ei.

Cap 11

Cap 11

Capitolul al 11-lea

1. Şi împăratul Eghíptului au adunat puteri multe
ca arina cea pregiur marginea mării şi corăbii multe şi
cercă să biruiască de tot împărăţiei lui Aléxandru cu
vicleşug şi să adaogă pre ea la împărăţiia lui.

1. Iară împăratul Eghípetului strînse putêre mare
ca năsipul de pre marginile mărilor şi corăbii multe şi
cerca să ia împărăţiia lui Alexandru cu hicleşug şi să o
alăture la împărăţiia lui.211

1. Regele Egiptului a strîns oştiri numeroase precum nisipul cel de pe ţărmul mării şi multe corăbii şi
a căutat să pună stăpînire prin vicleşug pe regatul lui
Alexandru şi să-l alipească regatului său.

2. Şi ieşiră122 la Siría cu cuvinte de pace. Şi dăşchidea
lui cei den cetăţi şi‑i întîmpina lui, căci porînca era lui
Aléxandru împăratul să‑i tîmpine lui, pentru că socru
lui era.
3. Şi daca întra la cetăţile Ptolemaídei, rînduia puterile şi straje întru fieştecare cetate.

2. Şi ieşi în Siriia cu cuvinte de pace. Şi dăşchidea
lui cei den cetăţi şi‑i ieşiia înainte, că aşa porîncise
Alexandru împărat să‑i iasă înainte, pentru că‑i era
socru.
3. Iar deaca întră’ în Ptolomaída, el puse străji pren
toate cetăţile.

2. Şi a plecat spre Siria cu vorbe de pace, iar cei din
cetăţi îi deschideau porţile şi îi ieşeau în întîmpinare,
fiindcă era poruncă de la regele Alexandru să-l întîmpine, de vreme ce îi era socru.
3. Însă, îndată ce intra în cetăţi, Ptolemeu aşeza oşti
şi cîte o garnizoană în fiecare cetate.

4. Şi dacă să apropia la Ázot, arătară lui bisêrica lui
Dagon arsă şi Ázotul şi prenpregiururile ei surpată123
şi trupurile lepădate şi pre cei arşi, pre carii au arsu la
război, pentru că au făcut stoguri de ei întru calea lui.

4. Şi deaca se apropié de Azot, îi arătară capiştea lui
Dagon arsă şi Azotul şi cetăţile cêle de prenprejurul lui
surpate şi trupurile lepădate şi pre cei ucişi, carii i‑au
ucis în războiu, că i‑au făcut movile pre calea lui.

4. Cînd s-a apropiat de Azot, i-a fost arătat templul
incendiat al lui Dagon, Azotul şi împrejurimile lui distruse, trupurile risipite şi pe cei arşi, pe care Ionathan
îi pîrjolise în timpul luptei, căci făcuseră din ei grămezi
în calea lui.

5. Şi povestiră împăratului carele au făcut Ionáthan
ca să‑l dăfaime pre el, şi tăcu împăratul.
6. Şi întîmpină’ Ionáthan împăratului la Ióppa cu
mărire124; şi să sărutară împreună [850/2] şi au dormit
acoló.
7. Şi mêrse Ionáthan cu împăratul pînă la rîul ce să
cheamă125 Elefther şi să întoarse la Ierusalím.

5. Şi spuseră împăratului că acêstea le‑au făcut
Ioanathan ca să‑l urască împăratul, iar împăratul tăcu.
6. Iar Ioanathan ieşi înaintea împăratului la Iópiia
cu slavă; şi se întîlniră unul cu altul şi dêderă mîna şi
maseră acoló.
7. Şi mêrse Ioanathan cu împăratul pînă la rîul carele
se chiiamă Elevtéra; de‑acii, se întoarse în Ierusalim.

5. Şi îi istorisiră regelui cele pe care le făcuse Ionathan spre a-l ponegri, iar regele n-a scos o vorbă.
6. Ionathan i-a ieşit înainte regelui cu cinstire la
Ioppe; s-au îmbrăţişat unul pe altul şi au rămas acolo
peste noapte.
7. Ionathan a mers apoi împreună cu regele pînă la
fluviul numit Eleutheros şi s-a întors la Ierusalim.

8. Şi împăratul Ptoleméu birui126 cetăţilor celor de pre
lîngă maare pînă la Selevchía cea de pre lîngă maare şi
socotiia pentru Aléxandru gînduri rêle.

8. Iară împăratul Ptolomei luoă cetăţile cêle de pre
lîngă mare pînă la Selevchiia cea de lîngă mare şi cugeta asupra lui Alexandru sfaturi înşălătoare.

8. Iar regele Ptolemeu a luat în stăpînire cetăţile de
pe malul mării pînă la Seleucia, aflată lîngă mare, şi
cugeta la planuri netrebnice în privinţa lui Alexandru.

9. Şi trimise soli cătră Dimítrie împăratul, dzicînd:
„Vino să punem între noi legătură! Şi voi da ţie pre fata
mea, carea are Aléxandru, şi vei împărăţi împărăţiei
tătîne‑tău,
10. Pentru că m‑am căit dînd lui pre fata mea, pentru că au cercat să mă omoară pre mine.”
11. Şi l‑au hulit pre el pentru că au poftit el împărăţia lui.
12. Şi, luîndu‑i lui pre fata‑şi, o dêde lui Dimítrie şi
să schimbă’ a lui Aléxandru; şi să ivi vrajba lor.

9. Şi trimêse soli la Dimítrie, zicînd: „Vino212 să
punem între noi jurămînt! Şi‑ţi voiu da pre fie‑mea,
carea o ţine Alexandru, şi vei fi împărat întru împărăţiia
tătîne‑tău,213
10. Că‑mi pare rău căci am dat pre fie‑mea după
dînsul, că au cercat să mă omoară.”
11. Şi‑l urî pentru căci că‑i poftiia să‑i ia împărăţiia.

9. A trimis soli la regele Demetrios, spunînd: „Hai
să facem între noi un legămînt! Eu ţi-o voi da [de soţie]
pe fiica mea, pe care o are Alexandru, iar tu vei domni
în regatul tatălui tău.
10. M-am căit că i-am dat-o pe fiica mea, căci el a
căutat să mă omoare.”
11. Şi l-a ponegrit pentru că rîvnea la regatul lui.

13. Şi întră’ Ptoleméu la Antiohía şi puse doao steme
pre capul lui: cêea a Asíei şi a Eghiptului.

12. Şi luoă pre fie‑sa şi o dêde după Dimitrie şi se
înstreină de cătră Alexandru; şi se arătară vrăjmăşiile
lui.
13. Şi întră Ptolomei în Antiohiia şi‑şi puse 2 coroane în cap: a Assiei şi a Eghípetului.

14. Şi Aléxandru împăratul era în Chilechía în vremile acêlea, cînd vicleniia cei de la locurile acêlea.

14. Iar Alexandru împărat era în Chilíchiia pre acêle
vremi.

12. Şi, luîndu-şi fiica, i-a dat-o lui Demetrios şi s-a
înstrăinat de Alexandru, iar duşmănia dintre ei a devenit făţişă.
13. Ptolemeu a plecat spre Antiohia şi şi-a pus pe
cap coroana Asiei; şi-a aşezat pe cap două coroane: cea
a Egiptului şi cea a Asiei.
14. Cît despre regele Alexandru, el se afla în acele
momente în Cilicia, fiindcă cei din partea locului se
răzvrătiseră.
15. Alexandru a auzit şi a venit împotriva lui [Ptolemeu] cu război.

15. Şi audzi Aléxandru şi veni preste el cu război.
Şi

15. Şi auzi Alexandru şi veni la dînsul cu războiu.
Şi

84

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I
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ieşi Potoloméu şi‑l întimpină’ pre el cu mînă tare şi‑l înfrînse pre el.
16. Şi fugi Alexándru la Aráviia, ca să să acopere el acoló, şi
împăratul Potoloméu s‑au înălţat.
17. Şi luo Zavdiíl Arapul capul lui Alexándru şi‑l trimise lui
Potoloméu.
18. Şi împăratul Potoloméu muri a treia zi, şi cei ce era în cetăţi
pieriră de cei ce era într‑însele.
19. Şi împărăţi Dimítrie în anul 167.
20. În zilele acêlea adună’ Ioanathán pre cei den Iudéa ca să bată
marginea cea den Ierusalím şi făcu asupra ei meşterşuguri multe.
21. Şi mêrseră oarecarii carii urîia limba lor, bărbaţi fără de lêge,
cătră împăratul şi vestiră lui că Ionathán şade împrejurul marginei.
22. Şi auzînd, să mînié şi, deaca auzi, îndată purcegînd, au venit
la Ptolemaída şi au scris lui Ionathán să nu şază împrejur şi ca să‑l
întimpine el pre dînsul la Ptolemaída cît de curînd, să să împréune.
23. Şi deaca auzi Ionathán, porunci să şază împrejur şi alêse
den cei mai bătrîni ai lui Israíl şi den preoţi şi dêde pre sine la primejdie.
24. Şi luînd argint şi aur şi îmbrăcăminte şi alte daruri mai multe,
au mers cătră împăratul, la Ptolemaída, şi află’ har înaintea lui.
25. Şi făcea pîră asupra lui oarecarii fără de lêge den jidovi.
26. Şi au făcut lui împăratul precum au făcut lui şi cei mai nainte
de el şi‑l înălţă pre el înaintea tuturor priêtenilor lui;
27. Şi întări lui vlădiciia şi altele cîte avea mai nainte cinstite şi
l‑au făcut pre el a povăţui pre cei de frunte priêteni.
28. Şi să rugă Ionathán împăratului să facă Iudéa fără de bir
şi cêle trei diregătorii ale locurilor şi pre Samáriia; şi‑i făgădui lui
talanzi trei sute.
29. Şi plăcu împăratului şi scrise lui Ionathan cărţi pentru toate
acêstea, scriind într‑acesta chip:
30. „Împăratul Dimítrie, lui Ionathán, fratelui, bucurie, şi limbii
jidovilor!
31. Izvodul cărţii care am scris lui Lásten, rudii noastre, pentru
voi, scris‑am şi cătră voi, care să ştiţi:
32. «Împăratul Dimítrie, lui Lástin, tatălui, să să bucure!
33. Limbii iudeilor, priêtenilor noştri şi carii păzescu cêle ale
noastre direptăţi27, am ales a le face bine, pentru cea de la ei bună
voie cătră noi.
34. Le‑am întărit lor şi hotarăle Iúdei şi cêle trei legi danie28 şi
Lída şi Ramathém, carele s‑au adaos la Iudéa de la Samaritída, şi
toate cîte să hotărăsc cu iale şi tuturor celor ce fac jîrtvă la Ierusalím,
pentru cêle împărăteşti carele lua împăratul de la ei mai nainte pre
an den roadele pămîntului şi den roadele pomilor.
35. Şi cêlealalte care ni să cad noo de acum înainte ale zeciuiêlelor29
şi ale vă‑ //
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ieşi Ptoleméu şi‑i întîmpină’ lui cu mînă tare şi‑l înfrînse pre el.
16. Şi fugi Alexandru la Aravía, ca să să acopere el
acoló, şi împăratul Ptoleméu s‑au înălţat.

scoase Potolomei împărat oşti şi‑i ieşi înainte cu mînă
vîrtoasă şi‑l goni.
16. Şi fugi Alexandru în Ţara Harăpească, ca să se
apere a‑ [890/2] coló, iar împăratul Ptolomei se înălţă.

Ptolemeu s-a pornit şi i-a ieşit în întîmpinare cu o
armată puternică şi l-a pus pe fugă.
16. Alexandru a fugit în Arabia, pentru a fi acolo la
adăpost, iar regele Ptolemeu a ieşit biruitor.

17. Şi luă Zavdiil Arapul capul lui Aléxandru şi trimise lui Ptoleméu.

17. Şi Zavdiil Harapul tăie capul lui Alexandru şi‑l
trimêse lui Ptolomei.

17. Zabdiel Arabul i-a luat capul lui Alexandru şi i
l-a trimis lui Ptolemeu.

18. Şi împăratul Ptoleméu muri în dzua a treia, şi cei
ce era întru tării pieriră de cei ce era în tării.

18. Iar Ptolomei împărat muri a treia zi, şi cei ce era
pren tării pieriră de cei ce era în tării214.

18. Regele Ptolemeu a murit după trei zile, iar ostaşii care se aflau în fortăreţele lui au fost ucişi de cei ce
locuiau în fortăreţe.
19. Şi astfel, Demetrios a ajuns să domnească în cel
de-al o sută şaizeci şi şaptelea an.
20. În acele zile, Ionathan i-a adunat pe cei din
Iudeea pentru a-i îndemna la cucerirea citadelei din
Ierusalim şi a făcut multe maşinării de război împotriva ei.
21. Dar cîţiva bărbaţi nelegiuiţi, care-şi urau neamul,
s-au dus la rege şi i-au dat de veste că Ionathan şi-a
aşezat tabăra în jurul cetăţuii.
22. Cînd a auzit, [regele] s-a mîniat şi, cum a aflat
vestea, punînd îndată să înhame, a plecat la Ptolemaida
şi i-a scris lui Ionathan să renunţe la încercuire şi să
vină cît mai grabnic la Ptolemaida, pentru a se întîlni
cu el.
23. Ionathan, cum a auzit, a poruncit să se continue
asediul şi a ales cîţiva dintre bătrînii din Israel şi dintre
preoţi şi s-a expus pericolului.

19. Şi împărăţi Dimítrie întru anul 168.

19. Şi stătu Dimítrie împărat în anul 167.

20. Întru dzilele acêlea adună’ Ionáthan pre cei dentru Iudéa ca să bată marginea cea den Ierusalim şi făcu
preste ea meşterşuguri multe.

20. Într‑acêlea zile, strînse Ioanathan pre cei ce era
în Iudéea ca să bată marginea carea era în Ierusalim şi
făcu meşteşuguri multe.

21. Şi mêrseră oariicarii ce urîia limba lor, bărbaţi
fără dă lêge, cătră împăratul şi vestiră lui că Ionáthan
şade prenpregiurul marginei.
22. Şi audzind, să mîniia127 şi, daca audzi, îndată purcegînd, au venit la Ptolemaida şi au scris lui Ionáthan
să nu şază împregiur şi ca să‑l întîmpine el pre dînsul
la Ptolemaída cît de curînd, să să împreune.

21. Şi mêrseră unii carii urîia pre a sa limbă, oameni
fărădelegiuitori, la Dimitrie împărat şi‑i spuseră că au
ocolit Ioanathan marginea.
22. Şi deaca auzi, se mînié şi îndată veni la Ptolomaída şi scrise la Ioanathan să nu ocolească marginea,
ce să‑i iasă înainte la Ptolomaída, să vorbească foarte
de pripă.

23. Şi daca audzi Ionáthan, porînci să şază împregiur
şi alêse dentru cei mai bătrîni a lui Israil şi dentru preuţi
şi dêde pre sine la primejdie.

23. Iar Ioanathan, deaca auzi, porînci să o ocolească
şi alêse den bătrînii lui Israil şi den preoţi şi se dêde în
piericiune.215

24. Şi luînd argintu şi aur şi îmbrăcăminte şi alte daruri
mai multe, au mersu cătră împăratul, la Ptolemaida,
[851/1] şi află’ har înaintea lui.
25. Şi să ruga asupra lui oarecarii fără dă lêge dentru
limbă.
26. Şi au făcut lui împăratul în ce chip au făcut lui
cei de mainte de el şi‑l înălţă pre el înaintea tuturor
priêtenilor128 lui;
27. Şi‑i întări lui vlădiciia şi cîte alte avea cinstite mai
nainte şi au făcut pre el a celor de frunte priêteni129 a
povăţui.

24. Şi luoă aur şi argint şi alte daruri multe şi mêrse
la împăratul, la Ptolomaída, şi află’ milă înaintea lui.
25. Şi‑l pîrîră unii den limba sa, oameni fărădelegiuitori.
26. Iar împăratul făcu216 lui precum au făcut şi ceialalţi carii au fost înaintea lui şi‑l înălţă înaintea tuturor
priêtenilor săi;
27. Şi‑l puse arhiereu şi mai-mare preste toate cîte
au avut mai nainte şi mai de cinste şi‑l făcu să fie întru
priêtenii cei mai de frunte.

24. Luînd argint, aur, veşminte şi multe alte daruri,
a plecat spre rege, la Ptolemaida, şi a aflat bunăvoinţă în
faţa lui.
25. Dar cîţiva nelegiuiţi din popor îl aţîţau [pe rege]
împotriva lui.
26. Regele, însă, s-a comportat cu el aşa cum o făcuseră cei de dinaintea lui şi l-a ridicat în slăvi în faţa
tuturor prietenilor lui;
27. Şi i-a întărit funcţia de arhiereu, precum şi cîte
alte cinstiri deţinea înainte şi a făcut să fie socotit între
prietenii cei dintîi.

28. Şi să rugă Ionáthan împăratului să facă Iudéa
fără130 de bir şi cêle trei diregătorii a locurilor şi pre
Samarítină; şi‑i făgădui lui talanzi 300.

28. Şi rugă Ioanathan pre împăratul să facă Ţara Jidovească217 să nu dea bir şi cêle trei ţinuturi şi Samáriia
şi hotarăle ei; şi‑i făgădui 300 de talanţi.

28. Ionathan l-a rugat pe rege să scutească de tribut
Iudeea, cele trei toparhii şi Samaris; i-a promis în
schimb trei sute de talanţi.

29. Şi binevru împăratul şi scrise lui Ionáthan cărţi
pentru toate acêstea, scriind într‑acesta chip:

29. Şi fu împăratul bucuros şi scrise lui Ioanathan
carte pentru toate acêstea într‑acesta chip, zicînd:

29. Regele a fost de acord şi i-a scris lui Ionathan
scrisori despre toate acestea, cu următorul conţinut:

30. „Împăratul Dimítrie, lui Ionáthan, fratelui, bucurie, şi limbei jidovilor!

30. „Dimítrie218 împărat, lui Ioanathan, fratele, şi
limbii jidoveşti, sănătate!

30. „Regele Demetrios [îi urează] lui Ionathan şi
neamului iudeilor bucurie!

31. Izvodul cărţii căriia am scris lui Lasthes, rudeniei
noastre, pentru voi, scris‑am şi cătră voi, care să ştiţi:

31. Izvodul cărţii care o am scris lui Lasten, părintele
nostru, pentru voi, am scris şi la voi, să ştiţi:

32. «Împăratul Dimítrie, lui Lasthen, tatălui, să să
bucure!
33. Limbei iudeilor, priêtenilor noştri şi ce păzesc
cêle ale noastre dreptăţi, am ales a le face bine, pentru
cea de la ei bunăvoie cătră noi.

32. «Dimitrie împărat, lui Lasten, părintele, sănătate!
33. Socotit‑am să facem bine limbii ovreieşti, priêtenilor noştri, carii păzesc cu noi direptatea, pentru buna
socotinţă carea o au cătră noi.

31. Copia scrisorii pe care i-am scris-o lui Lasthenes,
ruda noastră, în legătură cu voi, v-am trimis-o în scris
şi vouă, ca să aveţi cunoştinţă [de conţinutul ei]:
32. «Regele Demetrios [îi urează] lui Lasthenes, părintele, bucurie!
33. Am hotărît să facem ce e bine pentru neamul
iudeilor, prieteni ai noştri, care respectă cele de cuviinţă
faţă de noi, de dragul bunăvoinţei lor faţă de noi.

34. Şi le‑am întărit lor şi hotarăle Iudéii şi cêle trei
legi luare şi Lidda şi Ramathem, carii s‑au adaos la
Iudéa de la Samarítida, şi toate cîte să hotărăscu cu
iale, tuturor celor ce fac jirtvă la Ierusalím, pentru cêle
împărăteşti carele lua împăratul de la ei mai nainte
preste an de la roadele pămîntului şi de la poame.

34. Şi le‑am întărit hotarăle Ţărîi Jidoveşti şi ale
celor 3 cetăţi, ale Lídei şi ale Ramathémului219, care
se‑au adaos jidovilor den Samáriia, şi toate hotarăle lor,
tuturor celor ce vor jărtvui în Ierusalim, în locul celor
ce au luat împăratul de la dînşii mai dentîi în tot anul şi
den roada pămîntului şi a pomilor.220

34. Le-am recunoscut şi hotarele Iudeei şi cele trei
nome, Aphairema, Lydda şi Ramathem, care i-au fost
alipite Iudeei de la Samaris, împreună cu toate cele
aflate în stăpînirea lor, în beneficiul tuturor celor ce
aduc jertfe la Ierusalim, în schimbul dărilor regale pe
care le lua înainte regele de la ei în fiecare an din roadele pămîntului şi ale pomilor.

35. Şi cêlealalte care ni să cad noao de acum înainte
a zecilor şi a vă-

35. Şi altele [891/1] care se‑au cuvenit221 noaoă
dijme şi bi-

35. Iar în privinţa celorlalte ce ni se cuvin de acum
înainte din zeciuieli şi din dă-
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milor celor ce ni să cad noao şi iêzerile sării şi cêlea ce ni să cade
cununi, toate de ajutoriu le iertăm lor.
36. Şi nu să va călca nici una dentru acêstea de acum preste toată
vrêmea.»
37. Acum, dară, nevoiţi ca să faceţi acestora izvod şi să să dea lui
Ionathán şi să să puie în muntele cel svînt, la locu însămnat.”
38. Şi văzu Dimítrie împăratul că au încetat pămîntul înaintea lui
şi nemica lui nu să împoncişa; şi au slobozit toate puterile lui, pre
fieştecarele la locul său, afară den puterile cêle striine, carele le‑au
adunat de la ostroavele limbilor. Şi pizmuiră lui toate puterile cêle
de la părinţi.
39. Şi Trifón era den cei de la Alexándru mai nainte; şi văzu că
toate puterile răpştescu asupra lui Dimítrie şi mêrse cătră Simálcue
Arapul, carele hrăniia pre Antióh, copilaşul lui Alexándru;
40. Şi şădea lîngă el, ca să‑l dea pre el lui să‑l puie împărat în locul
tătîne‑său; şi spuse lui cîte au făcut Dimítrie şi vrajba care au cu el
puterile lui şi rămase acoló zile multe.
41. Şi trimise Ionathán cătră Dimítrie împăratul ca să scoaţă pre
cei den margine den Ierusalím şi pre cei den tării, pentru că era dînd
războiu30 lui Israíl.
42. Şi trimise Dimítrie cătră Ionathán, zicînd: „Nu numai acêstea
voiu face ţie şi limbii tale, ce cu mărire voiu mări pre tine şi limba ta,
de voiu nemeri vrême bună.
43. Acum, dară, pre direptate vei face de‑mi vei trimite oameni
carii îmi vor ajuta, căci mi s‑au ficlenit toate puterile mêle.”
44. Şi au trimis Ionathán lui 3000 de voinici aleşi la Antióhiia; şi
veniră cătră împăratul, şi să veseli împăratul de vinirea lor.
45. Şi să adunară cei den cetate în mijlocul cetăţii, ca vro 120000
de bărbaţi, şi vrea să omoară pre împăratul.
46. Şi fugi împăratul la curte, şi au apucat cei den cetate răspîntiile
cetăţii şi au început a da războiu.
47. Şi au chemat împăratul pre jidovi spre ajutoriu, şi să adunară
cătră el toţi împreună şi s‑au rîsipit în cetate.
48. Şi au omorît în cetate, în zioa acêea, ca vro 100000 şi au ars
cetatea şi au luat prăzi multe într‑acea zi şi au mîntuit pre împăratul.
49. Şi văzură cei den cetate că au biruit de tot jidovii cetatea, precum au vrut, şi au slăbit cu cugetele lor şi au strigat cătră împăratul
cu rugăciune, zicînd:
50. „Dă‑ne noao dirêptele, şi să contenească jidovii bătînd pre
noi şi cetatea!”
51. Şi lepădară armele şi făcură pace. Şi să măriră jidovii înaintea
împăratului şi înaintea tuturor celor de la împărăţiia lui şi să întoarseră
la Ierusalím avînd prăzi multe.
52. Şi şăzu Dimítrie împăratul în scaunul împărăţiei şi încetă pămîntul /

87

texte
Ms. 45, p. 851

Ms. 4389, p. 891

Versiunea modernă

milor celor ce ni să cad noao şi iêzerile sării şi cêlea ce
ni să cad noao cununi, toate le vom ajutori lor.

ruri şi ocnele de sare şi cununile care se cad noaoă,
toate le iertăm lor.

rile ce ni se cuvin, în privinţa mlaştinilor de sare şi a
coroanelor cuvenite nouă, îi scutim de toate.

36. Şi nu să va nebăga în samă nici una dentru
acêstea de acum preste toată vrêmea.»

36. Şi să nu li se ia nimic de acêstea de acum înainte
în vêci.»

36. Şi nimic din toate aceste [dispoziţii] nu se va
încălca de acum şi în tot timpul.»

37. Acum, dară, nevoiţi ca să faceţi acestora131 izvod
şi să să dea lui Ionáthan şi să să puie întru măgura cea
sfîntă, întru loc însemnat.”

37. Deci acum să aveţi grijă să faceţi izvod de acêstea
şi să se dea lui Ioanathan şi să se puie în muntele cel
sfînt, în loc de cinste.”

37. Acuma, dară, vă îngrijiţi a face o copie a acestor
dispoziţii şi să-i fie dată lui Ionathan, iar el să o pună
pe muntele cel sfînt, într-un loc la vedere.”

38. Şi văzu Dimítrie împăratul că au încetat pămîntul înaintea lui şi nimică lui nu să împoncişa; şi au
slobodzit toate puterile lui, pre fieştecarele la al său
loc, afară dentru cêle striine puteri, carele au adunat
de la ostroave‑ [851/2] le limbilor. Şi pizmiră lui toate
puterile cêle de la părinţi.

38. Şi văzu Dimitrie împărat că se‑au linit pămîntul
înaintea lui şi nu i se împoncişază nimic; şi slobozi
toate oştile sale, cineşi pre la locul său, afară de cei
streini, pre care îi chiemase den ostrovele limbilor. Şi
avea pizmă pre dînsul toate oştile părinţilor lui.

38. Regele Demetrios a văzut că s-a liniştit înaintea
lui pămîntul şi că nimic nu-i mai stă împotrivă; [de aceea]
şi-a demobilizat toate oştile, pe fiecare [trimiţînd-o] la
locul ei, în afara oştirilor de străini, pe care le recrutase
din insulele neamurilor păgîne. Dar i-au devenit ostile
toate oştile [pe care] le avea de la strămoşii lui.

39. Şi Trífon era den cei de la Aléxandru mainte;
şi văzu că toate puterile răpştescu asupra lui Dimítrie
şi mêrse cătră Simalcué Arapul, carele hrăniia pre
Antioh, copilaşul cel al lui Aléxandru;

39. Şi era Trífon de la Alexandru mai dentîi; şi văzu
că răpştesc toate oştile asupra lui Dimitrie şi mêrse la
Emalcuí Harapul, carele au crescut pre Antioh, feciorul lui Alexandru;

39. Tryphon, unul dintre cei ce erau înainte de
partea lui Alexandru, a văzut că toate oştile cîrtesc împotriva lui Demetrios şi a plecat la Simalcue Arabul,
care-l creştea pe Antioh, micul fiu al lui Alexandru;

40. Şi şedea lîngă el, pentru ca să‑l dea pre el lui ca
să împărăţască pentru tatăl lui; şi vesti lui cîte au făcut
Dimítrie şi vrajba carea învrăjbescu lui puterile lui şi
rămase acoló dzile multe.

40. Şi se lipi la dînsul, ca să i‑l dea să fie împărat
în locul tătîne‑său; şi‑i spuse cîte au făcut Dimítrie şi
vrajba carea o au oştile lui asupră‑i şi lăcui acoló zile
multe.

40. Insista pe lîngă acesta să i-l dea lui [pe copil],
ca să-l pună rege în locul tatălui său; i-a înfăţişat cîte
făcuse Demetrios, precum şi duşmănia pe care i-o
poartă oştile lui şi a rămas acolo multe zile.

41. Şi trimise Ionáthan cătră Dimítrie împăratul pentru ca să scoaţă pre cei den margine dentru Ierusalím
şi pre cei dentru tării, pentru că era dînd război lui
Israil.

41. Iar Ioanathan trimêse la Dimitrie împărat să
gonească pre cei de margine carii era în Ierusalim şi
pre cei den tării, că făcea războiu asupra lui Israil.222

41. Ionathan i-a trimis vorbă regelui Demetrios
să-i scoată afară pe cei din citadela din Ierusalim şi
pe cei din fortăreţe, căci nu conteneau a se război cu
[poporul lui] Israel.

42. Şi trimise Dimítrie cătră Ionáthan, dzicînd: „Nu
numai acêstea face‑voi ţie şi limbei tale, ci cu mărire
voi mări pre tine şi limba ta, dă voi nemeri vrême
bună.

42. Iar Dimitrie trimêse la Ioanathan, zicînd: „Nu
voiu face ţie numai acêstea, şi limbii tale, ce încă şi cu
slavă te voiu proslăvi pre tine şi pre limba ta, deaca
voiu nemeri vrême bună.

42. Iar Demetrios i-a trimis vorbă lui Ionathan, spunînd: „Nu voi face doar acestea pentru tine şi pentru
neamul tău, ci te voi preamări cu cinste pe tine şi pe
neamul tău, dacă se vor ivi ocazii prielnice.

43. Acum, dară, drept vei face trimiţînd mie bărbaţi
carii îmi vor ajutori, căci mi s‑au rocoşit132 toate puterile mêle.”
44. Şi au trimis Ionáthan bărbaţi 3000 tari la vîrtute
cu el la Antiohía; şi veniră cătră împăratul, şi să veseli
împăratul pentru întrarea lor.
45. Şi să adunară cei den cetate în mijlocul cetăţii, ca
vro 120000, şi vrea să omoară pre împăratul.
46. Şi fugi împăratul la curte, şi au apucat cei den
cetate pre hódiştile cetăţii şi au început a da război.

43. Deci acum, pre direptate vei face de‑mi vei
trimête oameni să‑mi ajute, că toate oştile mêle se‑au
lepădat de mine.”
44. Şi‑i trimêse Ioanathan 3000 de oameni223 vîrtoşi
cu tăriia în Antiohia; şi veniră la împăratul, şi se veseli
împăratul de venirea lor.
45. Şi se strînseră cei ce era den cetate în mijlocul
cetăţii, 120000 de oameni, şi se sfătuiră să ucigă pre
împăratul.
46. Şi fugi împăratul în curte, iar cei ce era den
cetate încunjurară căile cetăţii şi începură a se bate.

43. Acum, dară, faceţi bine a îmi trimite oameni
care să lupte alături de mine, fiindcă toate oştile mele
m-au părăsit.”
44. Ionathan i-a trimis trei mii de bărbaţi de ispravă
la Antiohia; ei au mers la rege, iar regele s-a bucurat
de venirea lor.
45. Cei din cetate, cam la o sută douăzeci de mii,
s-au adunat în mijlocul cetăţii şi voiau să-l omoare pe
rege.
46. Regele s-a refugiat în palat, iar cei din cetate au
ocupat străzile cetăţii şi au început să se lupte.

47. Şi au chemat împăratul pre jidovi spre ajutor, şi
să adunară cătră el toţi împreună şi s‑au răsîpit întru
cetate.

47. Şi chiemă împăratul pre ovrêi într‑ajutoriu, şi
se strînseră toţi denpreună la dînsul şi se rîsipiră toţi
pren cetate.

47. Regele i-a chemat în ajutor pe iudei, iar aceştia
s-au adunat deodată cu toţii la el, apoi s-au răspîndit
în cetate.

48. Şi au omorît în cetate, întru dzua acêea, ca vro
100000 şi au arsu cetatea şi au luat prăzi multe întru
acêea dzi şi au mîntuit pre împăratul.

48. Şi uciseră într‑acea zi 100000 de oameni şi
aprinseră cetatea şi luară dobîndă multă într‑acea zi şi
mîntuiră pre împăratul.

48. Şi au ucis în cetate, în acea zi, cam o sută de mii
de oameni, au dat foc cetăţii şi au luat multe prăzi în
ziua aceea şi [astfel] l-au salvat pe rege.

49. Şi văzură cei den cetate că au biruit de tot jidovii
cetăţii, în ce chip vrea, şi au slăbit cu cugetile lor şi au
strigat cătră împăratul cu rugăciune, dzicînd:

49. Şi văzură cei ce era den224 cetate că au luat ovrêii
cetatea, cum au vrut, şi le slăbi mintea şi strigară cătră
împăratul cu rugăciu‑ [891/2] ne, zicînd:

49. Cei din cetate au văzut că iudeii au pus stăpînire
pe cetate, aşa cum le era voia, şi-au pierdut curajul şi
au strigat cu stăruinţă către rege, zicînd:

50. „Dă‑ne noao drêptele, şi să ostoiască jidovii bătînd pre noi şi cetatea!”

50. „Dă noaoă dirêptele, şi să contenească ovrêii de‑a
mai bate pre noi şi pre cetate!”

50. „Întinde-ne mîna dreaptă, iar iudeii să înceteze
a mai lupta împotriva noastră şi a cetăţii!”

51. Şi lepădînd armele şi făcură pace. Şi să măriră
jidovii înaintea împăratului şi înaintea tuturor celor de
la împărăţia lui şi să întoarseră la Ierusalím avînd prăzi
multe.

51. Şi‑şi lepădară armele şi făcură pace. Şi fură proslăviţi ovrêii înaintea împăratului şi înaintea tuturor
carii era întru împărăţiia lui şi se întoarseră în Ierusalim
avînd dobîndă multă.225

51. Ei au aruncat armele şi au făcut pace. Iudeii au
dobîndit cinste în faţa regelui şi a tuturor celor din
regatul lui şi s-au întors la Ierusalim cu numeroase
prăzi.

52. Şi şădzu Dimítrie împăratul pre scaunul împărăţiei şi încetă pămîntul

52. Şi şăzu Dimítrie împărat în scaunul împărăţiei
lui şi se lini pămîntul

52. Regele Demetrios s-a aşezat [din nou] pe tronul
regatului său şi s-a liniştit pămîntul
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înaintea lui.
53. Şi minţi de toate cîte zise şi s‑au înstreinat lui Ionathán şi
n‑au răsplătit după pohtele cêle bune carele au răsplătit lui şi‑l necăjiia pre el foarte.
54. Şi după acêstea să înturnă Trífon, şi Antióh cu el, copilaş
tinerel; şi împărăţi şi puse stemă.
55. Şi să adunară cătră el toate puterile carele au răsipit Dimítrie
şi dêderă războiu cătră el, şi fugi şi să birui.
56. Şi luo Trífon fiarăle şi birui de tot pre Antióhiia.
57. Şi scrise Antióh cel mai tînăr lui Ionathán, zicînd: „Întărescu‑ţi
ţie vlădiciia şi pun pre tine preste cêle patru legi, ca să fii tu den
priêtinii împăratului.”
58. Şi au trimis lui daruri de aur şi slujbă şi‑i dêde lui volnicie a
bea cu aur şi a fi cu mohorît şi a avea paloş de aur.
59. Şi pre Símon, fratele lui, l‑au pus voivod de la Laturea Tírului
pînă la hotarăle Eghípetului.
60. Şi ieşi Ionathán şi mergea decindea de rîu şi pre la cetăţi, şi să
adunară cătră el toate puterile Síriei spre ajutoriu; şi veni la Ascalón,
şi‑i ieşiră întru întimpinarea lui cei den cetate cu slavă.
61. Şi să duse de acoló la Gáza şi şăzu împrejurul ei şi arse
prenprejururile ei şi le prădă pre iale.
62. Şi rugară cei de la Gáza pre Ionathán, şi dêde lor dirêptele,
şi luo pre feciorii boiêrilor zăloage şi‑i trimise pre ei la Ierusalím; şi
trecu pren ţară pînă la Damásc.
63. Şi auzi Ionathán că era boiêrii lui Dimítrie la Cadis cea den
Galiléa cu putêre multă, vrînd să‑l mute pre el den ţară.
64. Şi să întimpină’ cu ei, şi pe frate‑său Símon îl lăsă în ţară.
65. Şi să tăbărî Símon la Vethsúra şi bătea pre ea zile multe şi o
închise pre ea.
66. Şi‑l rugară pre el ca să ia dirêpte, şi le dêde lor; şi‑i scoase pre
ei de acoló şi luo cetatea şi puse într‑însa pază.
67. Şi Ionathán şi tabăra lui s‑au tăbărît la apa Ghenisárului; şi
mînecară demineaţa la cîmpul Nasórului.
68. Şi iată, tabăra celor streini de fêliu întimpina pre el la cîmp
şi puseră oaste ascunsă asupra lui în munţi, şi ei îl timpinară den
preajmă.
69. Şi oastea cea ascunsă s‑au sculat den locurile lor şi au dat
războiu.
70. Şi fugiră cei de lîngă Ionathán toţi; nici unul n‑au rămas
dentru ei, afară de Matathía al lui Avesalom31 şi Iúda al lui Hálfi, căpeteniile oştii puterilor.
71. Şi rupse Ionathán hainele lui şi puse pămînt pre capul lui şi
să rugă.
72. Şi să întoarse cătră ei cu războiu şi înfrînse pre ei, şi fugiră.
73. Şi văzură cei ce fugiia de la el şi să întoarseră cătră el şi goniia
cu el pînă la Cadis, pînă la tabăra lor, şi s‑au tăbărît acoló.
74. Şi au căzut den cei streini de fêliu în zioa acêea ca vro 3000
de bărbaţi. Şi să întoarse Ionathan la Ierusalim. //
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înaintea lui.
53. Şi minţi de toate cîte dzise şi s‑au înstreinat
[852/1] lui Ionáthan şi nu au răsplătit după voinţele
cêle bune carele au răsplătit lui şi‑l năcăjiia pre el
foarte.

înaintea lui.
53. Şi minţi de toate cîte zisêse şi se streină de cătră
Ioanathan şi nu‑i plăti după binele care au făcut lui,
ce‑l năcăji foarte.

în faţa lui.
53. Dar el şi-a încălcat cuvîntul în toate cîte promisese, s-a înstrăinat de Ionathan şi nu i-a răsplătit
dovezile de bunăvoinţă pe care i le dăduse, ci tare l-a
mai urgisit.

54. Şi după acêstea să înturnă Trífon, şi Antioh cu
el, copilaş tinerel; şi împărăţi şi puse stemă.
55. Şi să adunară cătră el toate puterile carele au
răsîpit Dimítrie şi dêderă război cătră el, şi fugi şi să
înfrîmse.
56. Şi luă Trífon fiarăle şi birui de tot Antiohíei.

54. De-acii, după acêstea se întoarse Trifon, şi Antioh cu dînsul, copil tînăr, la împărăţiia lui; şi se aşăză
împărat şi‑şi puse coroana în cap.
55. Şi se strînseră la dînsul toate oştile care le‑au
fost rîsipit Dimítrie şi dêderă războiu asupra lui, şi fugi
şi se înfrînse.
56. Şi luoă Trífon fierile şi birui Antiohiia.

57. Şi scrise Antioh cel mai tînăr lui Ionáthan, dzicînd: „Întărescu ţie vlădiciia şi pui pre tine preste cêle
patru legi, ca să fii tu dentru priêtenii împăratului.”

57. Şi scrise Antioh cel tînăr la Ioanathan, zicînd:
„Întăresc ţie arhieriia şi te puiu preste patru cetăţi, ca
să fii întru priêtenii împărăteşti.”

58. Şi au trimis lui aururi şi slujbă şi‑i dêde lui
biruinţă a bea cu aururi şi a fi cu mohorît şi a avea
paloş de aur.
59. Şi pre Símon, fratele lui, l‑au pus hatman de la
Laturea Tírului pînă la hotarăle Eghíptului.

58. Şi‑i trimêse vase de aur să‑i fie de slujbă şi‑i dêde
putêre să bea den aur şi să fie în caftan gravaní şi să
aibă paloş fericat cu aur.
59. Şi pre frate‑său Símon îl puse voievod den Ţinutul Tírului pînă în hotarăle Eghipetului.

54. După acestea Tryphon s-a întors, şi împreună
cu el şi micul Antioh; l-a înscăunat rege şi i-a pus [pe
cap] diadema.
55. Şi s-au adunat la el toate oştile pe care Demetrios
le alungase şi au luptat împotriva lui, iar acesta a fugit
şi a fost învins.
56. Tryphon a luat elefanţii [de luptă] şi a pus stăpînire pe Antiohia.
57. Antioh cel tînăr i-a scris lui Ionathan, spunînd:
„Iţi întăresc funcţia de arhiereu şi te rînduiesc mai-mare
peste cele patru nome şi [hotărăsc] să fii între prietenii
regelui.”
58. I-a trimis obiecte de aur şi servitori şi i-a acordat
dreptul de a bea în pocale de aur, de a fi [înveşmîntat]
în purpură şi de a avea agrafă de aur.
59. Iar pe Simon, fratele acestuia, l-a desemnat
strateg de la Scara Tyrului pînă la hotarele Egiptului.

60. Şi ieşi Ionáthan şi mergea decinde de rîu şi întru
cetăţi, şi să adunară cătră el toate puterile Siríei spre
ajutor; şi veni la Ascalon, şi întîmpinară lui cei den
cetate cu mărire.
61. Şi să duse de acoló la Gáza şi şezu pregiur ea şi
arse prenpregiururile ei cu foc şi le prădă pre iale.

60. Şi ieşi Ioanathan şi umbla decindea de rîu şi pren
cetăţi, şi se strînseră la dînsul toate puterile sirieneşti
într‑ajutoriu; şi veni în Ascalon, şi‑i ieşiră înainte cei
den cetate cu cinste.
61. Şi de acoló mêrse în Gáza, iar cei ce era în
Gáza se închiseră în cetate, deci el o ocoli; şi cêle de
prenprejurul cetăţii le arse cu foc şi o robi.

60. Ionathan a plecat şi a mers dincolo de fluviu
şi în cetăţi, şi s-a adunat la el toată armata din Siria
pentru a lupta împreună; a venit la Ascalon, iar cei din
cetate l-au întîmpinat cu mare cinste.
61. De acolo a plecat spre Gaza, dar cei din Gaza
i-au închis porţile, iar el a împresurat-o; a dat foc împrejurimilor ei şi le-a prădat.

62. Şi rugară cei de la Gáza pre Ionáthan, şi dêde
lor drêptele, şi luă pre fiii boiêrilor lor spre zăloage
şi‑i trimise pre ei la Ierusalím; şi petrecu ţara pînă la
Damasc.

62. Şi rugară pre Ioanathan cei den cetate, şi le
dêde direapta, şi luoă pre feciorii boiêrilor lor zălog
şi‑i trimêse în Ierusalim; şi trecu pren ţară pînă la
Damásc.226

62. Atunci, cei din Gaza s-au rugat de Ionathan, iar
el le-a întins dreapta, dar i-a luat ostatici pe fiii căpeteniilor lor şi i-a trimis la Ierusalim, iar el a străbătut
ţinutul pînă la Damasc.

63. Şi audzi Ionáthan că era boiêrii lui Dimítrie la
Cadis cea den Galiléa cu putêre multă, vrînd să‑l mute
pre el den ţară.
64. Şi întîmpină’ lor, şi pre fratele lui Símon îl lăsă
la loc133.
65. Şi să tăbărî Símon preste Vethsúra şi bătea pre
ea dzile multe şi o închise pre ea.
66. Şi rugară pre el ca să ia drêpte, şi le dêde lor;
şi‑i scoase pre ei de acoló şi luă cetatea şi puse preste
ea pază.
67. Şi Ionáthan şi tabăra lui s‑au tăbărît la apa Ghenisar; şi să mînecară dimineaţa la cîmpul Nasor.

63. Şi auzi Ioanathan că sînt boiêrii lui Dimitrie în
Caddis, carele iaste în Galiléea, cu putêre multă şi vor
să scoaţă pre dînsul den ţară.
64. Iar el mêrse întru întimpinarea lor, iar pre frate‑său Símon îl lăsă în loc.
65. Şi veni Simon la Vethsúra şi dêderă războiu
asupra ei zile multe şi o închise.
66. Şi cerură la dînsul direapta, şi le dêde; şi‑i goni
de acoleá şi luoă cetatea şi puse într‑însa paznici.

68. Şi iată, tabără a celor striini de fêl întîmpina lui
la cîmpu şi scoaseră aleş asupra lui întru munţi, şi ei îl
tîmpinară den preajmă.

67. Iar Ioanathan şi oastea lui mêrse la apa Ghenisárului; şi dimineaţa mînecară în cîmpul Asúrului.
[892/1]
68. Şi iată, tabăra celor de alt neam ieşi înaintea lor
la cîmp şi puseră spre dînsul oşti ascunse în munţi, iar
el dêde războiu cu cei denpotrivă‑i.

63. Ionathan a auzit că se aflau la Kedes, în Galileea,
căpeteniile lui Demetrios împreună cu o armată numeroasă, voind a-l îndepărta din ţinut.
64. Le-a ieşit în întîmpinare, iar pe fratele său Simon
l-a lăsat în ţinut.
65. Simon şi-a aşezat tabăra lîngă Baithsura, a luptat
împotriva ei multe zile şi a împresurat-o.
66. Cei din cetate i-au cerut să le întindă dreapta,
iar el le-a dat-o; i-a scos însă de acolo, a pus mîna pe
cetate şi a aşezat în ea o garnizoană.
67. Ionathan şi armata sa şi-au aşezat tabăra lîngă
apa Gennesar; s-au sculat dis-de-dimineaţă, [îndreptîndu-se] spre cîmpia Asor.
68. Dar iată, oastea celor de alt neam îi ieşi înainte
în cîmpie; lăsaseră în urmă o ambuscadă împotriva lui
în munţi, iar ei îi veneau în întîmpinare din faţă.

69. Şi aleşurile s‑au sculat dentru locurile lor şi au
dat războiu.

69. Iar cei ce fusêse ascunşi ieşiră den locul lor şi
făcură războiu.

69. Cei din ambuscadă au sărit din locurile lor şi au
angajat lupta.

70. Şi fugiră cei de lîngă Ionáthan toţi; nici unul nu
au [852/2] rămas dentru ei, afară den Mathathías al lui
Avesalom şi Iúda al lui Halfí, boiêrii oştii puterilor.

70. Şi fugiră cei ce era cu Ioanathan toţi şi nu rămase
nici unul dentr‑înşii, fără numai Matathiia, feciorul lui
Avesalom, şi Iúda, feciorul lui Halfé, căpeteniia oştii.

70. Toţi cei care erau cu Ionathan au fugit; nimeni
nu a mai rămas dintre ei, în afară de Mattathias, fiul
lui Abesalom, şi de Iuda, fiul lui Halfi, căpeteniile forţelor armate.

71. Şi rumpse Ionáthan hainele lui şi puse pămînt
preste capul lui şi să rugă.
72. Şi să întoarse cătră ei cu război şi înfrînse pre
ei, şi fugiră.
73. Şi fugiră cei ce fugiia de la el şi să întoarseră
cătră el şi goniia cu dînsul pînă la134 Cádis, pînă la
tabăra lor, şi s‑au tăbărît acoló.
74. Şi au căzut dentru cei striini de fêl întru dzua
acêea ca vro 3000 de bărbaţi. Şi să întoarse Ionáthan
la Ierusalim.

71. Şi‑şi rupse Ioanathan hainele şi‑şi puse pămînt
în cap şi se rugă.
72. Şi se întoarse la dînşii în războiu şi‑i învîrteji spre
fugă.
73. Şi deaca‑i văzură că fug, se întoarseră ceia ai lui
la dînsul şi‑i goniră denpreună cu dînsul pînă la tabăra
lor, la Caddis, şi mêrseră pînă acoló.
74. Şi căzură într‑acea zi den cei de alt neam 3000
de bărbaţi. Şi se întoarse Ioanathan în Ierusalim.

71. Ionathan şi-a sfîşiat veşmintele, şi-a pus ţărînă
pe cap şi s-a rugat.
72. S-a întors apoi cu război împotriva duşmanilor,
i-a învins, iar ei au luat-o la fugă.
73. Cei care fugiseră de la el au văzut [acestea], s-au
întors la el şi împreună cu el i-au urmărit [pe duşmani]
pînă la Kedes, pînă la tabăra lor, şi au campat acolo.
74. Şi au căzut în ziua aceea dintre cei de alt neam
cam la trei mii de oameni. Iar Ionathan s-a întors la
Ierusalim.
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Cap 12
1. Şi văzu Ionathán că vrêmea îi pristănêşte şi alêse bărbaţi şi
trimise la Rîm să întărească şi să înnoiască cătră ei prieteşug.
2. Şi la spartêni şi alte locuri au trimis cărţi ca acêstea.
3. Şi mêrseră la Rîm şi întrară la sfat şi zisără: „Ionathán arhiereul
şi limba jidovilor au trimis pre noi să înnoim prieteşugul32 la ei, şi
ajutoriul, ca şi mai nainte.”
4. Şi dêderă cărţi lor cătră ei pre alocurea, ca să‑i petreacă pre ei
la pămîntul Iúdii cu pace.
5. Şi acesta e izvodul cărţilor cărora au scris Ionathán spartênilor:
6. „Ionathán arhiereul şi bătrînimea limbii şi preoţii şi celalalt
norod al jidovilor, la spartênii fraţi, să să bucure!
7. De vrême ce mai nainte s‑au trimis cărţi cătră Óniia arhiereul
de la Dárie, cel ce împărăţêşte întru voi, că sînteţi fraţii noştri, precum iaste scris izvodul,
8. Şi au priimit Óniia pre bărbatul cel trimis cu cinste şi au luat
cărţile întru carele să arăta pentru ajutoriu şi pentru prieteşug.
9. Şi noi, dară, nelipsiţi de acêstea fiind, mîngîiêre avînd cărţile
cêle sfinte care sînt în mînule noastre,
10. Ne‑am ispitit a trimite cea cătră voi frăţie şi prieteşug a‑nnoi,
ca să nu ne înstreinăm de cătră voi, pentru că multe vremi au trecut
de cînd aţi trimis cătră noi.
11. Noi, dară, în toată vrêmea, neîncetat, şi la sărbători şi la
cêlealalte cuviitoare zile vă pomenim pre voi preste carele aducem
jîrtve şi la rugi, precum să cade şi să cuvine să pomenim pre fraţi,
12. Şi ne veselim spre mărirea voastră.
13. Şi pre noi ne‑au încunjurat multe scîrbe şi războaie multe şi
ne‑au dat războiu noao împăraţii cei denprejurul nostru.
14. Şi nu vream, dară, să vă dodeim pre voi şi pre ceialalţi ajutori
şi priêteni ai noştri întru războaiele33 acêstea,
15. Pentru că avem cel de la ceriu ajutoriu ajutorind noao şi
ne‑am mîntuit de cătră vrăjmaşii noştri, şi s‑au plecat vrăjmaşii noştri.
16. Ales‑am, dară, pre Numiníu al lui Antióh şi pre Andepátru al
lui Iassón şi am trimis cătră rîmlêni să înnoim cel cătră noi prieteşug
şi ajutoriul cel mai denainte.
17. Şi am poruncit, dară, lor şi cătră voi să vie şi să să închine
voao şi să vă dea voao cêle de la noi cărţi pentru noirea şi frăţiia
noastră.
18. Şi acum bine veţi face răspunzind noao cătră acêstea.”
19. Şi acesta e izvodul cărţilor carele au trimis Oniáris:
20. „Împăratul spartênilor, lui Óniia, preotului celui mare, să să
bucure!
21. Aflatu‑s‑au în scrisoare pentru spartêni şi pentru jidovi cum
sînt fraţi şi cum sînt /
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1. Şi văzu Ionáthan că vrêmea lui pristănêşte şi alêse
bărbaţi şi trimise la Rîm să întărească şi să înnoiască
cel cătră ei prieteşug.
2. Şi cătră spartêni şi locuri altele au trimis cărţi ca
acêstea.
3. Şi mêrseră la Rîm şi întrară la sfat şi dziseră:
„Ionáthan arhiereul şi limba jidovilor au trimis pre noi
să înnoim prieteşugul la ei, şi ajutoriul, ca şi mainte.”
4. Şi dêderă cărţi lor cătră ei pre alocurea, ca să‑i
petreacă pre ei la pămîntul Iúdei cu pace.

1. Şi văzu Ioanathan că‑i pristănêşte vrêmea şi
alêse oameni şi‑i trimêse la Róma să tocmească şi să
înnoiască227 prietniciia cu dînşii.228
2. Şi la spartêni şi la alte locuri trimêse cărţi
într‑acest chip.
3. Şi mêrseră la Róma şi întrară în sfat şi ziseră:
„Ioanathan arhiereul şi nărodul jidovesc ne‑au trimes
să înnoim prietniciia şi ajutoriul, ca şi cum au fost mai
denainte.”
4. Şi dêderă cărţile la dînşii pre la locuri, ca să‑i ducă
în Ţara Jidovească cu pace.

1. Ionathan şi-a dat seama că momentul îi era
prielnic, a ales cîţiva bărbaţi şi i-a trimis la Roma
pentru a întări şi reînnoi prietenia cu romanii.
2. A trimis scrisori cu aceleaşi intenţii şi la spartani
şi în alte locuri.
3. [Solii] au plecat la Roma, au intrat în senat şi
au spus: „Ionathan arhiereul şi neamul iudeilor ne-a
trimis să reînnoim prietenia şi alianţa cu voi, ca mai
înainte.”
4. [Romanii] le-au dat scrisori pentru cei din fiecare
loc, ca să-i petreacă în pace spre pămîntul lui Iuda.

5. Şi acesta‑i izvodul cărţilor cărora au scris Ionáthan
spartênilor:

5. Iar izvodul cărţii carea trimesêse Ioanathan la
spartêni aşa era:

5. Aceasta e copia scrisorii pe care Ionathan a scris-o
spartanilor:

6. „Ionáthan arhiereul şi bătrînimea limbei şi preuţii
şi cêlealalt135 nărod a jidovilor, la spartêni fraţii, să să
bucure!

6. „Ioanathán229 arhiereul şi bătrînii nărodului şi
preoţii şi celalalt nărod jidovesc, fraţilor noştri, spartênilor, sănătate!

6. „Ionathan arhiereul, sfatul bătrînilor neamului
[iudeu], preoţii şi restul poporului iudeilor [urează]
fraţilor spartani bucurie!

7. În vrême ce mainte s‑au trimis poslánii cătră Onía
arhiereul de la Dárie, cel ce împărăţêşte întru voi, că
sînteţi fraţii noştri, în ce chip izvodul iaste dedesupt,
8. Şi au priimit Onía bărbatul cel trimis cu mărire
şi au luat cărţile întru carele să arăta pentru ajutor şi136
prieteşug.

7. Deaca vrême ce au fost trimêse cărţi mai denainte
la Óniia arhiereul de Dárie230, carele au fost împărat
întru voi, cum că sînteţi fraţi ai noştri, precum iaste
scris în carte,231
8. Şi au priimit Óniia pre omul cela ce au fost trimes
cu cinste şi au luat cărţile în care au fost scriind de
prietnicie şi de ajutoriu.

7. Încă mai înainte a fost trimisă scrisoare către
arhiereul Onias din partea lui Dareios, care domnea
atunci la voi, [în care se spunea] că sînteţi fraţii noştri,
cum stă mărturie copia de mai jos a scrisorii.
8. Onias l-a primit cu cinste pe solul trimis de voi
şi a luat scrisoarea în care se vorbea desluşit despre
alianţă şi prietenie.

9. Şi noi, dară, nelipsiţi de acêstea fiind, mîngîiêre
avînd cărţile cêle sfinte, cêle dentru mîinile noastre,

9. Deci noi, nefiind lipsiţi de acêstea care sînt, avînd
în mîinile noastre mîngîiêrea cărţilor celor sfinte,

10. Am ispitit a trimite cea cătră voi frăţie şi prieteşug a înnoi, ca să nu ne înstreinăm de cătră voi,
pentru că multe vremi au trecut de cînd aţi trimis cătră
noi.
11. Noi, dară, întru toată vrêmea, neîncetat, şi întru
sărbători şi cêlealalte cuviitoare dzile vă pomenim
voao preste carele aducem jirtve şi întru rugi, în ce chip
să cade şi să cuvine să pomenim de fraţi,

10. Ne‑am îndemnat a trimête la voi să înnoim
prietniciia şi frăţiia, ca să nu ne înstreinăm de cătră voi,
că au trecut multe vremi de cînd aţi trimes la noi.

9. De aceea, deşi neducînd noi lipsă de acestea, ca
unii care avem drept mîngîiere cărţile sfinte aflate în
mîinile noastre,
10. Am căutat totuşi să vă trimitem [soli] spre a
reînnoi relaţia de frăţie şi prietenie, pentru a nu ne
înstrăina de voi, căci a trecut multă vreme de cînd voi
aţi trimis la noi [soli].
11. În ce ne priveşte, în tot timpul, fără contenire,
la sărbători şi în celelalte zile cuvenite, vă pomenim la
sacrificiile pe care le aducem şi în rugăciuni, aşa cum
trebuie şi este cuvenit a-i pomeni pe fraţi,

12. Şi ne veselim spre mărirea voastră.

11. Iar noi, în toată vrêmea, neîncetat, în zilele
sărbătorilor celor mari şi într‑alte zile care se cad, vă
pomenim în jărtvele cêlea ce le aducem şi în rugăciuni,
pentru că iaste lucru de cuviinţă şi frumos a pomeni
[892/2] pre fraţi;
12. Aşijderea, ne pare şi bine pentru slava voastră.

12. Iar pentru gloria voastră ne bucurăm.

13. Şi pre noi ne‑au încungiu‑ [853/1] rat multe
scîrbe şi războaie multe şi ne‑au dat război noao împăraţii cei împregiurul nostru.
14. Şi nu vream, dară, să vă dodăim voao şi celoralalţi ajutori şi priêteni ai noştri întru războaiele
acêstea,
15. Pentru că avem cel dentru cer ajutor ajutorind
noao şi ne‑am mîntuit de cătră vrăjmaşii noştri, şi s‑au
plecat137 vrăjmaşii noştri.

13. Iar pre noi ne‑au încunjurat multe scîrbe şi
multe războaie şi au rîdicat războaie asupra noastră
împăraţii cei denprejurul nostru.
14. Ce n‑am vrut să vă supărăm nici pre voi, nici
pre ceialalţi ajutători şi priêteni ai noştri într‑acêste
războaie,
15. Că avem ajutor den ceriu, care ne‑ajută, şi ne‑am
mîntuit de vrăjmaşii noştri, iar vrăjmaşii noştri se‑au
smerit.232

13. Pe noi, însă, multe urgisiri şi războaie ne-au împresurat, căci regii din jurul nostru ne-au declarat război.
14. N-am vrut să vă tulburăm nici pe voi, nici pe
ceilalţi aliaţi şi prieteni ai noştri cu aceste războaie;

16. Ales‑am, dară, pre Numineu al lui Antioh şi
pre Antípatron al lui Iáson şi am trimis cătră rîmlêni
să înnoim cel cătră noi prieteşug şi ajutoriul cel de
mainte.

16. Şi am ales pre Numenei, feciorul lui Antioh,
şi233 pre Antipatr, feciorul lui Iasson, şi i‑am trimes la
romani să înnoiască cu dînşii prietniciia şi ajutoriul cel
mai denainte.

16. Aşa că i-am ales pe Numenios, fiul lui Antioh, şi
pe Antipater, fiul lui Iason, şi i-am trimis la romani spre
a reînnoi prietenia cu noi şi alianţa de mai înainte.

17. Şi am porîncit, dară, lor şi cătră voi să margă şi
să să închine voao şi să vă dea voao cêle de la noi cărţi
pentru înnoirea şi frăţiia noastră.

17. Şi le‑am porîncit să vie şi la voi şi să vă întrêbe
de sănătate şi să vă dea cărţile noastre pentru înnoirea
frăţiei noastre.

17. Le-am dat poruncă să treacă şi pe la voi, să vă
salute şi să vă înmîneze scrisoare din partea noastră cu
privire la reînnoirea frăţiei noastre.

18. Şi acum bine face‑veţi răspunzînd noao cătră
acêstea.”
19. Şi acesta‑i izvodul cărţilor carele au trimis Oniáris:
20. „Împăratul spartênilor, lui Onía, preutu mare,
să să bucure!

18. Ce acum faceţi bine de ne răspundeţi pentru
acêstea.”
19. Iar izvodul cărţii carea o au trimes Óniei acesta
iaste:
20. „Dárie234, împăratul spartênilor, lui Ónie arhiereul, sănătate!

19. Aceasta este copia scrisorii pe care a trimis-o
Oniares:
20. „Regele spartanilor [urează] marelui preot Onias
bucurie!

21. Aflatu‑s‑au întru scrisoare pentru spartêni şi
pentru jidovi că sînt fraţi şi cum sînt

21. Aflatu‑se‑au în scripturi pentru spartêni şi
pentru jidovi cum că‑şi sînt fraţi şi sînt

21. S-a găsit într-o scriere despre spartani şi iudei că
sînt fraţi şi că se trag

15. Noi avem parte de ajutorul din cer, care ne susţine, şi am fost izbăviţi de duşmani, iar duşmanii noştri
au fost umiliţi.

18. Iar acum faceţi bine a ne răspunde la acestea.”
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den neamul lui Avraám.
22. Şi acum, de cînd am cunoscut acêstea, bine veţi face scriind
noao pentru pacea voastră.
23. Şi noi răspundem cu scrisoarea voao: Dobitoacele voastre
şi avêrea voastră ale noastre sînt şi cêle ale noastre ale voastre sînt.
Poruncim, dară, ca să vă vestească voao ca acêstea.”
24. Şi auzi Ionathán că s‑au întorsu boiêrii lui Dimítrie cu putêre
multă decît mai nainte, ca să dea războiu cătră el.
25. Şi să sculă de la Ierusalím şi să întimpină’ cu ei la ţara Amathítei, pentru că n‑au dat lor îngăduială să calce în ţara lui.
26. Şi au trimis iscoade la tabăra lui, şi s‑au întorsu şi au vestit lui
că aşa să rînduiescu să cază preste ei noaptea.
27. Şi deaca apuse soarele, porunci Ionathán celor de lîngă el a
priveghea şi să fie asupra armelor şi să să gătească de războiu toată
noaptea; şi scoase strajă înainte împrejurul taberii.
28. Şi auziră nepriêtenii că s‑au gătit Ionathán şi cei de lîngă el
de războiu şi să temură şi să întristară cu inima lor şi au ars focuri
în tabăra lor.
29. Şi Ionathán şi cei de la el n‑au ştiut pînă dimeneaţa, pentru
că ei vedea focurile arzînd.
30. Şi goni Ionathán denapoia lor şi nu i‑au apucat pre ei, pentru
că au fost trecut rîul Eleftérului.
31. Şi să abătu Ionathán spre arapii ceia ce să chiamă zavedii şi
lovi pre ei şi luo prăzile lor.
32. Şi purcegînd, veni la Damásc şi îmblă’ în toată ţara.
33. Şi Símon ieşi şi îmblă’ pînă la Ascalón şi la cêle de aproape
cetăţi; şi să abătu la Iópa şi o apucă’ mai nainte pre ea,
34. Pentru că auzi că vor să dea cetatea celor de la Dimítrie; şi
puse acoló pază ca să o păzască pre ea.
35. Şi să întoarse Ionathan şi adună’ pre cei bătrîni ai norodului
şi să sfătui cu ei ca să zidească tării în Iudéa
36. Şi să înalţe zidurile Ierusalímului şi să înalţe înălţime mare
în mijlocul margenii şi al cetăţii, ca să o osebească pre ea de cătră
cetate, ca să fie ea osebită, ca nici să cumpere, nici să vînză.
37. Şi să adunară a zidi cetatea, şi căzu zidul pîrîului celui de cătră
Apiliót, şi tocmiră cêle ce să chiamă Hafenathá.
38. Şi Símon au zidit pre Adída la Sefíla şi au întărit uşi şi zăvoară.
39. Şi cercă Trifón să împărăţască Ásia şi să puie stema şi să‑şi
tinză mîna preste Antióh împăratul;
40. Şi să sfii ca nu cîndai nu‑l va lăsa pre el Ionathán şi ca nu
cîndai va da războiu cătră el şi cerca prileju ca să prinză pre Ionathán,
ca să‑l piarză pre el; şi sculîndu‑se, veni la Vethsán.
41. Şi ieşi Ionathán întru timpinarea lui cu 40000 de bărbaţi aleşi
spre rînduială şi veni la Vathsán.
42. Şi văzu Trifón că au venit cu putêre multă şi a tinde mînile
asupra lui să temu;
43. Şi au priimit //
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den rodul lui Avraam.

den neamul lui Avraam.235

din neamul lui Avraam.

22. Şi acum, de cînd am cunoscut acêstea, bine veţi
face scriind noao pentru pacea voastră.

22. Deci acum, de cînd am cunoscut aceasta, bine
faceţi de ne scrieţi pentru pacea voastră.

22. Iar acum, de vreme ce am aflat acestea, să binevoiţi a ne scrie despre starea voastră.

23. Şi noi răspundem cu scrisoarea voao: Dobitoacele voastre şi avêrea voastră noao iaste şi cêlea ale
noastre voao sînt. Porîncim, dară, ca să vă vestească
voao ca acêstea.”
24. Şi auzi Ionáthan că s‑au întorsu boiêrii lui
Dimítrie cu putêre multă decît mainte, ca să dea război
cătră el.
25. Şi să sculă de la Ierusalim şi să întîmpină ’ lor la
Amathíta ţară, pentru că nu au dat lor îngăduială să
calce la ţara lui.
26. Şi au trimis iscoade la tabăra lui, şi s‑au întorsu
şi au vestit lui că aşa să rînduiesc să cază preste ei
noaptea.
27. Şi daca apuse soarele, porînci Ionáthan celor de
lîngă el a priveghea şi să fie spre arme şi să să gătească
spre război pren toată noaptea; şi scoase străji înainte
împrejurul taberii.

23. Ce şi noi am scris voaoă: Avuţiia noastră şi
dobitoacele noastre ale voastre sînt, aşijderea şi ale
voastre sînt ale noastre. Acêstea am porîncit să vă spuie
şi am trimes.”
24. Şi auzi Ioanathan că se‑au întors boiêrii lui
Dimitrie cu oşti multe, încă mai cu multe decît întîi,
să se bată cu dînsul.
25. Şi ieşi den Ierusalim şi se întîlni cu dînşii în
ţinutul Amathétului, că nu le‑au dat vrême să între în
ţinutul lui.236
26. Şi trimêse iscoade în tabăra lor şi, deaca se întoarseră, îi spuseră că se gătesc să‑i lovească noaptea.

23. Iar noi vă răspundem că turmele voastre şi
avuţia voastră sînt ale noastre, iar cele ale noastre sînt
şi ale voastre. Poruncim, dară, să vi se aducă la cunoştinţă acestea întocmai.”
24. Ionathan a aflat că s-au întors căpeteniile lui
Demetrios cu o oştire mai mare decît înainte, pentru
a lupta împotriva lui.
25. A plecat din Ierusalim şi le-a ieşit în întîmpinare
în ţinutul Amathitis, căci nu le-a dat răgaz să intre în
ţara lui.
26. A trimis iscoade în tabăra lor, iar ele s-au întors
şi i-au dat de veste că [duşmanii] sînt pregătiţi să dea
năvală asupra lor în timpul nopţii.
27. De cum a asfinţit soarele, Ionathan a poruncit
celor ce erau cu el să vegheze şi să fie sub arme, să fie
pregătiţi de război pe toată durata nopţii; şi a aşezat
gărzi împrejurul taberei.

28. Şi auziră nepriêtenii că s‑au gătit Ionáthan şi cei
de lîngă el spre război şi să temură şi să întristară cu
inima lor şi au arsu focuri întru tabăra lor.

28. Şi deaca auziră vrăjmaşii că iaste Ioanathan gata
de războiu şi cu oştile sale, se temură şi li se îngroziră
inimile şi făcură focuri pren tabăra lor.

28. Vrăjmaşii au aflat că Ionathan şi ai lui sînt pregătiţi de luptă şi s-au înspăimîntat, s-au tulburat în
inima lor şi au aprins focuri în tabăra lor.

29. Şi Ionáthan şi cei de la el nu au ştiut pînă
dimineaţă, pentru că vedea focurile arzînd.

29. Iar Ioanathan şi cei ce era cu dînsul nu prinseră
vêstea pînă dimineaţa, că vedea lumini arzînd.

29. Ionathan şi ai săi nu şi-au dat seama pînă
dimineaţa [de plecarea lor], căci vedeau că focurile ard.

30. Şi goni Ionáthan denapoia lor şi nu i‑au apucat
pre ei, pentru că au fost trecut rîul Elef‑ [853/2]
therului.
31. Şi să abătu Ionáthan preste arapii ceia ci să
cheamă zavedei şi lovi pre ei şi luă prăzile lor.

30. Şi‑i goni Ioanathan şi nu‑i prinse, că trecuse rîul
Elevthérului.

30. Ionathan i-a urmărit, dar nu i-a prins, căci trecuseră fluviul Eleutheros.

31. Şi se întoarse Ioanathan la harapii ceia ce se
chiiamă zavadei şi‑i bătu şi luoă jacmanele [893/1]
lor.237
32. Şi se duse şi veni în Damásc şi trecu tot ţinutul
acela.
33. Iar Símon ieşi şi veni pînă la Ascalon şi la tăriile
cêle pre de aproape; şi se abătu la Iópiia şi o luoă,

31. Atunci Ionathan s-a abătut pe la arabii numiţi
zabadeeni, i-a bătut şi a luat de la ei prăzi.

32. Şi purcegînd, veni la Damasc şi îmblă ’ în toată
ţara.
33. Şi Símon ieşi şi îmblă ’ pînă la Ascalon şi cêle
de aproape întărituri; şi să abătu la Ióppa şi o apucă ’
mainte pre ea,
34. Pentru că audzi că vor tăriia să o dea celor de la
Dimítrie; şi puse acoló pază ca să o păzască pre ea.
35. Şi să întoarse Ionáthan şi adună ’ pre cei bătrîni
a nărodului şi să sfătui cu ei ca să zidească întărituri
întru Iudéa
36. 138Şi să înalţe zidurile Ierusalímului şi să înalţe
înălţime mare între mijlocul marginei şi cetăţii, ca să o
usăbască pre ea de cătră cetate, ca să fie ea însuşi, ca
nice să cumpere, nice să vînză.

27. De‑acii, deaca apuse soarele, porînci Ioanathan
oştilor sale să privêghie şi să fie înarmaţi, gata de războiu toată noaptea; şi puse străji prenprejurul taberii.

34. (Că auzi că se‑au sfătuit să dea tăriia celora ce
era ai lui Dimitrie;)238 şi puse acoleá paznici să o păzească.
35. Şi se întoarse Ioanathan şi strînse bătrînii nărodului şi se sfătui cu dînşii să zidească tărie în Iudéea
36. Şi să zidească ziduri în Ierusalím şi să rîdice
înălţime mare între mijlocul marginii şi al cetăţii, ca să
o usebească de cetate şi să fie acêea sîngură239 şi nici să
cumpere, nici să vînză.

32. Ridicînd tabăra, a plecat spre Damasc şi a străbătut întregul ţinut.
33. Şi Simon a plecat şi a străbătut ţinutul pînă la
Ascalon şi la fortăreţele învecinate; s-a abătut spre
Ioppe şi a cucerit-o,
34. Căci aflase că cei de acolo vor să predea fortăreaţa oamenilor lui Demetrios; şi a aşezat acolo o
garnizoană ca s-o păzească.
35. Ionathan s-a întors, i-a adunat pe bătrînii poporului şi a chibzuit împreună cu ei să construiască
fortăreţe în Iudeea,
36. Să înalţe zidurile Ierusalimului şi să ridice un
mare zid între citadelă şi cetate, în scopul de a o separa
de cetate, pentru ca aceasta să rămînă izolată, astfel ca
[cei de acolo să nu poată] nici să cumpere, nici să vîndă.
37. Şi [iudeii] s-au adunat spre a reconstrui cetatea,
căci se prăbuşise o parte din zidul ce străjuia torentul, cel
dinspre răsărit, şi au refăcut aşa-numita Chaphenatha.

37. Şi să adunară a zidi cetatea, şi căzu zidul139 pîrîului celui de cătră Apiliot, şi tocmiră cela ci să cheamă
Hafenathá.

37. Şi se strînseră să zidească cetatea, şi căzu zidul
cel ce era spre pîrîul despre răsărit, şi au240 gătit cela ce
se chiiamă Hafenath.

38. Şi Símon zidi pre Adidá la Sefíla şi au întărit
uşi şi zăvoară.
39. Şi cercă Trífon să împărăţască Asíei şi să puie
stema şi să‑şi întinză mîna preste Antioh împăratul;
40. Şi să sfii ca nu cîndai140 nu‑l va lăsa pre el
Ionáthan şi ca nu cîndai va da război cătră el şi cerca141
prilej ca să prinză pre Ionáthan, ca să‑l piarză pre el; şi
sculîndu‑să, veni la Vethsan.

38. Şi Símon zidi Adiáda în Seféla şi o întări cu porţi
şi cu încuietori.
39. Şi cugetă ’ Trífon să împărăţească Assiia şi să ia
coroana şi să‑şi întinză mîna asupra lui Antioh împăratul;241
40. Iar se temea ca nu cumva să nu‑l lase Ioanathan
şi să rîdice oşti împotriva lui şi cercă mai nainte să
prinză pre Ioanathan şi să‑l ucigă; şi se sculă şi mêrse
în Vethsan.

38. Iar Simon a reconstruit cetatea Adida din Sephela,
a întărit-o şi i-a pus porţi şi zăvoare.
39. Tryphon căuta să domnească asupra Asiei,
să-şi aşeze pe cap diadema şi să pună mîna pe regele
Antioh;
40. Era îngrijorat că Ionathan n-o să-l lase şi o să
lupte împotriva lui, de aceea căuta să-l prindă, ca să-l
omoare; şi plecînd, se îndreptă spre Baithsan.

41. Şi ieşi Ionáthan întru tîmpinarea lui cu 40000 de
bărbaţi alêse142 spre143 rînduială şi veni la Vethsan.

41. Şi ieşi Ioanathan înaintea lui cu 40000 de oameni
aleşi spre şireguire242 şi veni la Vethsan.

42. Şi văzu Trífon că au venit cu putêre multă şi a
întinde mîinile preste el să sfii;

42. Şi văzu Trífon că au venit Ioanathan cu oşti multe
să‑şi întinză mîinile asupra lui şi se temu.

41. Ionathan a ieşit să-l întîmpine cu patruzeci de
mii de oşteni anume aleşi pentru bătălie şi s-a îndreptat
spre Baithsan.
42. Tryphon a văzut că Ionathan vine cu oaste numeroasă şi s-a temut să pună mîna pe el;

43. Şi l‑au priimit

43. Şi‑l priimi

43. L-a primit
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pre el cu mărire şi l‑au împreetenit pre el cu toţi priêtenii lui şi i‑au
dat lui dări şi poruncí priêtenilor lui şi puterilor lui să asculte de el
ca şi de dînsul.
44. Şi zise lui Ionathán: „Pentru ce ai ostenit tot norodul acesta,
nefiind între noi războiu?
45. Şi acum trimite pre ei la casele lor şi alêge ţie bărbaţi puţini
carii vor fi împreună cu tine şi vino cu mine la Ptolemáida! Şi‑ţi voiu
da ţie pre dînsa şi cêlealalte întăriri şi puterile cêlealalte şi pre toţi
cei ce sînt preste trebi şi, întorcîndu‑mă, mă voiu duce înapoi, că
pentru aceasta am venit.”
46. Şi încrezîndu‑se lui, au făcut cum au zis şi trimise puterile şi
mêrseră la pămîntul Iúdii.
47. Şi lăsă cu el bărbaţi 3000, dentru carii 2000 au lăsat în Galiléea
şi 1000 au mers cu el împreună.
48. Şi deaca au întrat Ionathán la Ptolemáida, au închis ptolemaiênii
porţile şi prinseră pre el, şi pre toţi ceia ce au întrat împreună cu el
i‑au omorît cu sabiia.
49. Şi au trimis Trífon puteri şi călărime la Galiléa şi la cîmpul cel
mare ca să piarză pre toţi ceia de la Ionathán.
50. Şi aflară că s‑au prins Ionathán şi au pierit şi cei ce era cu
el; şi să mîngîiară pre sine şi mergea înturnîndu‑se, gata fiind de
războiu.
51. Şi văzură ceia ce goniia că pentru sufletul lor sînt a să bate
şi să întoarseră.
52. Şi veniră toţi cu pace la pămîntul Iúdii şi plînseră pre Ionathán
şi pre cei ce era cu el şi să temură foarte; şi jeliră tot Israílul jale
mare.
53. Şi cercară toate limbile cêle de prenprejurul lor ca să‑i surpe
pre ei, pentru că ziseră:
54. „N‑au căpetenie şi ajutoriu. Acum, dară, să‑i batem pre ei şi
să rîdicăm den oameni pomenirea lor!”
Cap 13
1. Şi auzi Símon că au adunat Trífon putêre multă ca să vie la
pămîntul Iúdii şi ca să‑l surpe pre el.
2. Şi văzu nărodul că iaste plin de frică şi plin de têmere şi să sui
la Ierusalím şi adună’ nărodul;
3. Şi mîngîia pre ei şi zise lor: „Voi ştiţi cîte eu şi fraţii miei şi casa
tătîne‑mieu am făcut pentru legi şi pentru svinte, şi războaiele şi
nevoile care am văzut.
4. Pentru aceasta au pierit fraţii miei toţi pentru Israíl şi rămaş
eu sîngur.
5. Şi acum să nu dea Dumnezeu ca să‑mi cruţ eu sufletul în toată
vrêmea necazului, pentru că nu sînt mai bun decît fraţii miei.
6. Însă voiu izbîndi pentru lêgea mea şi pentru cêle svinte şi
pentru muieri şi fiii noştri, căci s‑au adunat toate limbile să ne surpe
pre noi, pentru vrăjmăşiia.”
7. Şi s‑au învitat duhul nărodului îndată ce au auzit cuvintele
acêstea şi răspunseră /
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pre el cu mărire144 şi l‑au împrietenit pre el cu toţi
priêtenii lui şi i‑au dat lui dări şi porîncí priêtenilor lui
şi puterilor lui să asculte de el ca şi de însul.

cu cinste şi‑l puse cu toţi priêtenii săi şi‑i dêde daruri
şi porîncí tuturor oştilor sale să asculte de Ioanathan
ca şi de dînsul.

cu cinste şi l-a recomandat tuturor prietenilor săi, i-a
oferit daruri şi le-a poruncit prietenilor săi şi oştilor
sale să asculte de acesta ca de el însuşi.

44. Şi dzise lui Ionáthan: „Pentru căci ai ostenit tot
nărodul acesta, război neprilejindu‑să noao?

44. Şi zise lui Ioanathan: „Dară căci ai ostenit tot
nărodul, neavînd noi nici un războiu?

45. Şi acum trimite pre ei la locurile lor şi alêge ţie
bărbaţi puţîni carii vor fi împreună cu tine şi ia‑mblă145
cu mine la Ptolemaída! Şi voi da ţie pre ea şi cêlealalte
întărituri şi puterile cêlealalte şi pre toţi cei preste
trebi şi, întorcîn‑ [854/1] du‑mă, mă146 voi duce înapoi,
pentru că pentru aceasta am venit.”

45. Deci acum sloboază‑i pre la casele lor şi‑ţi alêge
puţinei oameni carii să fie cu tine şi blăm cu mine la
Ptolomaída! Şi o voiu da ţie şi alte tării şi puteri şi tot
ce‑ţi va trebui şi mă voiu întoarce de mă voiu duce, că
pentr‑acêea am venit.”

44. Şi i-a spus lui Ionathan: „Pentru ce ai istovit peste
măsură tot norodul acesta, de vreme ce între noi nu
s-a iscat război?
45. Trimite-i acum la casele lor, alege-ţi cîţiva oameni
care să fie cu tine şi vino cu mine la Ptolemaida! Îţi voi
preda cetatea şi celelalte fortăreţe, restul oştirilor şi pe
toţi dregătorii şi, întorcîndu-mă, voi pleca, căci pentru
asta mă aflu aici.”

46. Şi încrezîndu‑să lui, au făcut cum au dzis şi trimise puterile şi mêrseră la pămîntul Iúdei.

46. Şi‑l crezu şi făcu cum zise şi slobozi oştile de se
duseră în Ţara Jidovească.

47. Şi lăsă cu el bărbaţi 3000, dentru carii 2000 au
lăsat în Galiléa şi 1000 au mersu împreună cu el.

47. Şi opri cu dînsul 3000 de oameni, den carii au
lăsat 2000 în Galiléea, iar 1000 au ieşit cu dînsul.

48. Şi daca au întrat Ionáthan la Ptolemaída, au închis ptolemeiênii porţile şi prinseră pre el, şi pre toţi
ceia ce au întrat împreună cu el i‑au omorît cu sabie.

48. Iar deaca întră’ Ioanathan în Ptolomaída, închiseră porţile cetăţii Ptolomaídei şi pre dînsul îl prinseră,
iar pre ceialalţi ce întrară cu dînsul îi uciseră cu sabiia.243
49. Şi trimêse Trífon oşti şi călăreţi în Galiléea şi
[893/2] în cîmpul cel mare să piiarză pre toate soţiile244
lui Ioanathan.

48. Însă cînd Ionathan a ajuns în Ptolemaida, ptolemaizii au închis porţile, au pus mîna pe el şi i-au ucis
cu sabia pe toţi cei ce veniseră împreună cu el.

50. Şi cunoscură că s‑au prinsu Ionáthan şi au pierit
şi cei împreună cu el; şi să mîngîiară pre sine şi mergea
înturnaţi, gata la război.

50. Iar ei, deaca prinseră vêstea că au prins pre Ioanathan şi l‑au ucis, şi pre toţi cei ce au fost cu dînsul, se
mîngîiară adîns eişi şi mêrseră gata spre războiu.

50. Aceştia şi-au dat seama că Ionathan fusese prins
şi că pierise şi el, şi cei ce erau cu el; se îmbărbătară
între ei şi se porniră aşezaţi în ordine, gata de luptă.

51. Şi văzură ceia ce goniia că pentru suflet lor iaste
şi să întoarseră.

51. Şi văzînd ceia ce‑i goniia că lucrul lor iaste
pentru sufletele lor, se întoarseră.

51. Cei ce-i urmăreau au văzut că pentru aceia lupta
se dă pe viaţă şi pe moarte şi au făcut cale-ntoarsă.

52. Şi veniră toţi cu pace la pămîntul Iúdei şi
plînseră pre Ionáthan şi pre cei împreună cu el şi să
temură foarte; şi jeliră tot Israil jale mare.

52. Iar ceştia viniră cu pace în Ţara Jidovească şi
plînseră pre Ioanathan şi pre cei ce fusêse cu dînsul şi
se temură foarte; şi jăli tot Israilul jale mare.

53. Şi cercară toate limbile cêle prenpregiurul lor ca
să‑i surpe pre ei, pentru că ziseră:

53. Şi cercară toate limbile cêle denprejurul lor să‑i
surpe, că ziseră:

52. Şi au venit cu toţii în pace în ţara lui Iuda, l-au
jelit pe Ionathan şi pe cei ce erau cu el şi straşnic s-au
mai înspăimîntat; întregul Israel a fost cuprins de o
mare jale.
53. Toate neamurile din jurul lor căutau să-i zdrobească, căci îşi spuneau:

54. „Nu au boiêrin şi ajutor fiind. Acum, dară, să‑i
batem pre ei şi să rădicăm dentru oameni pomenirea
lor!”

54. [53.] „N‑au hatman şi ajutoriu. Deci acum să‑i
batem şi să luoăm dentru oameni pomenirea lor!”

54. „Nu-l mai au pe cel care să-i conducă şi să-i
ajute. Să luptăm acum, dară, împotriva lor şi să le
ştergem amintirea din rîndul oamenilor!”

Cap 13

Cap 13

Capitolul al 13-lea

1. Şi audzi Símon că au adunat Trífon putêre multă
ca să vie la pămîntul Iúdei147 să‑l surpe148 pre el.

1. Şi auzi Símon că au strîns Trífon putêre multă să
vie în Ţara Jidovească să o strice.245

1. Simon a auzit că Tryphon adunase oaste numeroasă pentru a merge în ţara lui Iuda şi a o distruge.

2. Şi văzu nărodul că iaste plin de frică149 şi plin de
têmere şi să sui la Ierusalim şi adună ’ nărodul;

2. Văzînd nărodul că iaste în frică şi în cutremur, se
sui în Ierusalim şi strînse nărodul;

2. A văzut că poporul e tulburat şi înspăimîntat şi
s-a suit în Ierusalim, a adunat poporul,

3. Şi mîngîia pre ei şi dzise lor: „Voi ştiţi cîte eu şi
fraţii miei şi casa tătîne‑mieu am făcut pentru legi şi
pentru sfinte, şi războaiele şi nevoile carele am văzut.

3. Şi‑i mîngîié, zicînd: „Voi ştiţi cîte războaie am
făcut eu şi fraţii miei şi casa tătîne‑mieu pentru legi şi
pentru sfinţiri şi cîte nevoi am văzut.

4. Pentru aceasta au pierit fraţii miei toţi pentru
Israil şi rămaş eu sîngur.

4. Pentru a cărora dor au pierit toţi fraţii miei pentru
Israil şi am rămas eu sîngur.

3. I-a îmbărbătat pe oameni şi le-a spus: „Voi ştiţi
cîte am făcut eu, fraţii mei şi casa tatălui meu pentru
legi şi pentru cele sfinte, luptele şi nenorocirile pe care
le-am îndurat.
4. Pentru asta au pierit toţi fraţii mei pentru Israel
şi am rămas doar eu.

5. Şi acum să nu mi să facă mie ca să‑mi cruţ eu
sufletul întru toată vrêmea năcazului, pentru că nu sînt
eu mai bun decît fraţii miei.

5. Deci acum să nu dea Dumnezeu să‑mi apăr sufletul mieu vre într‑o vrême de scîrbă, că nu sînt eu
mai bun decît fraţii miei.

5. Iar acum ferească-mă Dumnezeu să-mi cruţ viaţa
la ceas de cumpănă, căci nu sînt mai de ispravă decît
fraţii mei.

6. Însă voi izbîndi pentru lêgea mea150 şi pentru
sfinte şi pentru muiêri şi fiii noştri, căci s‑au adunat
toate limbile să ne surpe pre noi pentru vrajbă.”

6. Ce voiu să izbîndesc pentru limba mea şi pentru
cêle sfinte şi pentru muiêrile şi pentru feciorii noştri,
că se‑au strîns toate limbile să ne surpe pentru vrăjmăşiia.”
7. Şi se învită ’ nărodul cu duhul denpreună să asculte
cuvintele acêstea [8.] şi răspunseră

6. Doar că voi face dreptate pentru poporul meu,
pentru cele sfinte, pentru femeile şi copiii noştri,
fiindcă s-au strîns toate neamurile păgîne ca să ne
distrugă, din pricina duşmăniei lor.”
7. La auzul acestor vorbe, spiritul poporului s-a
înflăcărat şi oamenii i-au răspuns

49. Şi au trimis Trífon la Galiléa şi la cîmpul cel
mare ca să piarză pre toţi ceia de la Ionáthan.

7. Şi să înviia duhul nărodului îndată s‑au audzit
cuvintelor acestora şi răspunseră

46. Şi încrezîndu-se în el, Ionathan a făcut aşa cum
îi spusese: şi-a demobilizat armatele, iar ele au plecat
spre pămîntul lui Iuda.
47. A lăsat alături de el trei mii de oşteni, dintre care
două mii a trimis în Galileea, iar o mie a plecat cu el.

49. Tryphon a trimis oşti şi călărime în Galileea şi
în cîmpia cea mare pentru a-i ucide pe toţi oamenii
lui Ionathan.
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Biblia 1688, p. 712, col. 2
cu glas mare, zicînd:
8 „Tu eşti noao povăţuitoriu în locul Iúdii şi Ionathán, fratelui
tău.
9. Bate războiul nostru şi toate oricîte vei zice noao vom face!”
10. Şi adună’ toţi bărbaţii cei de războiu şi grăbi a săvîrşi zidurile
Ierusalímului şi‑l întări pre el prenprejur.
11. Şi au trimis pre Ionathán al lui Avesalóm, şi cu dînsul putêre
destulă la Ióppa. Şi au scos pre cei ce era acoló şi au rămas acoló,
într‑însa.
12. Şi s‑au sculat Trífon de la Ptolemaída cu putêre multă să între
la pămîntul Iúdii. Şi Ionathán era împreună cu el, la pază.
13. Şi Símon s‑au tăbărît la Adidús, despre faţa cîmpului.
14. Şi înţelêse Trífon că s‑au sculat Símon în locul lui Ionathán,
fratelui său, şi cum va să dea cu el războiu şi cătră el au trimis soli,
zicînd:
15. „Pentru argintul ce era datoriu Ionathán, fratele tău, la treaba
împărătească, pentru trebile care au avut, îl ţinem pre el.
16. Şi acum trimite 100 de talanzi de argint şi pre doi den fiii lui
zăloage, ca nu cîndai, slobozîndu‑se, să va vicleni cătră noi, şi‑l vom
lăsa pre el.”
17. Şi cunoscu Símon că cu vicleşug grăiescu cătră el şi trimise
argintul şi copilaşii, ca nu cîndai să rădice vrajbă mare cătră nărod,
zicînd:
18. „Căci nu i‑am trimis lui argintul şi copilaşii, au pierit.”
19. Şi au trimis copilaşii şi cei 100 de talanzi. Şi au minţit şi n‑au
slobozit pre Ionathán.
20. Şi după acêea veni Trífon ca să calce în ţară şi să o surpe
pre ea şi încungiură’ calea cea despre Adora. Şi Símon şi tabăra lui
mergea în preajma lui, la tot locul oriunde mergea34.
21. Iară cei den margine trimitea spre Trífon soli, sîrguind pre el
ca să vie cătră ei pren pustiiu şi să le trimiţă lor hrană.
22. Şi găti Trífon toată călărimea lui să vie în noaptea acêea, şi
era zăpadă multă foarte, şi n‑au venit, pentru zăpadă; şi să sculă şi
veni la Galaadíta.
23. Şi deaca să apropié la Vascamá, au omorît pre Ionathán şi să
îngropă acoló.
24. Şi să înturnă Trífon şi să duse la pămîntul lui.
25. Şi au trimis Símon şi au luat oasele lui Ionathán, fratelui lui,
şi l‑au îngropat pre el în Modín, cetatea părinţilor lui.
26. Şi l‑au plîns pre el tot Israílul plîngere mare şi l‑au jelit pre
el zile multe.
27. Şi au zidit Símon preste mormîntul tatălui lui şi al fraţilor lui
şi‑l înălţă pre el cu vedêrea, cu piatră cioplită pre denainte şi dendărăt.
28. Şi au pus preste iale şapte turnuri, unul în preajma unuia,
tatălui şi maicei şi celor patru fraţi.
29. Şi acestora le‑au făcut meşterşuguri, puind împrejur stîlpi
mari35, şi au //
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cu glas mare, dzicînd:

cu glas mare, zicînd:

cu voce tare, spunînd:

8. „Tu eşti noao povăţuitor151 şi Ionáthan, fratele
tău. [854/2]
9. Bate războiul nostru şi toate oricîte vei zice152
face‑vom!”

8. „Tu eşti noaoă hatman în locul Iúdei şi al lui
Ioanathan, fraţilor tăi.246
9. Bate războiul nostru şi toate cîte ne vei zice vom
face!”

8. „Tu eşti conducătorul nostru în locul lui Iuda şi
al lui Ionathan, fratele tău.
9. Condu tu lupta noastră şi toate cîte ne vei spune
o să facem!”

10. Şi adună ’ toţi bărbaţii cei de război şi sîrgui a
săvîrşi zidurile Ierusalim şi‑l întări pre el prenpregiur.
11. Şi au trimis pre Ionáthan al lui Avessalom, şi cu
însul putêre dăstulă la Ióppa. Şi au scos pre cei ce era
acoló şi au rămas acoló, întru ea.

10. Şi adună’ pre toţi oamenii cei de războiu şi
grăbi de săvîrşi toate zidurile Ierusalímului şi‑l întări
prenprejur.
11. Şi trimêse pre Ionathan, feciorul lui Avesalom,
şi putêre den dăstul cu dînsul la Iópiia. Şi goni pre toţi
carii era într‑însa şi rămase el acoleá.

10. El i-a adunat pe toţi bărbaţii războinici, a zorit
terminarea zidurilor Ierusalimului şi l-a fortificat de
jur împrejur.
11. L-a trimis pe Ionathan, fiul lui Abesalom, împreună cu o oaste puternică la Ioppe. Acesta i-a alungat
pe cei aflaţi în cetate şi a rămas acolo, în ea.

12. Şi s‑au sculat Trífon de la Ptolemaída cu putêre
multă să între la pămîntul Iúdei. Şi Ionathan ― împreună cu el, la pază.
13. Şi Símon s‑au tăbărît la Adidus, despre faţa
cîmpului.
14. Şi cunoscu Trífon că s‑au sculat Símon pentru
Ionáthan, fratele lui, şi că va să lovască cu el război şi
au trimis cătră el soli, dzicînd:

12. Şi se rîdică ’ Trífon de la Ptolomaída cu putêre
mare şi veni în Ţara Jidovească. Şi era şi Ioanathan cu
dînsul, în pază.
13. Iar Símon se şiregui la Addus, împotriva fêţei
cîmpului.
14. Iar Trífon, deaca văzu că se‑au sculat Símon în
locul frăţine‑său, lui Ioanathan, şi cum că va să iasă
înaintea lui cu războiu, trimêse la dînsul soli, zicînd:

12. Tryphon a plecat din Ptolemaida cu o oaste
numeroasă pentru a merge pe pămîntul lui Iuda. Împreună cu el [se afla] şi Ionathan, sub pază.
13. Iar Simon şi-a aşezat tabăra la cei din Adida, în
faţa cîmpiei.
14. Tryphon a aflat că Simon s-a ridicat în locul lui
Ionathan, fratele lui, şi că are intenţia să angajeze lupta
împotriva lui, de aceea i-a trimis soli, spunînd:

15. „Pentru argintu ce era dator Ionáthan, fratele
tău, la treaba împărătească, pentru care trebi avea, îl
ţinem pre el.
16. Şi acum trimite 100 de talanzi de argint şi doi
dentru fiii lui zăloage, ca nu, slobozindu‑să, să va usăbi
de la noi, şi‑l vom lăsa pre el.”

15. „Pentru argintul carele era dator să‑l dea împăratului frate‑tău Ioanathan şi pentru ce [894/1] se
cădea să‑i dea, pentr‑acêea iaste oprit.
16. Deci acum trimête argint, 100 de talanţi de argint,
şi 2 feciori ai lui zălog, ca nu cumva, deaca‑l vom slobozi, să fugă de la noi, de-acii‑l vom lăsa.”

17. Şi cunoscu Símon că cu vicleşug grăiesc cătră el
şi trimite argintul şi copilaşii, şi ca nu cîndai vrajbă să
rădice mare cătră nărod, dzicînd:

17. Iar Símon pricepu că cu înşălăciune grăiêşte cu
dînsul şi trimêse argintul şi copiii, ca să nu fie cumvaşi
vrajbă întru nărodul lui Israil şi să zică:247

15. „Pentru argintul pe care Ionathan, fratele tău, îl
datorează visteriei regale, în virtutea beneficiilor pe care
le avea, noi îl ţinem prizonier.
16. Iar acum să trimiţi o sută de talanţi de argint şi
pe doi dintre fiii lui ca ostatici, ca să nu se ridice asupra
noastră, dac-ar fi [acum] eliberat, iar după aceea îl vom
elibera.”
17. Simon şi-a dat seama că îi vorbesc cu viclenie,
dar trimise să se ia argintul şi copiii, spre a nu stîrni o
mare duşmănie în rîndul oamenilor din popor, care
ar fi spus:

18. „Că nu i‑am trimis lui argintul şi copilaşii, şi au
pierit.”
19. Şi au trimis copilaşii şi cei 100 tálanzi. Şi au
minţit şi nu au slobodzit pre Ionáthan.

18. „Pentru căci nu i‑au trimes argintul şi copiii,
pentr‑acêea au pierit.”
19. Şi‑i trimêse copiii şi 100 de talanţi de argint. Şi
minţi şi nu slobozi pre Ioanathan.

18. „Din cauză că nu i-am trimis ăstuia argintul şi
copiii, a pierit [Ionathan].”
19. A trimis deci copiii şi cei o sută de talanţi, dar
Tryphon l-a înşelat şi nu l-a eliberat pe Ionathan.

20. Şi după acêea veni Trífon ca să calce în ţară şi
să o surpe pre ea şi încungiură ’ calea cea pre Ádora. Şi
Símon şi tabăra lui mergea în preajma lui, la tot locul
oriunde va mêrge.
21. Iar cei den margine trimitea cătră el soli, sîrguind pre el ca să vie el pren pustiiu şi să trimiţă153
lor hrane.
22. Şi găti Trífon toată călărimea lui să vie, şi întru
noaptea acêea era omăt mult foarte, şi nu au venit,
pentru zăpadă; şi să sculă şi veni la Galaadíta.

20. De-acii, după aceasta, veni Trifon în ţinut, înlăuntru, să‑l surpe şi ocoliră pre calea carea duce la
Addor. Şi Símon şi tabăra lui se suia pren tot locul pre
unde mergea.
21. Iar cei ce era den margine au trimes la Trifon
soli să grăbească să vie la dînşii pren pustie şi să le
trimeaţă bucate.
22. Şi găti Trífon pre toţi călăreţii săi ca să vie
într‑acea noapte, ce fu zăpadă foarte multă, şi nu veni,
pentru zăpadă; şi se sculă şi mêrse în Galaad248.

23. Şi să îngropă acoló, şi daca să apropie la Vascamá, au omorît pre Ionáthan154.

23. Iar deaca se apropié de Vascáma, omorî pre
Ioanathan249 şi‑l îngropă acoló.250

20. După acestea, Tryphon a plecat spre a intra în
ţară şi a o distruge şi a făcut un ocol pe drumul spre
Adora. Iar Simon şi oastea lui îi veneau împotrivă, în
orice loc s-ar fi îndreptat.
21. Cei din citadelă, însă, trimiteau la Tryphon soli
care să-l zorească să vină la ei prin pustiu şi să le
trimită provizii.
22. Tryphon şi-a pregătit toată călărimea de drum,
dar în acea noapte a căzut o ninsoare abundentă şi,
din pricina ei, nu s-a pornit; dar, [apoi,] a plecat şi s-a
îndreptat spre Galaad.
23. Cînd a ajuns aproape de Baskama, l-a omorît pe
Ionathan şi l-a îngropat acolo.

24. 155Şi să întoarse156 Trífon şi să duse157 la pămîntul
lui.
25. Şi au trimis Símon şi au luat oasele lui Ionáthan,
fratele lui, şi l‑au îngropat pre el în Modin, cetatea părinţilor lui.
26. Şi l‑au bocit pre el tot Israil bocet mare şi l‑au
jelit pre el dzile multe.

25. Iară Símon trimêse şi luoă oasele frăţine‑său, lui
Ioanathan, şi le îngropă în Modin, cetatea251 părinţilor
săi.252
26. Şi‑l plînse tot Israilul cu plîngere mare şi‑l jăliră
multe zile.

24. Apoi Tryphon a făcut cale-ntoarsă şi a plecat de
acolo spre pămîntul lui.
25. Simon a trimis şi a luat osemintele lui Ionathan,
fratele său, şi l-a îngropat la Modein, cetatea părinţilor
lui.
26. Întregul Israel l-a plîns cu jale mare şi [oamenii]
au fost în doliu multe zile.

27. Şi au zidit Símon preste gropniţa tatălui lui şi
fraţilor lui şi‑l înălţă pre el cu vedêrea, cu [855/1]
piatră cioplită pre denainte şi pre denapoi.

27. Şi zidi Símon pre mormîntul tătîne‑său şi al fraţilor săi şi‑l înălţă la vedêre, cu pietri cioplite denainte
şi dendărăt.

27. Simon construi pe mormîntul părintelui său şi
al fraţilor săi un monument şi-l făcu falnic la vedere,
din piatră şlefuită pe faţă şi pe dos.

28. Şi au pus preste iale 7 turnuri, una în preajma
uniia, tatălui158 şi maicei şi celor 4 fraţi.

28. Şi au pus pre dînsul 7 turnuri, unul împotriva
altuia, tătîne‑său şi mîne‑sa şi a patru fraţi.

28. A mai aşezat şapte piramide, una în faţa alteia,
pentru tată, mamă şi cei patru fraţi.

29. Şi acestora le‑au făcut meşterşuguri, puind împregiur stîlpi mari, şi au

29. Şi au făcut acestora de i‑au îngrădit cu stîlpi mari
împrejur şi au

29. Pentru acestea a făcut lucrări meşteşugite, punînd
de jur împrejur coloane mari, iar pe coloane a

24. Şi se întoarse Trífon şi se duse în ţara sa.
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Biblia 1688, p. 713, col. 1
făcut preste stîlpi toată armarea spre nume vêcinic şi, lîngă arme,
corăbii cioplite, ca să să vază de cătră toţi ceia ce îmblă pre mare.
30. Acesta e mormîntul carea au făcut în Modín, pînă în zioa
aceasta.
31. Iară Trífon umbla cu vicleşug cu Antioh, împăratul cel tînăr,
şi‑l omorî pre el
32. Şi împărăţi în locul lui; şi au pus stema Ásiei şi au făcut rană
mare pre pămînt.
33. Şi au zidit Símon întăriturile Iúdii şi au zidit împrejur turnuri
nalte şi cu ziduri mari şi turnuri şi porţi şi zăvoară şi au pus bucate
întru întărire.
34. Şi alêse Símon bărbaţi şi trimise cătră Dimitrie împăratul, ca
să facă iertare ţărîi, căci toate faptele lui Trífon era jahuri.
35. Şi au trimis la el Dimítrie împăratul după cuvintele acêstea şi
au răspuns lui şi au scris lui carte ca aceasta:
36. „Împăratul Dimítrie, la Símon, arhiereul şi priêtinul împăraţilor,
şi la cei bătrîni şi la limba jidovască, să să bucure!
37. Coroana cea de aur şi lanţul carele aţi trimis împodobitu‑ne‑am36 şi gata sîntem a face pace mare şi a scrie celor ce‑s preste
trebi, ca să vă lase voao lăsări.
38. Şi cîte am pus cătră voi stau, şi întăririle carele aţi zidit fie‑vă
voao.
39. Şi iertăm necunoştinţele şi greşalele pînă în zioa de astăzi, şi
cununa carea eraţi datori, şi ce altă să vămuia în Ierusalím să nu să
mai vămuiască.
40. Şi carii vor fi iscusiţi dentru voi să să scrie la cei de lîngă noi,
să să scrie şi să să facă în mijlocul nostru pace.”
41. În anul 170, să rîdică’ jugul limbilor de la Israíl.
42. Şi au început nărodul lui Israíl a scrie în scrisori şi adunări:
„În anul dentîiu pre vrêmea lui Símon, arhiereului celui mare şi voivodul şi povăţuitoriul jidovilor.”
43. În zilele acêlea s‑au tăbărît asupra Gázei şi au încungiurat pre
ea cu tabere şi au făcut meşteşuguri de luarea cetăţii şi să apropié la
cetate şi lovi un turn şi‑l luo.
44. Şi cei ce era într‑acêle meşteşuguri săriră în cetate şi să făcu
pornire mare în cetate.
45. Şi să suiră cei den cetate cu muierile şi cu feciorii pre zid,
rumpîndu‑şi hainele lor, şi strigară cu glas mare, rugînd pre Símon
să le dea lor dirêptele, şi ziseră:
46. „Să nu ne faci noao după răutăţile noastre, ce după mila ta!”
47. Şi să tocmi Símon cu ei şi nu‑i bătu pre ei şi‑i scoase pre ei
den cetate şi curăţi casele întru carele era idolii; şi aşa întră ’ într‑însa,
lăudînd şi binecuvîntînd.
48. Şi scoase dentr‑însa toată necurăţiia şi aşăză acoló oameni
carii fac lêgea şi o întări pre ea şi‑şi zidi lui într‑însa lăcaş.
49. Iară cei den margine den Ierusalím să opriia a ieşi şi a întra
în ţară şi a cumpăra şi a vinde; şi flămînziră foarte, şi pieriră dentru
ei bogaţi de foame.
50. Şi stri‑ /
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făcut preste stîlpi de toate armele spre nume vêcinic
şi, lîngă arme, corăbii cioplite159, ca să să vază de cătră
toţi ceia ce îmblă pre maare.
30. Aceasta — gropniţă carea au făcut în Modin,
pînă în dzua160 aceasta.

făcut pre stîlpi peceţi întru pomenire vêcinică şi, lîngă
peceţi, corăbii cioplite, care se văd de toţi ceia ce înoată pre mare.
30. Acesta iaste mormîntul care l‑au făcut în Modin,
pînă în zioa aceasta.

făcut panoplii spre veşnică amintire [a faptelor de
arme] şi, lîngă panoplii, corăbii sculptate, spre a fi privite de toţi cei ce navigau pe mare.
30. Acest mormînt, pe care l-a făcut el în Modein,
[dăinuie] pînă în ziua de azi.

31. Şi Trífon mergea cu vicleşug cu Antioh, împăratul cel tînăr, şi‑l omorî pre el

31. Iar Trífon umbla cu hicleşug cu Antioh cel tînăr
şi‑l ucise

31. Cît despre Tryphon, el s-a pornit cu gînduri
viclene faţă de regele Antioh cel tînăr, l-a omorît

32. Şi împărăţi pentru însul; şi au pus stemă a Asíe
şi au făcut rane mari preste pămînt.

32. Şi stătu el împărat în locul lui; şi puse pre sine
coroana253 Asiei şi făcu rană mare în ţară.

32. Şi a domnit în locul lui; şi-a pus pe cap diadema
Asiei şi a făcut mare prăpăd pe pămînt.

33. Şi au zidit Símon întăriturile Iudéii şi au zidit
împregiur cu turnuri tari161 şi cu ziduri mari şi turnuri162
şi zăvoară şi au pus mîncări întru întărituri.

33. Iar Símon zidi tăriile jidoveşti şi le îngrădi cu
turnuri nalte şi cu păreţi mari şi cu porţi şi cu încuietori
şi puse bucate în tării.

33. Iar Simon a refăcut fortăreţele Iudeei, le-a înconjurat cu turnuri înalte, cu ziduri zdravene, cu porţi
şi zăvoare, iar în fortăreţe a aşezat provizii.

34. Şi alêse Símon bărbaţi şi trimise cătră Dimítrie
împăratul, ca să facă iertare ţării, căci toate faptele lui
Trífon era jacuri.

34. Şi alêse Símon oameni şi‑i trimêse la Dimí‑
[894/2] trie împărat, ca să facă iertare ţărîi, că toate
lucrurile lui Trífon era jăfuiri.254

35. Şi au trimis lui Dimítrie împăratul după cuvintele acêstea şi au răspunsu lui şi au trimis lui carte ca
aceasta:
36. „Împăratul Dimítrie, la Símon, arhiereul şi priêtenul împăraţilor, şi la cei bătrîni şi la limba jidovască,
să să bucure!
37. Cununa cea de aur şi lanţul carele aţi trimis
podobitu‑ne‑am şi gata sîntem a face pace mare şi a
scrie celor preste trebi, ca să vă lase voao lăsări.

35. Iară Dimitrie împărat îi răspunse spre acêste
cuvinte şi‑i scrise carte într‑acesta chip:

34. A ales apoi Simon nişte bărbaţi şi i-a trimis la
regele Demetrios, spre a-i face ţării scutire [de impozite], pe motiv că toate faptele lui Tryphon constau
în jafuri.
35. Iar regele Demetrios i-a trimis răspuns la aceste
vorbe şi i-a scris următoarea scrisoare:

38. Şi cîte am pus cătră voi stau, şi întăriturile carele
aţi zidit covîrşască‑să voao.
39. Şi lăsăm necunoştinţele şi păcatele pînă în dzua
de astăzi, şi cununa carea eraţi datori, şi ce alt să
vămuia în Ierusalim să nu să mai vămuiască.
40. Şi carii vor fi iscusiţi dentru voi să să scrie la cei
de pregiur noi, să să scrie şi să să facă între mijlocul
nostru pace.”
41. Întru anul 170, să rădică’ jugul limbilor de la
Israil.
42. Şi au început nărodul Israil a scrie întru scrisori şi schimbări împreună: „Întru anul dentîi pre
vrêmea lui Símon, arhiereul cel mare şi hatman163 şi
povăţuitoriul jidovilor.”

36. „Dimitrie împărat, lui Símon, arhiereul, (priêtenul împăraţilor)255 şi bătrînilor limbii jidoveşti, sănătate!
37. Coroana cea de aur şi lanţul care le‑aţi trimes
le‑am luat şi sîntem gata a face cu voi pace mare şi a
scrie celor ce sînt preste trebuinţele împărăteşti să vă
lase cêle ce sînt lăsate ale voastre.
38. Şi cîte am aşăzat voaoă să se întărească, şi tăriile
cêlea ce le‑aţi zidit să fie ale voastre.
39. Şi iertăm greşalele256 neştiinţei pînă în zioa de
astăzi, şi coroana carea aţi fost datori să o daţi, şi ce
va fi fost de bir în Ierusalim de acum să nu mai fie
de bir.
40. Şi de vor fi niscáre trebi de‑ale voastre să se
scrie la noi, să se scrie şi să fie pace între noi.”
41. În anul 170, se‑au luat jugul limbilor de asupra
lui Israil.
42. Şi începură nărodul lui Israil a scrie în scrisori şi
în vorbe: „În anul cel dentîi al lui Símon, arhiereul cel
mare şi hatmanul jidovesc.”257

43. Întru dzilele acêlea s‑au tăbărît asupra Gázei şi
au încungiurat pre ea cu tabere şi au făcut luătoare
de cetăţi şi apropiia la [855/2] cetate şi lovi un turnu
şi‑l luă.
44. Şi săriră cei den luătoarea cetăţii în cetate şi să
făcu pornire mare în cetate.

43. Într‑acêlea zile au mers Símon la Gáza şi o au
ocolit cu oştile şi au făcut meşteşuguri şi se‑au apropiiat de cetate şi au bătut un turn şi l‑au luat.

45. Şi să suiră cei den cetate cu muierile‑şi şi cu
ficiorii preste zidiu, rumpţi hainele lor, şi strigară cu
glas mare, rugînd pre Símon drêptele să le dea lor, şi
dziseră:
46. „Nu noao să ne faci după răotăţile noastre, ci
după mila ta!”
47. Şi să tocmi Símon cu ei şi nu‑i bătu pre ei şi‑i
scoase pre ei den cetate şi curăţi casele întru carele
era chipurile; şi aşa întră ’ întru ea, lăudînd şi binecuvîntînd.
48. Şi scoase dentru ea toată necurăţiia şi lăcui
acoló bărbaţi carii lêgea fac şi o întări pre ea şi zidi şie
întru ea lăcuinţă.
49. Şi cei dentru margine în Ierusalim să opriia
să iasă şi să între în ţară şi să cumpere şi să vînză;
şi flămîndziră foarte, şi pieriră dentru ei bogaţi de
foame.

45. Şi se suiră cei ce fusêse în cetate cu muierile şi
cu copiii pre ziduri, avînd hainele lor rupte, şi strigară
cu glas mare, rugînd pre Símon să le dea direapta, [46.]
şi ziseră:
46. „Nu face noaoă după hicleşugurile noastre, ce
după mila ta!”
47. Şi‑i lăsă Símon de nu slobozi războiu asupra
lor, ce‑i scoase den cetate şi curăţi casele în care era
idoli; şi atunci întră ’ într‑însa cu cîntări, binecuvîntînd
pre Domnul.258
48. Şi lepădă dentr‑însa toată necurăţiia şi aşăză
într‑însa oameni carii fac lêgea şi o întări şi‑şi făcu lui
lăcaş într‑însa.
49. De-acii, cei ce era de marginea Ierusalímului se
opriră să nu mai iasă, nici să mai între în ţinut, nici
să cumpere sau să vînză; şi flămînziră foarte, şi mulţi
dentr‑înşii pieriră de foame.

50. Şi stri-

44. Şi au sărit în cetate cei ce au fost într‑acêle
meşteşuguri şi fu cutremurare mare în cetate.

50. Şi stri-

36. „Regele Demetrios [urează] lui Simon, arhiereu
şi prieten al regilor, precum şi bătrînilor şi neamului
iudeilor bucurie!
37. Am primit coroana de aur şi ramura de palmier
pe care le-aţi trimis şi sîntem gata a face cu voi o pace
durabilă şi a scrie dregătorilor să vă scutească de impozite.
38. Şi [toate] cîte le-am hotărît în privinţa voastră au
rămas [întocmai], iar fortăreţele pe care le-aţi construit
să fie la dispoziţia voastră.
39. Vă absolvim de faptele comise din neştiinţă, de
greşelile de pînă în ziua de azi şi de cununa pe care o
datoraţi, iar dacă s-a pus vreo altă dare în Ierusalim,
să n-o plătiţi.
40. Şi dacă unii dintre voi ar găsi de cuviinţă să fie
înrolaţi între cei ce ne sînt alături, să fie înrolaţi şi să
fie pace între noi.”
41. În cel de-al o sută şaptezecilea an, a fost ridicat
jugul neamurilor păgîne de pe [grumazul lui] Israel,
42. Iar poporul a început a scrie în acte şi în contracte: „În cel dintîi an din vremea lui Simon, marele
arhiereu, strateg şi conducător al iudeilor.”
43. În acele zile şi-a aşezat [Simon] tabăra la Gazara,
a înconjurat-o cu oştiri, a făcut un turn de asediu şi
l-a îndreptat asupra cetăţii, a lovit un turn [al ei] şi l-a
cucerit.
44. Iar cei din turnul de asediu au sărit asupra cetăţii
şi s-a iscat o mare agitaţie în interiorul ei.
45. Cei din cetate s-au urcat cu femeile şi copiii pe
zid, sfîşiindu-şi veşmintele, şi au strigat cu glas puternic către Simon să le dea dreapta şi au spus:
46. „Nu te purta cu noi după răutăţile noastre, ci
după mila ta!”
47. Simon s-a îndurat de ei şi nu a mai luptat împotriva lor, i-a scos din cetate şi a purificat casele în
care se aflau idoli; şi astfel a intrat în cetate, cîntînd
imnuri şi binecuvîntînd [pe Domnul].
48. A scos din ea toată necurăţenia şi a aşezat în ea
bărbaţi care să facă legea, a fortificat-o şi şi-a construit
în ea o locuinţă.
49. Cei din citadela din Ierusalim erau împiedicaţi
să iasă din ea ori să intre în ţară pentru a cumpăra şi a
vinde; şi straşnic au mai flămînzit, iar unii dintre ei au
murit răpuşi de foame.
50. Ei au stri-
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gară cătră Símon să ia dirêpte, şi le dêde lor; şi scoase pre cei de
acoló şi au curăţit marginea de pîngăriciuni.
51. Şi întră’ la ea în 23 ale lunii a doa, în anul 171, cu laudă şi cu
stîlpări şi cu copuze şi cu ţimbale şi cu alăute şi cu laude şi cu cîntări,
căci s‑au zdrobit vrăjmaşi mari den Israil.
52. Şi puse pre an ca să ţie zioa aceasta cu veselie.
53. Şi au întărit măgura besêricii cea de lîngă margine şi lăcuia
acoló el şi cei de lîngă el.
54. Şi văzu Símon pre Ioán, feciorul lui, că iaste om deplin şi l‑au
pus pre el povăţuitoriu puterilor tuturor; şi lăcuia la Gazaris.
Cap 14
1. Şi în anul 172, adunat‑au Dimítrie împăratul puterile lui şi
să duse la Mídiia ca să‑şi tragă lui ajutoriu pentru ca să bată pre
Trífon.
2. Şi auzi Arsachis, împăratul Mídiei şi Persídei, că au venit
Dimítrie la hotarul lui şi au trimis pre unul den boiêrii lui să‑l prinză
pre el viu.
3. Şi mêrse şi lovi tabăra lui Dimítrie şi‑l prinse pre el şi‑l aduse
pre el cătră Arsácu, şi‑l puse pre el la pază.
4. Şi încetă pămîntul toate zilele lui Símon. Şi au cercat bunătăţi
limbii lui, şi le plăcu lor biruinţa lui şi mărirea lui toate zilele.
5. Şi cu toată mărirea lui luo pre Ióppa în loc de vad şi făcu întrare ostroavelor mării;
6. Şi au lărgit hotarăle limbii lui şi au biruit ţara.
7. Şi au adunat robime multă şi au domnit Gazarónul şi Vethsurónul şi marginea şi au scos necurăţiile dentr‑însa. Şi nu era cel ce
să stea împotrivă lui.
8. Şi era lucrînd pămîntul lor cu pace, şi pămîntul da roadele lui
şi lêmnele cîmpilor, rodul lor.
9. Bătrînii în uliţe şădea, toţi pentru bunătăţi vorbiia de obşte, şi
tinerii s‑au îmbrăcat cu mărire şi cu veşminte de războiu.
10. Cetăţilor au dat bucate şi le‑au rînduit pre iale cu vase de
întărire, cît s‑au numit numele mărirei lui pînă la marginea pămîntului.
11. Făcut‑au pacea pre pămînt, şi să veseli Israíl cu veselie mare.
12. Şi au şezut fieştecarele suptu viia lui şi smochinul lui şi nu era
cel ce să spare pre ei.
13. Şi să sfîrşi cel ce‑i bătea pre ei pre pămînt şi împăraţii să
surpară în zilele acêlea.
14. Şi au întărit pre toţi smeriţii norodului lui, lêgea cercă şi
rădică’ pre tot cel fără de lêge şi viclean.
15. Sfintele le mări şi înmulţi vasele sfintelor.
16. Şi auziră la Rîmu că au murit Ionathán şi pînă la Spártis s‑au
auzit, şi să mîhniră foarte;
17. Şi auzi că Símon, fratele lui, s‑au făcut în locul lui arhiereu şi
biruiêşte ţara şi războaiele celor ce sînt într‑însa;
18. Scrisără cătră el cu table de aramă, ca să înnoiască cătră el //
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gară cătră Símon drêpte să ia, şi le dêde lor; şi scoase
pre cei de acoló şi au curăţit marginea de pîngăriciuni.

gară cătră Símon ca să ia direapta, şi le dêde; şi‑i goni
de acoleá şi curăţi marginea [895/1] de pîngăriciuni.

gat către Simon să le dea dreapta, iar el le-a dat-o, i-a
scos de acolo şi a curăţat cetatea de pîngăriri.

51. Şi întră ’ la ea în 23 a lunei a doao, întru anul
171, cu laudă şi cu stîlpări şi cu copuze şi ţimbale şi
cu alăute şi cu laude şi cu cîntări, căci s‑au zdrobit
vrăjmaş mare dentru Israil.

51. Şi întră ’ într‑însa în 23 de zile ale lunii a doaoa,
în anul 171, cu laudă şi cu stîlpări259 şi cu chimvale şi
cu fluiere şi cu cîntări şi cu scópote, pentru că se‑au
surpat vrăjmaşul cel mare al lui Israil.

53. Şi au întărit măgura bisêricii cea de lîngă margine
şi lăcuia acoló el şi cei lîngă el.
54. Şi văzu Símon pre Ioán, ficiorul lui, că bărbat
iaste şi l‑au pus pre el povăţuitor puterilor tuturor; şi
lăcuia în Gazáris.

52. Şi tocmi să se petreacă în toţi anii acêle zile cu
veselie.
53. Şi au întărit muntele bisêricii carele era lîngă
margine şi se260 sălăşlui acoló el şi cei ce era cu dînsul.
54. Şi văzu Símon pre fiiu‑său Ioann că va fi om
tare de războiu şi‑l puse căpitan tuturor puterilor; şi
lăcui în Gazar.

51. Şi a intrat în ea în cel de-al o sută şaptezeci şi
unulea an, în a douăzeci şi treia zi a lunii a doua, cu
slavă şi cu ramuri de palmier, în sunet de harfe, chimvale şi alăute, de imnuri şi de cîntări, fiindcă fusese
nimicit un mare vrăjmaş din Israel.
52. Şi a statornicit ca în fiecare an să se sărbătorească
acea zi cu voie bună.
53. A fortificat muntele templului, aflat lîngă cetăţuie, iar el şi oamenii lui s-au stabilit acolo.
54. Simon a văzut că Ioan, fiul său, e bărbat în toată
puterea şi l-a pus conducător peste întreaga oştire; iar
el s-a stabilit în Gazara.

Cap 14

Cap 14

Capitolul al 14-lea

1. Şi întru anul 172, adunat‑au Dimítrie împăratul
puterile lui şi să duse la Mídia ca să tragă şie ajutor ca
să bată pre Trífon.

1. În anul 172, strînse Dimítrie împărat oştile sale şi
mêrse în Mídiia să‑şi ia de acoló ajutor să facă războiu
asupra lui Trífon.261

1. În cel de-al o sută şaptezeci şi doilea an, regele
Demetrios şi-a adunat oştile şi s-a îndreptat spre Media
ca să obţină ajutor pentru a se război cu Tryphon.

2. Şi audzi Arsáchis, împăratul Mídiei şi Persídei, că
au venit Dimítrie la hotarăle lui şi au trimis pre unul
dentru boiêrii lui să‑l prinză pre el viu.

2. Iar Arsáchie, împăratul cazîlbăşăsc şi midenesc,
auzi că au întrat Dimitrie în hotarăle lui şi trimêse pre
unul den voievozii săi să‑l prinză viu şi să‑l aducă la
dînsul.
3. Şi se duse şi bătu pre oastea lui Dimitrie şi pre
dînsul îl prinse şi‑l duse la Arsáchie, şi‑l puse la pază.

2. Arsakes, regele Persiei şi al Mediei, a auzit că
Demetrios se îndreaptă spre hotarele sale şi a trimis
pe unul dintre comandanţii săi să-l prindă viu.

52. Şi puse pre an ca să ţie dzua aceasta cu veselie.

3. Şi mêrse şi lovi tabăra lui Dimítrie şi‑l prinse pre
el şi‑l aduse pre el cătră Arsáchi, şi‑l puse pre el la
pază.
4. Şi încetă pămîntul toate dzilele lui Símon. Şi au
cercat bune limbei lui, şi le plăcu lor biruinţa lui164
[856/1] şi mărirea lui toate dzilele.

4. Şi se lini toată ţara Iúdei în toate zilele lui Símon.
Şi cercă bunătăţi limbii sale, şi plăcu lor biruinţa lui şi
slava lui în toate zilele.

3. Acesta a plecat, a atacat tabăra lui Demetrios,
l-a capturat şi i l-a adus lui Arsakes, iar el l-a pus sub
pază.
4. Şi a avut linişte pămîntul lui Iuda în toate zilele
lui Simon. El a căutat [să facă] lucruri bune pentru
neamul său, iar acestuia i-au fost pe plac puterea şi
gloria lui în toate zilele.
5. Şi cu întreaga lui glorie a cucerit Ioppe, pentru [a
avea] port, şi a făcut [astfel] acces către insulele mării;
6. A extins hotarele pentru neamul său şi a avut
putere peste ţară.
7. A strîns o mulţime de robi şi s-a făcut stăpîn
peste Gazara, Baithsura şi peste citadelă şi a scos din
ea necurăţenia. Şi nu era cine să-i stea împotrivă.

5. Şi cu toată mărirea lui luă pre Ióppa în loc de vad
şi făcu întrare ostroavelor mării;
6. Şi au lărgit hotarăle limbei lui şi au biruit ţara.

5. Şi cu toată slava sa au luat Iópiia să‑i fie pristanişte
şi făcu întrare ostroavelor mării;
6. Şi lărgi hotarăle limbii sale şi cuprinse ţinuturi.

7. Şi au adunat robime multă şi au domnit Gazaron
şi Vethsúron şi marginei şi au scos necurăţiile dentru
ea. Şi nu era cel ci să să împoncişêze lui.

7. Şi strînse robiciune multă şi stăpîni Gazára şi
Vethsurónul şi marginea şi au lepădat pîngăriciunile
dentr‑însa. Şi nu era cine să stea împotriva lui.

8. Şi era arînd pămîntul lor cu pace, şi pămîntul da
roadele ei165 şi lemnoasele cîmpilor166, rodul lor.

8. Şi ara cineşi locul său cu pace, şi pămîntul da
roada sa şi copacii cîmpurilor, roada lor.262

9. Bătrînii în uliţe şedea, toţi pentru bunătăţi vorbiia167 împreună, şi tinereii s‑au îmbrăcat măriri şi
văşminte de război.

9. Bătrînii şădea pren uliţe şi vorbiia toţi pentru bunătăţile ţărîi, şi tinerii se îmbrăca cu263 slavă şi cu arme
de războiu.

8. Cei ce-şi lucrau pămîntul o făceau în pace şi pămîntul îşi oferea roadele, iar copacii din cîmpii, fructul
lor.
9. Bătrînii şedeau în pieţe, discutau laolaltă despre
lucrurile bune, iar tinerii se înveşmîntau în fală şi în
haine de luptă.

10. Cetăţilor le‑au dat mîncări şi au rînduit pre iale
cu vase de întăritură, pînă unde s‑au numit numele
mărirei lui pînă la marginea pămîntului.

10. Şi cetăţilor le da bucate şi le rînduia să fie vase
de întărire, pînă cînd se‑au chiemat264 numele slavei lui
pînă la marginile pămîntului.

10. [Simon] a furnizat cetăţilor provizii şi le-a dotat
cu lucrări de fortificaţie, pînă ce renumele gloriei sale
a ajuns pînă la capătul pămîntului.

11. Făcut‑au pace preste pămînt, şi să veseli Israil
cu veselie mare.

11. Făcut‑au pace în ţară, şi se‑au veselit Israil cu
veselie mare.

11. A făcut pace pe pămînt, iar Israel a fost cuprins
de multă voie bună.

12. Şi au şezut fieştecarele supt viia lui şi smochinul
lui şi nu era cel ci să sparie pre ei.

12. Şi au şăzut265 cineşi supt viia sa şi supt zmochinul
său şi nu era cine să‑i înfricoşaze.

12. Şi stătea fiecare sub viţa lui de vie şi sub smochinul lui şi nu era cine să-i înfricoşeze.

13. Şi să sfîrşi cel ce‑i bătea pre ei preste pămînt şi
împăraţii să surpară întru dzilele acêlea.
14. Şi au întărit pre toţi smeriţii nărodului lui, lêgea
cercă şi rădică ’ pre tot cel fără dă lêge şi viclean.

13. Şi se sfîrşi cel ce da războiu asupra lor pre pămînt şi împăraţii se surpară într‑acêle zile.
14. Şi au întărit pre tot nărodul său cel umilit
şi au cer‑ [895/2] cetat lêgea şi au lepădat toată fărădelegiuirea şi hicleşugul.

13. Cel ce lupta împotriva lor dispăruse de pe pămînt, iar regii [potrivnici] au fost zdrobiţi în zilele
acelea.
14. Simon i-a sprijinit pe cei umili din rîndul
poporului său, a urmat întru totul legea şi a alungat pe
oricine era nelegiuit şi rău.
15. A preamărit cele sfinte şi le-a înmulţit podoabele.
16. S-a auzit la Roma şi pînă în Sparta că Ionathan
murise, iar oamenii straşnic s-au întristat;
17. De cum au aflat însă că Simon, fratele lui, a
devenit arhiereu în locul lui şi că stăpîneşte peste ţară
şi peste cetăţile din interiorul ei,
18. I-au scris pe tăbliţe de aramă, pentru a reînnoi
cu el

15. Sfintele le mări şi înmulţi vasele sfintelor.
16. Şi audzi la Rîm că au murit Ionáthan şi pînă la
Spartis s‑au audzit, şi să mîhniră foarte;
17. Şi audzi că Símon, fratele lui, s‑au făcut pentru
el arhiereu şi biruiêşte ţărîi şi războaielor ce‑s întru
ea;
18. Scriseră cătră el cu table de aramă, ca să înnoiască cătră el

15. Sfintele le‑au slăvit şi vasele celor sfinte le‑au
înmulţit.
16. Şi se‑au auzit la Róma că au murit Ioanathan şi
pînă la spartêni se‑au auzit, şi se‑au întristat foarte;
17. Iar deaca înţelêseră că iaste frate‑său Símon arhiereu în locul lui şi ţine toată ţara şi cetăţile într‑însa,
18. Scriseră la dînsul pre table de aramă, ca să
înnoiască cu dînsul
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prieteşug şi ajutoriul carele au întărit cătră Iúda şi Ionathán, fraţii
lui.
19. Şi să cetiră înaintea adunării în Ierusalím.
20. Şi acesta e izvodul cărţilor cărora au trimis spartênii: „Boiêrii
spartênilor şi cetatea, lui Símon, preotului celui mare, şi bătrînilor şi
preoţilor şi la celalalt norod al jidovilor fraţi, să să bucure!
21. Solii carii s‑au trimis cătră norodul nostru vestitu‑ne‑au noao
pentru mărirea voastră şi cinstea şi ne‑am veselit spre venirea lor.
22. Şi am scris cêle zise de cătră ei în sfaturile norodului aşa:
«Numiníu al lui Antióh şi Andipátru al lui Iasón, solii jidovilor, au
venit cătră noi, înnoindu cel cătră noi prieteşug.
23. Şi plăcu norodului a priimi oamenii cu mărire şi a pune
izvodul cuvintelor lor în cărţile cêle arătate la norod, ca să aibă
pomenire norodul spartênilor. Şi izvodul acesta au scris la Símon
arhiereul.»”
24. După acêstea, au trimis Símon pre Numinéu la Rîmu avînd
pavăză mare de aur, cumpăna trăsurii ei da 1000 de mnas, ca să întărească cătră ei ajutoriul.
25. Şi deaca auzi norodul cuvintele acêstea, zisără: „Ce har vom
răsplăti lui Símon şi fiilor lui?
26. Pentru că întări el şi fraţii lui şi casa tătîne‑său şi au bătut pre
vrăjmaşii lui Israíl de la ei şi au întărit lui volnicie.” Şi au scris pre
table de aramă şi au pus în stîlpi în munţii Siónului.
27. Şi acesta e izvodul cărţii: „În 18 ale lui elúl, în anul 172, şi
acesta e al treilea an pre vrêmea lui Símon arhiereul în Saramél,
28. La adunare mare de preoţi şi de norod şi de boiêrii limbii şi
celor mai bătrîni ai ţărîi, arătat‑am voao: De vrême ce de multe ori
s‑au făcut războaie în ţară,
29. Şi Símon, feciorul lui Matathíu, feciorul feciorilor lui Iarív,
şi fraţii lui dat‑au pre sine primejdiei şi au stătut împrotiva celor
vrăjmaşi ai limbilor, pentru ca să stea sfintele lor şi lêgea, şi cu mărire mare au mărit limba lor.
30. Şi au adunat Ionathán limba lor şi să făcu lor arhiereu şi să
adaose cătră norodul lui.
31. Şi au vrut vrăjmaşii lor să calce în ţara lor, ca să le surpe ţara
lor şi să tinză mînile preste cêle sfinte ale lor.
32. Atuncea s‑au sculat Símon şi au dat războiu pentru limba lui
şi au cheltuit bani mulţi dentru ai lui şi dêde arme bărbaţilor puterii
limbii lui şi le dêde lor lefi;
33. Şi întări cetăţile Iúdii şi pre Vethsúra, cêea de la hotarăle
Iúdii, unde era armele vrăjmaşilor mai nainte, şi au pus acoló pază
bărbaţi jidovi;
34. Şi pre Ióppa au întărit, cea de la mare, şi pre Gazára, cea de
la hotarăle Azótului, întru carea lăcuia vrăjmaşii mai nainte acoló,
şi au lăcuit /
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prieteşug şi ajutoriul carele au întărit cătră Iúda şi
Ionáthan, fraţii lui.

prietniciia şi ajutoriul care‑l făcuse cu Iúda şi cu
Ioanathan, fraţii lui.266

prietenia şi alianţa pe care le stabiliseră cu Iuda şi cu
Ionathan, fraţii lui.

20. Şi acesta‑i izvodul cărţilor cărora au trimis
spartênii: „A spartênilor boiêri şi cetatea, lui Símon,
preutul mare, şi bătrînilor şi preuţilor şi la celalalt
nărod al jidovilor fraţi, să să bucure!

20. [19.] Şi izvodul cel ce‑l trimesêse spartênii era
într‑acesta chip scris: [20.] „Căpeteniile267 spartênilor şi
ai cetăţilor, lui Símon arhiereul şi bătrînilor şi preoţilor
şi celuialalt nărod jidovesc fraţi, sănătate!268

19. [Tăbliţele] au fost citite în faţa adunării din
Ierusalim.
20. Iar copia scrisorii pe care au trimis-o spartanii
este aceasta: „Conducătorii şi cetatea spartanilor urează marelui preot Simon, bătrînilor, preoţilor şi restului
poporului fraţilor iudei bucurie!

21. Solii carii s‑au trimis cătră nărodul nostru vestitu‑s‑au noao pentru mărirea voastră şi cinstea şi
m‑am168 veselit spre venirea lor.
22. Şi am scris cêle de cătră ei grăite întru sfaturile
nărodului aşa: «Numinéu al lui Antioh şi Antipátron
al lui Iáson, soli a jidovilor, au venit cătră noi, [856/2]
înnoind cel de cătră noi prieteşug.

21. Solii carii se‑au trimes la nărodul nostru ne‑au
spus de slava şi de cinstea voastră şi ne‑au părut bine
de venirea lor.
22. Şi am scris cêle ce au fost zise de dînşii în
sfaturile nărodului aşa: «Numenii al lui Antioh şi
Antipátru, al lui Iáson fecior, solii jidoveşti, au venit la
noi să înnoiască269 prietniciia cu noi.

21. Solii trimişi către poporul nostru ne-au adus
veste despre gloria şi cinstirea voastră şi ne-am bucurat
de sosirea lor.
22. Iar cele spuse de ei le-am înscris întocmai între
hotărîrile poporului: «Numenios, fiul lui Antioh, şi
Antipater, fiul lui Iason, soli ai iudeilor, au venit la noi
spre a reînnoi prietenia cu noi.

23. Şi plăcu nărodului a priimi pre bărbaţi cu mărire
şi a pune izvodul cuvintelor lor întru cêle arătate la
nărod cărţi, ca să aibă pomenire nărodul spartênilor. Şi
izvodul acesta au scris la Símon, arhiereul.»”

23. Şi au plăcut nărodului şi au priimit pre acei
oameni cu cinste şi să puie izvodul cuvintelor lor în
cărţile cêle ce se arată la nărod, ca să fie întru aducere
aminte nărodului spartênilor. Şi izvodul acestora am
scris la Símon arhiereul.»”270

23. Poporului [spartan] i-a fost pe plac să-i primească cu cinste pe [aceşti] bărbaţi şi să aşeze copia
vorbelor lor în cărţile consacrate poporului, pentru
ca poporul spartanilor să le păstreze amintirea. Iar o
copie a acestora i-am făcut-o arhiereului Simon.»”

24. După acêstea, au trimis Símon pre Numinéu
la Rîm avînd scut de aur mare, trasul tali 1000, ca să
întărească cătră ei ajutoriul.

24. De-acii, după acêstea, au trimes Símon pre
Numenii la Róma avînd pavăză de aur mare, cumpăna
trăsurii ei de 1000 de mnásuri, ca să tocmească cu
dînşii prietniciia.

24. După acestea, Simon l-a trimis pe Numenios la
Roma cu un scut mare de aur, în greutate de o mie de
mine, pentru a întări alianţa cu ei.

25. Şi dacă audzi nărodul cuvintelor acestora,
dziseră: „Ce har vom răsplăti lui Símon şi fiilor lui?

25. Iar romanii, deaca auziră cuvîntul acesta, ziseră:
„Ce mulţemire vom da271 lui Símon şi feciorilor lui?

25. Cum a aflat poporul [iudeu] aceste fapte, a spus:
„Ce mulţumire să le întoarcem lui Simon şi fraţilor
săi?

26. Pentru că întări el şi fraţii lui şi casa tatălui lui
şi au bătut pre vrăjmaşii Israil de la ei şi au întărit lui
volnicie.” Şi au scris pre table de aramă şi au pus în
stîlpi întru măgura Siónului.

26. Că au întărit el şi fraţii lui şi casa tătîne‑său şi au
bătut pre vrăjmaşii lui Israil dentre dînşii şi au întărit
lui volnicie.” Şi au scris pre table de aramă şi le‑au pus
în stîlpi272 în muntele Siónului.

27. Şi acesta‑i izvodul cărţii: „În 18 a lui elul, întru
anul 172, şi acesta — al treilea an pre vrêmea lui Símon
arhiereul în Saramel,

27. Iar izvodul scrisorii iaste acesta: „În optsprăzêce
zile ale lunii lui elul, în anul 172, în anul al treilea al lui
Símon arhiereul în Asaramel273,

28. La169 adunare mare a preuţilor şi nărod şi a
boiêrilor limbă şi a celor mai bătrîni a limbei170, cunoscut‑am voao: În vrême ci de multe ori s‑au făcut
războaie în ţară,
29. Şi Símon, ficiorul lui Mattathéu, ficiorul
ficiorilor Iariv, şi fraţii lui dat‑au pre sine primejdie şi
au stătut împotriva celor vrăjmaşi a limbilor, pentru
ca să stea sfintele lor şi lêgea, şi cu mărire mare au
mărit limba lor.

28. În sobor mare de preoţi şi de nărod şi de boiêrii
limbii şi de bătrînii ţinuturilor, se‑au făcut acêstea
în ştiinţă: Că de multe ori au fost războaie în ţara
noastră,
29. Iar Símon, feciorul Matathiei, den feciorii lui
Iariv, şi fraţii lui se‑au274 dat pre dînşii înşişi275 nevoii şi
au stătut apărare limbii lor, ca să stea cea sfîntă a lor
şi lêgea, [896/1] şi au slăvit cu slavă mare pre nărodul
lor.276

26. Căci el, fraţii săi şi casa tatălui său au fost de
neclintit, s-au luptat pînă la capăt cu duşmanii lui
Israel şi i-au redobîndit libertatea.” Au scris [acestea]
pe tăbliţe de aramă şi le-au pus pe stîlpi în muntele
Sion.
27. Aceasta este copia inscripţiei: „În cel de-al o
sută şaptezeci şi nouălea an, în ziua a optsprezecea a
lunii elul şi în al treilea an de cînd Simon este mare
arhiereu în Saramel,
28. În marea adunare a preoţilor, poporului, conducătorilor neamului şi a bătrînilor ţării, ni s-au adus la
cunoştinţă acestea: Fiindcă s-au iscat adesea războaie
în ţară,
29. Simon, fiul lui Mattathias, preot dintre fiii lui
Ioarib, şi fraţii lui s-au expus pericolului şi s-au împotrivit vrăjmaşilor neamului lor, spre a statornici cele
sfinte ale lor şi legea, şi şi-au preamărit neamul cu mare
slavă.

30. Şi au adunat Ionáthan limba lor şi să făcu lor
arhiereu şi să adaose cătră nărodul lui.

30. Şi au strîns Ioanathan pre limba sa şi au fost lor
arhiereu şi se‑au adaos cătră nărodul său.

30. Ionathan a adunat neamul lor şi le-a devenit
arhiereu şi a fost alături de poporul său.

31. Şi au vrut vrăjmaşii lor să între în ţara lor, ca să
le surpe ţara lor şi să întinză mîinile preste cêle sfinte
ale lor.
32. Atuncea s‑au sculat Símon şi au dat război
pentru limba lui şi au cheltuit bani mulţi dentru ai lui
şi dêde arme bărbaţilor puterii limbei lui171 şi le dêde
lor chelşuguri;

31. Şi au vrut vrăjmaşii lor să între în ţara lor să o
calce şi să întinză mîinile lor pre cêle sfinte.

31. Duşmanii lor au vrut să pătrundă în ţara lor şi
să pună mîna pe cele sfinte ale lor.

32. Atunci se‑au sculat Símon şi se‑au bătut pentru
nărodul său şi au chieltuit bani mulţi şi au înarmat pre
oamenii cei vîrtoşi ai limbii sale şi le‑au dat lefi;

32. Atunci s-a ridicat Simon şi s-a luptat pentru
neamul său, a cheltuit mult din averea sa, i-a înarmat
pe bărbaţii din oastea neamului său şi le-a dat solde;

33. Şi întări cetăţile Iudéii şi pre Vithsúra, cêea de la
hotarăle Iúdeii, unde era armele vrăjmaşilor mainte, şi
au pus acoló pază bărbaţi jidovi;

33. Şi au întărit cetăţile jidoveşti şi Vethsurónul,
carele era la hotarăle jidoveşti, unde era mai nainte
armele celor ce da războiu cu dînşii, şi puse acoló
strajă oameni ovrêi;

33. A fortificat cetăţile Iudeei şi Baithsura, aflată la
hotarele Iudeei, unde se aflau înainte armele duşmanilor, şi a aşezat acolo oşteni iudei, drept garnizoană;

34. Şi pre Ióppa au întărit, cea de la mare, şi pre
Gázara, cea de la hotarăle Azótului, întru carea lăcuia
vrăjmaşii mainte acoló, şi au lăcuit

34. Şi întări Iópiia, carea era la mare, şi Gazára,
carea iaste în hotarăle Azótului, în carea lăcuia mai
nainte vrăjmaşii, şi puse

34. A fortificat şi Ioppe, cea de lîngă mare, precum
şi Gazara, aflată la hotarele Azotului, în care locuiau
înainte duşmanii, a stabilit

19. Şi să citiră înaintea adunării în Ierusalim.

19. Şi se cetiră înaintea bisêricii în Ierusalim.
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acoló jidovi şi cîte le era de treabă spre isprăvirea acestora au pus
într‑însele.
35. Şi văzu norodul credinţa lui Símon şi mărirea carea au sfătuit
să facă limbii lui şi au pus pre el povăţuitoriu lor şi arhiereu, pentru
că el au făcut toate acêstea şi direptatea şi credinţa carea au păzit
limbii lui şi au cercat în tot chipul a înălţa norodul lui.
36. Şi în zilele lui s‑au sporit în mînile lui ca să să rădice limbile
den ţara lor şi pre cei den cetatea lui David, cei den Ierusalím, carii
ş‑au făcut lor margine den carea ieşiia şi pîngăriia împrejurul sfintelor şi făcea rană mare cu necurăţie.
37. Şi au lăcuit într‑însa bărbaţi jidovi şi au întărit pre ea spre
întemeiêrea ţărîi şi a cetăţii şi au înălţat zidurile Ierusalímului.
38. Şi împăratul Dimítrie au întărit lui vlădiciia
39. După acêstea şi l‑au făcut pre el dentru priêtenii lui şi au
mărit pre el cu slavă mare,
40. Pentru că s‑au auzit că să chiamă de cătră rîmlêni jidovii
priêteni şi ajutori şi cum au întimpinat pre cei bătrîni ai lui Símon
cu cinste
41. Şi căci au voit jidovii şi preoţii ca să fie Símon povăţuitoriu şi
arhiereu în veac, pînă a să rîdica proroc credincios,
42. Şi să fie preste ei voivozi şi ca să‑i fie lui grijă pentru cêle
sfinte, să‑i puie pre ei spre lucrurile lor şi preste ţară şi preste arme
şi preste întăriri
43. Şi ca să aibă grijă el pentru cêle sfinte şi ca să să asculte de
toţi, şi ca să să scrie pre numele lui toate scrisorile în ţară, şi ca să să
îmbrace cu mohorît şi să poarte cu aur.
44. Şi nu va fi slobod nimeni den norod şi den preoţi să calce
ceva dentr‑acêstea şi să stea împotrivă la cêle ce se vor grăi de el şi
ca să rîdice adunare în ţară afară de el şi a să îmbrăca mohorît şi a să
încinge cu armă de aur.
45. Iară carele va face afară dentr‑acêstea sau va călca cevaşi
dentr‑acêstea, vinovat va fi.
46. Şi plăcu la tot norodul să aşaze pre Símon şi să facă după
cuvintele37 acêstea.
47. Şi au primit Símon şi voí a fi arhiereu şi a fi voivod şi biruitoriu
limbii jidovilor şi preoţilor şi a purta grija tuturor.” Şi scrisoarea
aceasta au zis să o puie în table de aramă
48. Şi să le puie pre iale în curtea sfintelor, în loc ales, şi izvoadele
lor să le puie la visterie, pentru ca să o aibă Símon şi fiii lui.
Cap 15
1. Şi au trimis Antióh, feciorul lui Dimítrie împăratul, cărţi de la
ostroavele mării lui Símon, preotul şi biruitoriul limbii jidovilor, şi
la toată limba;
2. Şi era cuprinzînd într‑acesta chip: „Împăratul Antióh, lui
Símon, preotului celui mare şi biruitoriului limbii şi limbii jidovilor,
să să bucure!
3. De vrême //
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acoló jidovi şi cîte de treabă le era cătră isprăvirea
acestora au pus întru iale.

acoló jidovi şi cîte le era lor de treabă spre aşăzămînt
puse într‑însele.

acolo iudei şi a pus în ele cîte erau de trebuinţă pentru
atragerea acestor [cetăţi] de partea sa.

35. Şi văzu nărodul credinţa lui Símon şi mărirea
carea au sfătuit să facă limbei lui [857/1] şi au pus pre
el povăţuitor lor şi arhiereu, pentru că el au făcut toate
acêstea şi dreptatea şi credinţa carea au păzit limbii lui
şi au cercat cu tot chipul a înălţa pre nărodul lui.
36. Şi întru dzilele lui s‑au sporit întru mîinile lui,
ca să să rădice limbile dentru ţara lor şi pre cei den
cetatea David, cei den Ierusalím, carii au făcut şie
margine dentru carea ieşiia şi pîngăriia împregiurul
sfintelor şi făcea rană mare cu necurăţie.

35. Şi au văzut nărodul credinţa lui Símon şi slava
carea au cugetat să o facă nărodului său şi l‑au pus să
le fie voievod şi arhiereu, pentru căci că el au făcut
acêstea toate şi direptatea şi credinţa carea o au ţinut
cu nărodul său şi au cercat tot să înalţe pre nărodul
său.277
36. Şi în zilele lui sporiia întru mîinile lui a scoate
pre limbi den ţărîle lor şi cei ce era în cetatea lui David,
în Ierusalim, carii făcuse lor margine dentru carea ieşiia şi pîngăriia toate cêle ce sînt împrejurul sfinţirei şi
aducea rană mare curăţirei.

35. Poporul a văzut buna credinţă a lui Simon şi
gloria pe care a voit să o aducă neamului său şi l-a
făcut conducătorul lor şi arhiereu, pentru că săvîrşise
toate acestea, pentru spiritul lui de dreptate şi pentru
credinţa pe care a păstrat-o poporului său şi pentru că
a căutat cu orice chip să-şi înalţe neamul.
36. Şi în zilele lui a reuşit să-i alunge pe păgîni din
ţara lor şi pe cei din cetatea lui David, aflaţi în Ierusalim, care-şi făcuseră o citadelă din care ieşeau şi
pîngăreau împrejurimile lăcaşului sfînt şi aduceau un
mare prejudiciu sfinţeniei.

37. Şi au lăcuit întru ea bărbaţi jidovi şi au întărit
pre ea cătră întemeiêrea ţării şi a cetăţii şi au înălţat
zidurile Ierusalímului.
38. Şi împăratul Dimítrie au întărit lui vlădiciia

37. Şi au pus într‑însa oameni jidovi şi o au întărit
spre întărirea ţărîi şi a cetăţii şi au înălţat zidurile Ierusalímului.
38. Şi Dimitrie împărat au aşăzat lui arhieriia.

39. După acêstea şi l‑au făcut pre el dentru priêtenii
lui şi l‑au mărit pre el cu mărire172 mare,

39. Şi apoi şi l‑au făcut lui şi priêten şi l‑au slăvit
cu slavă mare,

37. Simon a aşezat în ea bărbaţi iudei şi a fortificat-o
pentru siguranţa ţării şi a cetăţii şi a înălţat zidurile
Ierusalimului.
38. Pentru acestea, regele Demetrios i-a întărit
funcţia de arhiereu,
39. L-a făcut prieten al său şi l-a ţinut la mare cinste,

40. Pentru că s‑au auzit căci să cheamă de cătră
rîmlêni jidovii priêteni şi ajutori şi că cum173 au întîmpinat celor bătrîni a lui Símon cu mărire

40. Că au auzit278 că se‑au chiemat de romani că le
iaste priêten şi ajutor şi cum că au priimit pre solii lui
Símon cu slavă

40. Căci auzise că iudeii au fost numiţi de romani
prieteni, aliaţi şi fraţi şi că îi primiseră cu mare cinste
pe trimişii lui Simon

41. Şi că au binevrut jidovii şi preuţii ca să fie Símon
povăţuitor şi arhiereu în vac, pînă a să rădica proroc
credincios,

41 Şi cum că au poftit jidovii şi preoţii lor să le fie
Símon voievod şi arhiereu în veac, pînă ce se va scula
proroc credincios,

41. Şi că iudeii şi preoţii au găsit de cuviinţă ca
Simon să le fie conducător şi arhiereu în veac, pînă ce
s-ar ridica un profet de încredere

42. Şi să fie preste ei hatman şi cum va fi grije lui
pentru cêle sfinte, să‑i puie pre ei spre lucrurile lor şi
preste ţară şi preste arme şi preste întărituri

42. Şi să fie preste dînşii voievod şi să aibă grijă el
pentru cêle sfinte şi să puie ispravnici preste lucrurile
lor şi preste ţinuturi şi preste arme şi preste tării279

42. Să fie strateg peste ei, să se îngrijească a face
rînduială în privinţa celor sfinte, a treburilor lor, a ţării,
a armelor şi a fortăreţelor,

43. Şi cum să aibă grije el pentru cêle sfinte şi cum
să să audză de cătră toţi, şi ca să să scrie preste numele
lui toate scrisorile întru ţară, şi ca să să îmbrace
mohorît şi să poarte cu aur.

43. Şi să poarte grija pentru cêle sfinte şi să‑l
asculte toţi, şi toate cărţile de pren ţinuturi să se scrie
cu numele lui, şi să se îmbrace în caftan gravaní şi în
sarasíriu.

43. Să se îngrijească de lăcaşul sfînt, să fie ascultat de
toţi, şi toate înscrisurile în ţară să fie scrise în numele
lui, să se îmbrace în purpură şi să poarte aur.

44. Şi nu va fi slobod nemărui dentru nărod şi den
preuţi să calce ceva dentru acêstea şi să stea împotrivă
la cêle ce de la el să vor grăi şi ca să rădice adunare în
ţară afară den el şi a să îmbrăca mohorît şi a să încinge
cu armă de aur.

44. Şi nici unui om den [896/2] nărod sau den preoţi
să nu‑i fie cu plăcêre a se sfii de unele ca acêstea sau să
grăiască cevaşi împoncişi pentru cêle ce va zice el sau
să strîngă gloată în ţinut fără de dînsul şi să îmbrace
caftan gravaní şi să poarte armă fericată cu aur.

44. Şi să nu fie îngăduit nimănui din popor şi dintre
preoţi să nesocotească ceva din acestea şi să vorbească
împotriva celor ce vor fi spuse de el, să facă adunare
în ţară în lipsa lui, să se îmbrace în purpură şi să poarte
agrafă de aur.

45. Iară carele afară dentru acêstea va face sau va
neasculta cevaşi dentru acêstea, vinovat va fi.

45. Iar cine va face denafară de acêstea sau se va
lepăda de acêstea, să fie vinovat!

45. Cel ce va acţiona împotriva acestora şi va nesocoti ceva din acestea, să fie învinuit!

46. Şi binevru tot nărodul să să puie lui Símon să
facă după cuvintele acêstea.

46. Şi au plăcut a tot nărodul să aşaze pre Símon şi
să facă după cuvintele acêstea.

47. Şi au priimit Símon şi binevru a fi arhiereu şi a
fi hatman şi începător limbei jidovilor şi preuţilor şi a
purta grija tuturor.” Şi scrisoarea aceasta au dzis să o
puie întru table de aramă

47. Şi priimi Símon şi‑i plăcu a fi arhiereu şi voievod
şi hatman limbii jidoveşti şi preot şi să poarte grija
tuturor.” [48.] Şi scripturile acêstea ziseră să le puie
pre table de aramă

46. Şi întreg poporul a găsit de cuviinţă să-i îngăduie lui Simon să acţioneze în conformitate cu aceste
spuse.
47. Iar Simon a primit şi a fost de acord să fie arhiereu, strateg şi etnarh al iudeilor şi al preoţilor şi să fie
în fruntea tuturor.” Au decis ca această inscripţie să fie
pusă pe tăbliţe de aramă

48. Şi să le puie pre iale întru ograda sfinte‑ [857/2]
lor, în loc ales, şi izvoadele lor să le puie la gazofiláchie,
pentru ca să aibă Símon şi fiii lui.

48. Şi să le puie280 în pritvorul sfintelor, în loc ales,
[49.] iar izvodul lor să‑l puie în cămara cea de cărţi281,
pentru ca să aibă Símon şi feciorii lui.

48. Şi să fie aşezată la loc vizibil în curtea lăcaşului
sfînt, iar cópii ale acestora să fie puse în vistierie, pentru
ca Simon şi fiii lui să le aibă [la dispoziţie].

Cap 15

Cap 15

Capitolul al 15-lea

1. Şi au trimis Antioh, ficiorul lui Dimítrie, a împăratului, cărţi de la ostroavele mării lui Símon, preutul
şi începătoriul limbei jidovilor, şi la toată limba;

1. Şi trimêse împăratul Antioh, feciorul lui Dimitrie,
cărţi de la ostroavele mării la Símon, arhiereul şi voievodul limbii jidoveşti, şi a toate limbile;282

1. Antioh, fiul regelui Demetrios, i-a trimis din
insulele mării o scrisoare lui Simon, preot şi etnarh al
iudeilor, şi întregului neam;

2. Şi era coprinzîndu‑să în chipul acesta: „Împăratul
Antioh, lui Símon, preot mare şi începător de limbă şi
limbei jidovilor, să să bucure!

2. Şi izvodul era într‑acesta chip: „Antioh283 împărat,
lui Símon, arhiereul şi voievodul limbii jidoveşti, sănătate!284

2. Şi ea era concepută în felul următor: „Regele
Antioh [îi urează] lui Simon, mare preot şi etnarh, şi
neamului iudeilor, bucurie!

3. În vrême

3. Deaca de vrême

3. Deoarece
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ce oameni vrăjmaşi au biruit împărăţiia părinţilor noştri,
4. Şi voiu să mă apuc de împărăţie, ca să o aşezu pre ea precum
era mai nainte; şi am adunat streini, mulţime de puteri, şi am făcut
corabii de războiu şi voiu să ies în ţară, ca să cert pre ceia ce au
stricat ţara noastră şi pre cei ce au pustiit cetăţi multe la împărăţie.
5. Acum, dară, întăresc ţie toate luorile carele au lăsat ţie cei mai
denainte de mine împăraţi şi cîte alte dări au lăsat ţie.
6. Şi ţ‑am poruncit ţie să faci chip al tău bani ţărîi tale,
7. Şi Ierusalímul şi sfintele să fie slobode; şi toate armele cîte ai
lucrat şi întăririle38 ce ai zidit, carele biruieşti, rămîie ţie;
8. Şi toată datoriia împărătească şi cêlea ce vor fi împărăteşti de
acum şi în tot veacul să să lase ţie.
9. Şi deaca vom aşăza împărăţiia noastră, te voiu mări pre tine
şi pre limba ta şi besêreca cu mărire mare, cît să fie mărirea voastră
arătată în tot pămîntul.”
10. În anul 174, au ieşit Antióh la pămîntul părinţilor lui. Şi să
adunară cătră el toate puterile, cît puţini era ceia ce au rămas cu
Trifon.
11. Şi l‑au gonit pre el Anthioh împăratul, şi au venit fugind la
Dóra cea de la mare,
12. Pentru că au văzut că s‑au adunat preste el răutăţile şi‑l lăsară
pre el puterile.
13. Şi să tăbărî Antióh asupra Dórii, şi cu el 120000 de bărbaţi
de războiu şi 8000 de călărime;
14. Şi încungiură’ cetatea, şi corăbiile despre mare loviră, şi da
strînsoare cetăţii şi de pe uscat şi de pe mare şi n‑au lăsat pe nimeni
să între sau să iasă.
15. Şi veni Numinie şi cei ce fusêse cu el la Rîm, avînd cărţi la
împăraţi şi la ţări, întru carele să scriia acêstea:
16. „Líchios, ipátul rîmlênilor, lui Potoloméu împăratul, să să
bucure!
17. Bătrînii jidovilor au venit cătră noi priêteni noao şi ajutori,
înnoind cel de‑nceput prieteşug şi ajutoriu, trimişi de Símon arhiereul şi de nărodul jidovilor;
18. Şi au adus pavăză de aur de 1000 de mnas.
19. Plăcutu‑s‑au, dară, noao a scrie împăraţilor şi ţărîlor ca să nu
le cêrce lor răutăţi şi să nu‑i bată pre ei şi cetăţile lor şi ţara lor şi ca
să nu ajutorească celor ce dau războiu lor;
20. Şi s‑au părut noao a priimi pavăza de la ei.
21. Deci de vor fi fugit niscari oameni făcători de rêle den ţara
lor cătră voi, să‑i daţi pre ei lui Símon arhiereului39, ca să izbîndească
întru ei după lêgea lor.”
22. Şi ca acêstea au scris lui Dimítrie împăratul şi lui Attál şi lui
Aráth
23. Şi lui Arsác şi la toate ţărîle: şi lui Sampsác şi la spartêni şi la
Dílo şi la Mindón şi la Sichióna şi la Caríia şi la Sámo şi la Pamfília
şi la Lichíia şi la Alicar‑ /
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ce bărbaţi pierzători au biruit de tot împărăţiei părinţilor noştri,
4. Şi voi să mă apuc de împărăţie, ca să o aşezu pre
ea în ce chip era mainte; şi am adunat striini, mulţime
de puteri, şi am făcut corăbii de război şi voi ca să
ies spre ţară, pentru ca să cert pre ceia ce au stricat
ţara noastră şi pre cei ce au pustiit cetăţi mari la174
împărăţie.
5. Acum, dară, întăresc ţie toate luările carele au lăsat ţie cei de mai nainte de mine împăraţi şi cîte altele
dări au lăsat ţie.
6. Şi am porîncit ţie să faci monítă al tău ban ţărîi
tale,
7. Şi Ierusalímul şi sfintele să fie volnice; şi toate
armele cîte ai lucrat şi întăriturile carele ai zidit, cărora
biruieşti, rămîie ţie;
8. Şi toată datoriia împărătească şi cêlea ci vor fi
împărăteşti de acum şi întru tot vacul să să lase ţie.

ce oamenii cei pierzători au apucat împărăţiia părinţilor
noştri,
4. [3.] Eu voiu să mă apuc de împărăţie şi să o aşăz
ca şi mai denainte, cum au fost; şi am strîns de pren
ţinuturi mulţime de puteri şi am făcut corăbii de oaste
[4.] şi voiu să purcez în ţinut să‑mi izbîndesc asupra
celor ce au stricat ţinutul nostru şi au pustiit multe
cetăţi întru împărăţiia mea.
5. Deci acum, aşăz ţie toate aducerile cêle ce le‑au
tocmit ţie împăraţii cei mai denainte şi alte daruri285
care le‑au lăsat ţie
6. Şi‑ţi porîncesc să faci după ţara ta şi legile ţărîi
tale,
7. Şi Ierusalímul să fie slobod şi sfînt; şi toate armele cîte ai făcut şi tăriile cîte ai zidit, cêlea ce le ţii, să fie
ale tale;286
8. Şi toată datoriia împărătească şi cîte se cad împăratului le las ţie de acum şi pînă în toată vrêmea.

nişte lepre s-au făcut stăpîne pe regatul părinţilor mei,

9. Şi daca vom aşeza împărăţiia noastră, mări‑te‑vom
şi limba ta şi bisêrica cu mărire mare, cît ivită să să
facă mărirea voastră întru tot pămîntul.”
10. Întru anul 174, au ieşit Antioh la pămîntul părinţilor lui. Şi să adunară cătră el toate puterile, cît
puţîni era ceia ce au rămas cu Trífon.

9. Şi deaca vom apuca împărăţiia noastră, vom slăvi
pre tine şi pre nărodul tău şi bisêrica cu slavă mare,
atîta cît se va face de va fi slava voastră arătată preste
tot pămîntul.”
10. În anul 174, au ieşit Antioh în ţara părinţi‑
[897/1] lor săi. Şi se‑au strîns la dînsul toate oştile,
atîta cît numai ce rămaseră puţinei oameni cu Trífon.

9. Iar cînd vom redeveni stăpîni pe regatul nostru, te
vom cinsti pe tine, neamul tău şi templul sfînt cu mare
cinste, astfel ca gloria voastră să devină cunoscută pe
tot pămîntul.”
10. În cel de-al o sută şaptezeci şi patrulea an, Antioh
a plecat spre pămîntul părinţilor săi. Şi au venit la el
toate oştile, astfel că doar cîţiva erau cu Tryphon.

11. Şi l‑au gonit pre el Antioh împăratul, şi au venit
fugind la Dóra cea de la maare,

11. Şi‑l goni Antioh împărat şi veni în Dóra, fugînd
pren cêle de pre mare,

11. Antioh l-a urmărit, iar acesta s-a refugiat la Dora,
[cetate] de lîngă mare;

12. Pentru că au văzut că s‑au adunat preste el răutăţile şi‑l lăsară pre el puterile.

12. Că ştiia că se‑au strîns răotăţile asupra lui şi l‑au
năpustit oştile.

12. El ştia că au venit asupra lui necazurile şi că
oştile l-au părăsit.

13. Şi să tăbărî Antioh asupra i Dóra, şi cu el 120000
de bărbaţi de război şi 8000 de călărime;

13. Şi se‑au tăbărît Antioh asupra Dórei cu 120000
de oameni războinici şi cu 8000 de călăreţi;287

13. Antioh îşi aşeză tabăra lîngă Dora, şi erau cu el
o sută douăzeci de mii de oşteni şi opt mii de călăreţi;

14. Şi încungiură’ cetatea, şi corăbiile de cătră mare
loviră, şi pripiia cetatea de la pămînt şi de la maare şi
nu au lăsat pre nime să între sau să iasă.

14. Şi au ocolit cetatea, şi au venit corăbiile pre
mare, şi pripiia cetatea şi de pre mare şi de pre uscat şi
n‑au lăsat pre nimeni nici să între, nici să iasă.

15. Şi veni Numiníos şi cei de la el de la Rîm, avînd
cărţi [858/1] la împăraţi şi la ţări, întru carele să să
scrie acêstea:
16. „Líchios, ípat a rîmlênilor, lui Ptoleméu împăratul, să să bucure!

15. Şi veni şi Numenii şi ceia ce fusêse cu dînsul la
Róma, avînd cărţile împăraţilor şi ale ţărîlor, în care
era scris aşa:
16. „Lúchie288, ípatul Rómei, lui Ptolomei împărat,
sănătate!289

14. A încercuit cetatea, iar corăbiile i s-au alăturat
de pe mare, [astfel că] el împresura cetatea de pe uscat
şi de pe mare şi nu dădea voie nimănui nici să iasă,
nici să intre.
15. Numenios şi cei ce erau cu el au venit de la
Roma, avînd scrisori către regi şi către ţinuturi, în care
erau scrise următoarele:
16. „Lucius, consulul romanilor, [urează] regelui
Ptolemeu bucurie!

17. Bătrînii jidovilor au venit cătră noi priêtini noao
şi ajutori, înnoind cel de‑nceput prieteşug şi ajutor,
175
trimişi de la Símon arhiereul şi nărodul jidovilor;

19. Plăcut‑au, dară, noao a scrie împăraţilor şi ţărîlor ca să nu cêrce lor răotăţi şi să nu‑i bată pre ei şi
cetăţile lor şi ţara lor şi ca să nu ajutorească celor ce
dau război lor;
20. Şi s‑au părut noao a priimi scutul de la ei.

17. Solii jidoveşti au venit la noi priêtenii şi ajutătorii
noştri, înnoind prietniciia şi ajutoriul cel mai denainte,
carii au fost trimeşi de Símon arhiereul şi hatmanul
nărodului jidovesc;
18. Şi au adus şi pavăză care iaste trasul cumpenii
1000 de mnáse de aur.
19. Şi ne‑au fost cu voie a scrie împăraţilor şi ţărîlor
să nu facă lor rău şi să nu rîdice războiu asupra lor, nici
asupra cetăţilor lor, nici a ţinuturilor lor, nici să dea
ajutoriu celor ce vor face războiu asupra lor;
20. Că ne‑au fost cu voie a lua de la dînşii pavăza.

17. Solii iudeilor au venit la noi ca prieteni şi aliaţi
ai noştri spre a reînnoi prietenia şi alianţa de la început, fiind trimişi de arhiereul Simon şi de poporul
iudeilor;
18. Au adus un scut de aur în valoare de o mie de
mine.
19. De aceea, am hotărît să scriem regilor şi ţinuturilor să nu caute a le face rău, să nu lupte împotriva lor,
a cetăţilor şi a ţinuturilor lor şi să nu se alieze cu cei ce
luptă împotriva lor;
20. Am găsit de cuviinţă să primim de la ei scutul.

21. Dă niscară pierzători vor fi fugit dentru ţara
lor cătră voi, daţi pre ei lui Símon arhiereului, ca să
izbîndească pre ei după lêgea lor.”

21. Şi de vor fi fugit niscare pierzători den ţinuturile
lor la voi, să‑i daţi lui Símon arhiereul să facă izbîndă
asupra lor după lêgea sa.”290

21. De aceea, dacă vreunele lepre s-au refugiat din
ţara lor la voi, să le predaţi arhiereului Simon, ca să le
pedepsească după legea lor.”

22. Şi acêstea au scris Dimítrie împăratului şi lui
Attal şi lui Arath

22. Acêstea era scrise la Dimitrie împărat şi la Attal
şi la Ariarath

22. A scris acestea şi regelui Demetrios, lui Attalos,
lui Ariarates

23. Şi lui Arsác şi la toate ţările: şi lui Sampsachi
şi la spartêni şi la Dílo şi la Mído şi la Sichionna şi la
Caríia şi la Sámo şi la Pamfilía şi la Lichíia şi la Alicar-

23. [22.] Şi la Arsac [23.] şi pren toate ţinuturile: şi
la Lampsac şi spartênilor şi la Delum şi la Mindum şi
la Sichioniia şi la Cariia şi la Samon şi la Pamfíliia şi la
Líchiia şi la Alicar-

23. Şi lui Arsakes şi tuturor ţinuturilor: Sampsame,
Sparta, Delos, Myndos, Sikyon, Caria, Samos, Pamfylia,
Lycia, Halicar-

18. Şi aduseră scut de aur de tali 1000.

4. Vreau să-l revendic, ca să-l fac din nou aşa cum
era înainte; am adunat o mulţime de oşti şi am pregătit
corăbii de război; vreau să debarc în ţară, ca să-i alung
pe cei ce ne-au distrus ţara şi au pustiit numeroase
cetăţi din regat.
5. De aceea, eu îţi confirm acum toate scutirile pe
care ţi le-au acordat regii de dinaintea mea şi celelalte
daruri de care te-au scutit.
6. Ţi-am îngăduit să faci propria monetărie, [pentru
a bate] monedă pentru ţara ta,
7. Iar Ierusalimul şi lăcaşul sfînt să fie libere; şi toate
armele pe care le-ai pregătit şi fortăreţele pe care le-ai
construit şi le stăpîneşti, să-ţi rămînă ţie;
8. Şi întreaga datorie către vistieria regală şi cele care
vor mai fi de acum şi în toată vremea să-ţi fie anulate.
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nasón şi la Ródos şi la Vasilída şi la Co şi la Sídi şi la Gortína şi la
Cnídon şi la Chípros şi la Chiríni.
24. Şi izvodul lor au scris la Símon arhiériul.
25. Şi Antioh împăratul s‑au tăbărît asupra Dórii întru a doua zi,
apropiindu pururea mînile la ea şi meşterşuguri făcînd; şi închise pre
Trífon a nu întra şi a nu ieşi.
26. Şi au trimis lui Símon 2000 de bărbaţi aleşi, să‑i ajutorească
lui, şi argintul şi aur şi vase destule.
27. Şi nu vrea să le priimască, ce defăimă toate cîte au tocmit cu
el mai nainte şi să înstriina de cătră el.
28. Şi au trimis cătră el pre Athinóvie, unul den priêtenii lui, vorovind cu el, zicînd: „Voi biruiţi Ióppa şi Gadarón şi marginea cea
den Ierusalím, cetatea împărăţiei mêle;
29. Hotarăle lor le‑aţi pustiit şi aţi făcut rană mare pre pămînt şi
aţi stăpînit locuri multe întru împărăţiia mea.
30. Acum, dară, daţi cetăţile carele aţi luat şi birurile locurilor
cărora aţi domnit, afară den hotarăle cêle de afară den Iudéa!
31. Iară de nu, daţi pentru iale 500 de talanzi de argint, şi pentru
stricăciunea carea aţi stricat şi pentru birurile locurilor alţi 500 de
talanzi! Iară de nu, viind, vom da războiu voao.”
32. Şi veni Athinóvie, priêtinul împăratului, la Ierusalím şi văzu
mărirea lui Símon şi păhărnicie de aur cu vase de aur şi de argint şi
dvoreală destulă; şi să minuna şi spuse lui cuvintele împăratului.
33. Şi răspunzînd Símon, zise lui: „Nici pămîntul striinilor am
luat, nici pe striini am biruit, ce moştenirea părinţilor noştri, iară de
vrăjmaşii noştri într‑o vrême fără judecată s‑au biruit.
34. Şi noi, vrême avînd, ne ţinem de moştenirea părinţilor noştri.
35. Şi pentru Ióppa şi Gazarón, carele ceri, acêstea făcea întru
nărod rană mare în ţara noastră; pentru acêstea vom da talanzi 100.”
Şi nu‑i răspunse lui Athenóvie cuvînt
36. Şi să întoarse cu mînie cătră împăratul şi‑i spuse lui cuvintele
acêstea şi mărirea lui Símon şi toate cîte au văzut, şi să scîrbi împăratul cu urgie mare.
37. Iară Trífon, întrînd în corabie, au fugit la Orthosiáda.
38. Şi au pus împăratul pre Chindevéu în loc de voivod în marginea mării şi puteri pedestri şi călări i‑au dat lui.
39. Şi au poruncit lui să să tăbărască cătră faţa Iúdii şi porunci lui
să zidească Chedrónul şi să întărească porţile, pentru ca să bată pre
nărod. Şi împăratul goniia pre Trífon.
40. Şi veni Chindevéu la Iámniia şi începu a dodei nărodul şi a
călca la Iudéa şi a robi pre nărod şi a ucide; şi zidi pre Chedrón
41. Şi rîndui acoló călăraş40 şi puteri pentru ca, ieşind, să închiză
căile Iú‑ //
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nasó şi la Rodu şi la Vasilída şi la Co şi la Sídi şi la
Gortina şi la Cnidon şi la Chípros şi la Chiríni.

nason şi la Cóo şi la Sidin şi la Aradon şi la Ródo şi
la Faselin şi la Gortinan şi la Gnída şi la Chípru şi la
chirinei.
24. Şi izvodul lor l‑au scris la Símon arhiereul.

nas, Rhodos, Phaselis, Cos, Side, Arados, Gortyna,
Cnidos, Cypru şi Cyrene.

24. Şi izvodul lor au scris la Símon arhiereul.

24. O copie a acestora au trimis-o în scris arhiereului
Simon.
25. Regele Antioh şi-a aşezat tabăra lîngă Dora a
doua [zi], trimiţînd necontenit asupra ei trupe şi făcînd
maşini de război; l-a blocat pe Tryphon, ca să nu poată
nici ieşi, nici intra.

25. Şi Antioh împăratul s‑au tăbărît asupra i Dóra
întru a doao dzi, apropiind pururea la ea mîinile şi
meşterşuguri făcînd; şi închise pre Trífon şi a nu intra,
şi a nu ieşi.

25. Iar Antioh împărat se tăbărî a doa oară asupra
Dórei, aducînd291 totdeauna mîini asupra ei şi făcînd
meşteşuguri; şi închise pre Trifon, ca să nu iasă.

26. Şi au trimis lui Símon 2000 de bărbaţi aleşi, să‑i
ajutorească lui, şi argint şi aur şi vase dăstule.

26. Şi trimêse la dînsul Símon 2000 de oameni vîrtoşi, să‑i fie ajutor, şi aur şi argint şi vase multe.292

27. Şi nu vrea pre iale să le priimască, ci dăfăimă
toate cîte au tocmit cu el mai nainte şi să înstreină de
cătră el.

27. Iar el nu vru să le ia, [897/2] ce se lepădă de
toate de cîte au tocmit cu dînsul mai nainte.

28. Şi au trimis cătră el pre Athinóvie, unul dentru
priêtenii lui, vorbind cu el, dzicînd: „Voi biruiţi Ióppei
şi Gadáron şi marginei cei den Ierusalim, cetate a
împărăţiei mêle;

28. Şi a trimes la dînsul pre Athinóvie, unul den
priêtenii săi, să vorbească cu dînsul şi să‑i zică: „Voi ţineţi
Iópiia şi Gazóra293 şi marginea cea den Ierusalim294,
cetăţile împărăţiei mêle;

28. L-a trimis la Simon pe Athenobios, unul dintre
prietenii lui, spre a discuta cu el, spunîndu-i: „Voi stăpîniţi Ioppe, Gazara şi cetăţuia din Ierusalim, cetăţi
ale regatului meu;

29. Hotarăle lor le‑aţi pustiit şi aţi făcut rană mare
preste pămînt şi aţi biruit locuri multe întru împărăţiia
mea.
30. Acum, dară, daţi cetăţile carele aţi luat şi birurile
locurilor cărora aţi domnit, afară dentru hotarăle cêle
de afară den Iudéa!
31. Iar de nu, daţi pentru iale 500 de talanzi de
argint, şi pentru stricarea carea aţi stricat şi birurile
locurilor alţi 500 de talanzi! [858/2] Iar de nu, venind,
vom da război voao.”

29. Hotarăle lor le‑aţi pustiit şi aţi făcut rană mare
în ţară şi aţi domnit multe locuri întru împărăţiia mea.

32. Şi veni Athinóvie, priêtinul împăratului, la176
Ierusalim şi văzu mărirea lui Símon şi păhar de aur cu
aururi şi cu arginturi şi tvorbă destulă; şi să întrista şi
vesti lui cuvintele împăratului.

32. Şi veni Athinóviia, priêtenul împăratului, în Ierusalim şi văzu slava lui Símon şi strălucirea aurului şi
a argintului şi divan de boiêri dăstul; şi se întristă şi‑i
spuse cuvintele împăratului.295

29. Le-aţi pustiit teritoriile, aţi făcut mare prăpăd pe
pămînt şi v-aţi făcut stăpîni pe multe locuri din regatul
meu.
30. De aceea, să-mi înapoiaţi acum cetăţile pe care
le-aţi luat şi impozitele din locurile pe care le-aţi luat în
stăpînire din afara hotarelor Iudeei!
31. Iar de nu, să-mi daţi în schimbul lor cinci sute
de talanţi de argint, iar în schimbul distrugerii pe care
aţi săvîrşit-o şi al impozitelor [luate] de la cetăţi, alte
cinci sute de talanţi! Dacă nu, venind asupra voastră, ne
vom război cu voi.”
32. Athenobios, prietenul regelui, a venit la Ierusalim,
a văzut mărirea lui Simon, dulapul cu vase de aur şi
argint şi fastul considerabil, a rămas uimit şi i-a făcut
cunoscute cuvintele regelui.

33. Şi răspundzînd Símon, dzise lui: „Nici pămînt a
striinilor am luat, nici striine am biruit, ci moştenirei
părinţilor noştri şi de cătră vrăjmaşii noştri întru o
vrême fără de judecată s‑au biruit.

33. Iar Símon răspunse şi‑i zise: „Nici pămînt al
altora n‑am luat, nici ale altora nu ţinem, fără numai
moşiia părinţilor noştri, carea se‑au fost luat odinioară
fără de direptate de vrăjmaşii noştri.

33. Răspunzînd Simon, i-a spus: „Noi nici n-am luat
pămînt de la alţii, nici n-am pus stăpînire pe bunurile
altora, ci pe moştenirea părinţilor noştri, pe care s-au
făcut o vreme stăpîni vrăjmaşii noştri.

34. Şi noi, vrême avînd, ne ţinem de moştenirea părinţilor noştri.

34. Iar noi, avînd prilej, am luat moşiia părinţilor
noştri.

34. Avînd parte de un moment prielnic, am redobîndit moştenirea părinţilor noştri.

35. Şi pentru Ióppa şi Gazaron, carele ceri, acêstea
făcea întru nărod rană mare întru ţara noastră; pentru
acêstea vom da talandzi 100.” Şi nu‑i răspunse lui
Athinóvie cuvîntu

35. Iar pentru Iópiia şi pentru Gazóra, carele cei,
aceştia făcea mare rană în nărod şi în ţinutul nostru;
şi dentr‑acêstea vom da 100 de talanţi.” Iar Athinóviia
nu‑i răspunse nici un cuvînt,

35. Cît despre Ioppe şi Gazara, pe care le revendici,
aceste cetăţi pricinuiau poporului şi ţării noastre o
mare nenorocire; pentru acestea vă vom da o sută de
talanţi.” Iar Athenobios nu i-a răspuns nici un cuvînt,

36. Şi să întoarse cu mînie cătră împăratul şi‑i spuse
lui cuvintele acêstea şi mărirea lui Símon şi toate cîte
au văzut, şi să scîrbi împăratul cu urgie mare.

36. Ce se întoarse mînios la împăratul şi‑i spuse
acêste cuvinte şi slava lui Símon şi toate cîte văzuse, şi
se mînié împăratul cu mînie mare.296

36. S-a întors plin de mînie la rege şi i-a adus la
cunoştinţă acele spuse, mărirea lui Simon şi toate cîte
văzuse, iar pe rege l-a cuprins o mare furie.

37. Şi Trífon, întrînd în corabie, au fugit la Orthosíada.
38. Şi au pus împăratul pre Chendevéi în loc de
hatman a marginei mării şi puteri pedestri şi călări i‑au
dat lui.
39. Şi au porîncit lui să să tăbărască cătră faţa Iúdeii
şi porînci lui să zidească Chedrónul şi să întărească
cetăţile177, pentru ca să bată pre nărod. Şi împăratul
goniia pre Trífon.
40. Şi veni Chendevéu la Iamnía şi începu a dodei
nărodul şi a călca Iudéa şi a robi pre nărod şi a‑l ucide;
şi zidi pre Chedron

37. Iar Trífon se puse într‑o corabie şi fugi în Orthosiáda.
38. Şi puse împăratul pre Chindevei voievod preste
cêle de pre mare şi-i dêde oşti, pedestraşi şi călăraşi.

37. Tryphon, îmbarcîndu-se pe o corabie, s-a refugiat
la Orthosia.
38. Regele l-a pus pe Kendebaios comandant al ţărmului mării şi i-a dat trupe de pedestraşi şi de călăreţi.

39. Şi‑i porînci să facă războiu asupra fêţii jidoveşti
şi‑i porînci să zidească Ghederónul şi să întărească
porţile cetăţii şi să dea războiu asupra nărodului. Iar
împăratul goniia pre Trífon.
40. Şi veni Chindevei în Iamniia şi începu a bîntui
pre nărod şi a întra în Ţara Jidovească şi a robi pre
oameni şi a‑i ucide şi a zidi Ghederónul;

39. I-a poruncit să-şi aşeze tabăra în faţa Iudeei, să
reconstruiască Kedronul, să-l întărească cu porţi şi să
lupte împotriva poporului. Iar regele a pornit în urmărirea lui Tryphon.
40. Kendebaios a ajuns la Iamneia; a început să întărîte poporul şi să dea năvală în Iudeea, să înrobească
populaţia şi să săvîrşească omoruri; a refăcut Kedronul

41. Şi rîndui acoló călări şi puteri178 pentru ca, ieşind, să să închiză căile Iu-

41. Şi puse acoleá călăraşi şi oşti ca să iasă să umble
pre căile ji-

41. Şi a încartiruit acolo călăreţi şi oşti de pedestraşi
pentru ca aceştia, ieşind de acolo, să cutreiere drumurile Iu-

30. Deci acum, să‑mi întoarceţi cetăţile care le‑aţi
luat şi haraciurile locurilor celor ce le‑aţi stăpînit, den
afară de hotarăle jidoveşti!
31. Iar de nu, voi să daţi pentru dînsele 500 de
talanţi de argint, şi pentru stricăciunea carea aţi stricat
şi haraciurile cetăţilor alţi 500 de talanţi! Iar de nu, noi
vom veni la voi de vom face războiu asupra voastră.”

26. Simon i-a trimis lui Antioh două mii de oşteni
bine aleşi, ca să lupte alături de el, precum şi argint, aur
şi vase preţioase.
27. [Antioh] nu a vrut să le primească, ci a anulat
toate [înţelegerile] pe care le stabilise înainte cu acesta
şi s-a înstrăinat de el.

110

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

Biblia 1688, p. 716, col. 1
dii, în ce chip au poruncit lui împăratul.
Cap 16
1. Şi să sui Ioán de la Gazára şi povesti lui Símon, tatălui lui, cêle
ce au făcut Chendivéu.
2. Şi chemă Símon pre cei 2 fii ai lui cei mai mari, pre Iúda şi pre
Ioán, şi zise lor: „Eu şi fraţii miei şi casa tătîne‑mieu am bătut pre
vrăjmaşii lui Israíl den tinerêţe pînă în zioa de astăzi şi să spori în
mîinile noastre a mîntui pre Israíl de multe ori.
3. Şi acum îmbătrîniiu, şi voi, cu mila, destui sînteţi întru ani.
Fiţi în locul mieu şi în locul fratelui mieu şi, ieşind, bateţi‑vă pentru
limba noastră, şi cel den ceriu ajutoriu fie cu voi!”
4. Şi au ales den ţară 20000 de bărbaţi războinici şi călăreţi; şi au
mers asupra lui Chendeveu şi dormiră la Modín.
5. Şi sculîndu‑se dimineaţa, mergea la cîmp. Şi iată putêre multă
întru timpinarea lor pedeastră şi călări. Şi era pîrîu între dînşii.
6. Şi să tăbărî el de cătră faţa lor, şi norodul lui; şi văzu pre nărod
temîndu‑se a trêce pîrîul şi trecu întîiu; şi văzură pre el bărbaţii şi
trecură după el.
7. Şi împărţi nărodul şi pre călăreţi în mijlocul pedestrilor, şi
călărimea vrăjmaşilor era multă foarte.
8. Şi trîmbiţară cu trîmbiţele şi să înfrînse Chendeveu şi tabăra
lui; şi căzură dentru ei răniţi mulţi, şi ceia ce au rămas au fugit la
întărire.
9. Atuncea s‑au rănit Iúda, fratele lui Ioán. Şi Ioán goni pre ei
pînă au venit la Chedrón, carele au zidit.
10. Şi au fugit pînă la turnurile cêle den ţarina Azótului, şi arse
pre ea cu foc şi căzură dentru ei ca vro 2000 de bărbaţi; şi să înturnă
la pămîntul Iúdei cu pace.
11. Şi Ptoloméu al lui Avúv era pus voivod la cîmpul Ierihónului; şi avu argint şi aur mult,
12. Pentru că era ginere arhiereului.
13. Şi să înălţă inima lui şi vru să biruiască de tot ţara şi să sfătuia
cu vicleşug asupra lui Símon şi a fiilor lui, să‑i rîdice pre ei.
14. Şi Símon era cercînd cetăţile cêle den ţară şi grijind de socotinţa lor; şi să pogorî la Ierehó el şi Matathía şi Iúda, fiii lui, în anul
177, în luna a 11, aceasta e luna lui savvát.
15. Şi au priimit pre ei feciorul lui Avúv cu vicleşug la pălăncuţa
cêea ce să chema Docos, care o au zidit, şi au făcut ospăţ mare; şi
ascunse acoló bărbaţi.
16. Şi cînd s‑au îmbătat Símon şi fiii lui, s‑au sculat Ptoloméu
şi cei de lîngă el şi au luat armele lor şi întrară asupra lui Símon la
ospăţ şi omorîră pre el şi pre cei doi fii ai lui şi o samă den slugile
lui.
17. Şi făcu defăimare mare şi răsplăti rêle pentru bune.
18. Şi au scris acêstea Ptoloméu şi au trimis la împăratul, ca să‑i
trimiţă lui putêre spre aju‑ /
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déii, în ce chip au porîncit lui împăratul.

dovilor, precum porîncise lui împăratul. [898/1]

deei, aşa cum poruncise regele.

Cap 16

Cap 16

Capitolul al 16-lea

1. Şi să sui Ioan de la Gázara şi vesti lui Símon, tatălui lui, carele au făcut Chendevéu.

1. Şi se sui Ioann de la Gazara şi spuse tătîne‑său,
lui Símon, ce au făcut Chindevei297 în nărodul lor.298

1. Ioan a urcat din Gazara şi i-a vestit lui Simon,
tatăl său, cele pe care le înfăptuise Kendebaios.

2. Şi chemă Símon pre cei doi fii ai lui mai bătrîni,
pre Iúda şi pre Ioan, şi dzise lor: „Eu şi fraţii miei şi
casa tătîne‑mieu am bătut pre vrăjmaşii Israil dentru
tinerêţe pînă în dzua de astăzi şi să spori întru mîinile
noastre să mîntuim pre Israil de multe ori.

2. Şi chiemă Símon pre 2 feciori ai săi mai mari, pre
Iúda şi pre Ioann, şi le zise: „Eu şi fraţii miei ne‑am
bătut cu vrăjmaşii lui Israil den tinerêţele noastre pînă
în zioa de astăzi şi de multe ori au sporit întru mîinile
noastre de am mîntuit pre Israil.

2. Simon i-a chemat pe cei doi fii ai săi mai mari,
Iuda şi Ioan, şi le-a spus: „Eu, fraţii mei şi casa tatălui
meu am dus războaiele lui Israel din tinereţe pînă în
ziua de azi şi am reuşit să-l eliberăm de multe ori pe
Israel cu mîinile noastre.

3. Şi acum îmbătrînii, şi voi, cu mila, destui sînteţi
întru ani. Faceţi‑vă pentru mine şi pentru fratele mieu
şi, ieşind, ajutoriţi pentru lêgea179 [859/1] noastră, şi
cel dentru cer ajutor fie împreună cu voi!”

3. Iar acum eu am îmbătrînit, ce voi să fiţi vrêdnici
în locul mieu şi al frăţine‑mieu. Şi să ieşiţi să vă bateţi pentru limba noastră, că va fi voaoă ajutor den
ceriu!”

4. Şi au ales dentru ţară 20000 de bărbaţi războinici
şi călăreţi; şi au mersu asupra lui Chendeveu şi dormiră
la Modin.
5. Şi sculîndu‑să dimineaţa, mergea la cîmpu. Şi iată
putêre multă întru tîmpinarea lor, pedestri şi călări. Şi
era pîrîu între mijlocul lor.

4. Şi alêse den ţinut 20000 de oameni războinici şi
călăraşi; şi purcêseră asupra lui Chindevei şi maseră
în Modin.
5. Şi se sculară a doaoa zi şi mêrseră pre cîmp. Şi
iată mulţime de oşti, călăraşi şi pedestraşi, înaintea lor.
Şi era un rîu în mijlocul lor.

6. Şi să tăbărî de cătră faţa lui el şi nărodul lui; şi
văzu pre nărod temîndu‑să a trêce pîrîul şi trecu întîi;
şi văzură pre el bărbaţii şi trecură pre denapoia lui.

6. Şi se roti tabăra împotriva fêţei lor, el şi nărodul
lui; şi văzu pre nărod că‑i iaste frică să treacă rîul şi
trecu el întîi; şi văzîndu‑l nărodul, trecură şi ei după
dînsul.299
7. Şi împărţi nărodul şi pre călăraşi în mijlocul pedestraşilor, că era vrăjmaşi călăreţi foarte mulţi.

3. Acum, însă, eu am îmbătrînit, iar voi, prin mila
[Celui de sus], sînteţi în puterea vîrstei. Fiţi voi în locul
meu şi al fratelui meu şi, plecînd [la luptă], bateţi-vă
pentru neamul nostru, iar ajutorul din cer să fie cu
voi!”
4. A ales din ţară douăzeci de mii de războinici şi
călăreţi; şi aceştia au pornit împotriva lui Kendebaios
şi au înnoptat la Modein.
5. Sculîndu-se dis-de-dimineaţă, au pornit spre
cîmpie. Şi, iată, oştire mare [venea] în întîmpinarea lor,
infanterie şi călărime. Iar între ei se afla un torent de
apă.
6. El şi oştenii lui şi-au aşezat tabăra în faţa acelora;
a văzut că oştenii se tem să treacă torentul şi l-a trecut
el primul; iar oamenii [lui] l-au văzut şi au trecut şi ei
în urma lui.
7. A împărţit oştirea şi [i-a aşezat] pe călăreţi în
mijlocul pedestraşilor, însă cavaleria vrăjmaşilor era
straşnic de numeroasă.
8. Au sunat din trîmbiţe şi, în cele din urmă, Kendebaios şi oastea sa au fost învinşi; şi dintre ei mulţi au
căzut răniţi, iar cei rămaşi s-au refugiat în fortăreaţă.

7. Şi împărţi nărodul şi pre călăreţi în mijlocul
pedestrilor, şi călărimea nepriêtenilor — multă foarte.
8. Şi trîmbiţară cu trîmbiţile şi să înfrînse Chendeveu
şi tabăra lui; 180şi căzură dentru ei răniţi mulţi, şi ceia ce
au rămas au fugit la întăritură.

8. Şi trîmbiţară cu trîmbiţele şi se înfricoşă Chindevei şi oştile lui; şi căzură mulţi dentr‑înşii răniţi, iar
alţii fugiră în tărie.

9. Atunci a fost rănit Iuda, fratele lui Ioan. Ioan
a pornit însă în urmărirea lor pînă a ajuns la cetatea
Kedron, pe care o reconstruise [Kendebaios].
10. Duşmanii au fugit spre turnurile din cîmpiile
Azotului, iar [Ioan] a dat foc cetăţii şi au căzut dintre
ei cam două mii de oameni; [Ioan] s-a întors în pace
în Iudeea.

9. Atuncea s‑au rănit Iúda, fratele lui Ioan. Şi Ioan
goni pre ei pînă au venit la Chedron, carele au zidit.

9. Atunci fu rănit Iúda, fratele lui Ioann. Iar Ioann îi
goni pînă trecură la Chedron, cela ce‑l zidise.

10. Şi au fugit pînă la turnurile dentru ţarina Azótului, şi au arsu pre ea cu foc şi căzură dentru ei ca
vro 2000 de bărbaţi; şi să înturnă la pămîntul Iúda cu
pace.

10. Şi fugiră pînă la turnurile cêlea ce era în cîmpurile Azótului, şi le‑au aprins cu foc şi au căzut
dentr‑înşii 2000 de oameni; şi se‑au întors în Ţara
Jidovească cu pace.

11. Şi Ptolemeu al lui Avuv era pus hatman la cîmpul Ierihó; şi avu argint şi aur mult,

11. Iar Ptolomei, feciorul Avúvei, era pus voievod
în cîmpul Ierihónului; şi avea aur şi argint mult,

12. Pentru că era al arhiereului ginere.
13. Şi să înălţă inima lui şi vru să biruiască de tot
ţara şi sfătuia cu vicleşug asupra lui Símon şi fiilor lui,
să‑i rădice pre ei.
14. Şi Símon era cercînd cetăţile cêle den ţară181 şi
grijind de socotinţa lor; şi să pogorî la Ierihó [859/2]
el şi Matathías şi Iúda, şi fiii lui, întru anul 177, întru
luna a 11, aceasta‑i luna savat.

12. Că era ginere arhiereului.
13. Şi i se înălţă inima şi vru să ţie ţinutul şi cugetă’
rău asupra lui Símon şi a feciorilor lui, să‑i ucigă.
14. Iar Símon — umblînd300 pren cetăţile cêle den
Ţara Jidovească, învăţînd pentru adaogerea lor; şi se
pogorî şi în Ierihon301 el şi fiiu‑său Matathíia şi Iúda, în
anul 177, în luna a 11, aceasta iaste luna savvat302.303

11. Ptolemeu, fiul lui Abubos, fusese desemnat
strateg pentru cîmpia Ierihonului; şi deţinea mult argint şi aur,
12. Căci era ginerele arhiereului [Simon].
13. Dar inima lui a ţintit mai sus şi voia să se facă
stăpîn pe ţară şi uneltea cu viclenie împotriva lui
Simon şi a fiilor lui, spre a-i înlătura.
14. Simon vizita cetăţile din ţară şi se îngrijea de
nevoile lor; el şi fiii lui, Mattathias şi Iuda, au coborît
spre Ierihon, în cel de-al o sută şaptezeci şi şaptelea
an, în luna a unsprezecea (aceasta era luna sabat).

15. Şi au priimit pre ei ficiorul lui Avuv la pălăncuţă,
cêea ci să chema Dócos, cu vicleşug, carele au zidit, şi
au făcut lor ospăţ mare; şi ascunse acoló bărbaţi.

15. Şi luoă feciorul lui Avuv în tăriia carea se chiamă
Docos cu înşălăciune, carea o zidise, şi le făcu ospăţ
mare; şi ascunse acoló ni‑ [898/2] şte oameni.

15. Iar fiul lui Abubos i-a primit cu viclenie în fortăreaţa numită Dokos, pe care o construise el, le-a
pregătit multă băutură şi a ascuns acolo oşteni.

16. Şi cînd s‑au îmbătat Símon şi fiii lui, s‑au sculat
Ptoloméu şi cei de lîngă el şi au luat armele lor şi
întrară asupra lui Símon la ospăţi şi omorîră pre el şi
pre cei doi fii ai lui şi o samă dentru copilaşii lui.

16. Şi deaca se îmbătă Símon şi feciorii lui, se sculă
Ptolomei şi cei ce era cu dînsul şi‑şi luară armele şi
întrară unde se ospăta şi uciseră pre dînsul şi pre feciorii lui, pre amîndoi, şi pre cîţivaşi den slugile lui.304

16. Şi atunci cînd Simon şi fiii săi s-au îmbătat,
Ptolemeu şi oamenii lui s-au ridicat, au luat armele şi
s-au năpustit asupra lui Simon la banchet şi l-au ucis
pe el, pe cei doi fii ai lui şi pe cîţiva dintre slujitorii
lui.

17. Şi făcu dăfăimare mare şi răsplăti rêle pentru
bune.
18. Şi au scris acêstea Ptolemeu şi au trimis la împăratul, ca să‑i trimiţă lui puteri spre aju-

17. Şi făcu înşălăciune mare întru Israil şi plăti pentru bine cu rău.
18. Şi scrise Ptolomei acêstea şi trimêse la împăratul
să‑i trimeaţă oşti într‑aju-

17. A săvîrşit o mare nedreptate şi a răsplătit binele
cu răul.
18. Ptolemeu a relatat acestea în scris şi le-a trimis
regelui, ca să-i trimită oşti în aju-
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toriu şi să dea lui ţara lor şi cetăţile.
19. Şi au trimis pre alţii la Gazár să rîdice pre Ioán şi celor preste
mii au trimis cărţi să meargă cătră el, ca să dea lor argint şi aur şi
dări.
20. Şi pre alţii i‑au trimis să apuce Ierusalímul şi măgura besêrecii.
21. Şi alergînd oarecine, vesti lui Ioán, la Gazára, că au pierit tatăl
lui şi fraţii lui şi cum „Au trimis să te omoară şi pre tine”.
22. Şi auzind, să spămîntă’ foarte şi prinse pre bărbaţii ceia ce au
venit să‑l piarză pre el şi‑i omorî pre ei, pentru că au cunoscut că
cerca pre el să‑l omoară.
23. Şi cêlealalte cuvinte ale lui Ioán şi războaiele41 lui şi vitejiile
lui carele au vitejit şi zidirea zidurilor care au zidit şi lucrurile lui,
24. Iată, acêstea s‑au scris în Cartea zilelor vlădiciei lui, după ce
s‑au făcut arhiereu după tatăl lui.

Al Maccavéilor cuvînt al doilea
Cap 1
1. „Fraţilor jidovilor ce sînt la Eghípet, să să bucure! Fraţii cei
den Ierusalim jidovi şi cei den ţara Iudéii, pace bună!
2. Şi să facă voao bine Dumnezău şi să pomenească făgăduinţa
lui cea cătră Avraám şi Isaác şi Iácov, robilor lui celor credincioşi!
3. Şi să vă dea voao inimă tuturora să vă închinaţi lui şi să‑i faceţi
lui voia cu inimă mare şi cu suflet voitoriu!
4. Şi să deşchiză inima voastră întru lêgea lui şi întru porunci şi
pace să facă!
5. Şi să asculte voao rugile şi să să împace cu voi şi nu pre voi să
vă părăsască în vrême rea!
6. Şi acum aicea sîntem, rugîndu‑ne pentru voi.
7. Împărăţind Dimítrie în anul 169, noi, jidovii, scris‑am voao
den necaz şi de întîmplarea vremii ce au venit asupra noastră în anii
aceştia, de cînd s‑au depărtat Iacov şi cei ce au fost cu dînsul de la
sfîntul pămînt şi de la împărăţie
8. Şi au ars poarta şi au vărsat sînge nevinovat; şi ne‑am rugat
Domnului, şi ne‑au ascultat; şi am adus jîrtvă şi făină de grîu şi am
aprins luminătorii şi am pus înainte pîinile.
9. Şi acum ca să ţineţi zilele Facerii de Colibi ale lunii lui haseléf.
10. În anul 188.” „Cei den Ierusalím şi den Iudéa şi bătrînimea
şi Iúda, la Aristóvul, dascalului lui Potoleméu împărat, care iaste
den neamul preoţilor celor unşi, şi celor den Eghípet jidovi, să vă
bucuraţi şi //

113

texte
Ms. 45, p. 859-860

Ms. 4389, p. 898-899

Versiunea modernă

tor şi să‑i dea lui182 ţara lor şi cetăţile.

tor; şi‑i întoarse înapoi ţinutul şi cetăţile şi haraciul.

tor şi să predea ţara şi cetăţile lor.

19. Şi au trimis pre alţii la Gázara să rădice pre Ióan
şi celor preste mii au trimis cărţi să margă cătră el,
pentru ca să le dea lor argint şi aur şi dări.

19. Iar pre unii îi trimêse la Gazara să prinză pre
Ioann şi scrise cărţi la căpitani să vie la dînsul şi să le
dea aur şi argint şi daruri.

20. Şi pre alţii au trimis să apuce Ierusalímul şi măgura bisêricii.

20. Iar pre alţii trimêse să cuprinză Ierusalímul şi
muntele305 bisêricii.

19. Pe unii i-a trimis la Gazara ca să-l înlăture pe
Ioan, iar celor ce comandau o mie de oameni le-a trimis scrisoare să vină la el, ca să le dea argint, aur şi
daruri.
20. Pe alţii i-a trimis să pună stăpînire pe Ierusalim
şi pe muntele templului.

21. Şi alergînd183 oarecine, vesti lui Ioan, la Gázara,
că au pierit tatăl lui şi fraţii lui şi că „Au trimis pre tine
să te omoară”.
22. Şi auzind, să spămîntă foarte şi prinse pre bărbaţii ceia ce au venit să‑l184 piarză pre el şi‑i omorî pre
ei, pentru că au cunoscut că cerca pre el să‑l omoară.

21. Iar oarecine alergă mai nainte şi spuse lui Ioann,
în Gazára, cum că au pierit tată‑său şi fraţii lui şi „Au
trimes şi la tine să te ucigă”.
22. Şi deaca auzi, se înfricoşă foarte şi apucă’ pre
oamenii cei ce‑i treamesêse la dînsul306 să‑l piiarză şi‑i
ucise, că cunoscu că cearcă să‑l omoară.

21. Cineva, alergînd înainte, i-a vestit lui Ioan, în
Gazara, că tatăl şi fraţii lui au fost ucişi şi că „A trimis
să te omoare şi pe tine”.
22. Cînd a auzit Ioan, straşnic şi-a ieşit din fire, a
pus mîna pe oamenii veniţi să-l omoare şi i-a ucis, căci
a aflat că ei îl căutau spre a-l omorî.

23. Şi cêlealalte cuvintelor lui Ioan şi războaiele lui
carele au vitejit şi zidirea zidurilor cărora au zidit şi
lucrurile lui,
24. Iată, acêstea s‑au scris pre Cartea dzilelor vlădiciei lui, după ce s‑au făcut arhiereu după tatăl lui.

23. Iar cêlealalte cuvinte ale lui Ioann şi ale fraţilor
lui şi ale bărbăţiei lui cei bune, care bine le‑au vitejit, şi
zidirea zidurilor care au zidit şi lucrurile lui,
24. Iată că acêlea sînt scrise în Cartea zilelor arhieriei
lui, de cînd se‑au aşăzat arhiereu în urma tătîne‑său.

23. Iar restul întîmplărilor lui Ioan, războaiele lui,
faptele de vitejie pe care le-a săvîrşit, refacerea zidurilor pe care le-a refăcut, precum şi isprăvile sale,
24. Acestea, iată, au fost consemnate în Cronica
zilelor arhieratului său, de cînd a devenit arhiereu după
tatăl său.

A Maccavéilor cuvîntu al doilea

Cartea 2 a Maccavéilor

2 Macabei

[859/1] Cap 1

Capul 1

Capitolul 1

1. „Fraţilor jidovilor ce sînt la Éghipt1, să să bucure!
Fraţii cei den Ierusalim jidovi şi cei dentru ţara Iudéii,
pace bună!
2. Şi să vă facă voao bine Dumnedzău şi să pomenească făgăduinţei lui cei de cătră Avraam şi Isaac şi
Iacov, robilor lor celor credincioşi!
3. Şi să vă dea voao inimă tuturora, ca să vă închinaţi
lui şi să faceţi [859/2] lui voile cu inimă mare şi cu
suflet voitor!

1. „Fraţilor celor den Eghípet jidovi, sănătate vă
zic! Fraţii jidovi cei den Ierusalim şi cei den Ţinutul
Jidovesc şi pace bună!1
2. Bine să facă voaoă Dumnezeu şi să‑şi aducă
aminte de făgăduinţa sa carea au grăit cătră Avraam şi
cătră Isaac şi cătră Iacov, robii săi cei credincioşi!
3. Şi să dea voaoă inimă tuturor să vă închinaţi lui şi
să faceţi voile lui cu inimă mare şi cu suflet voios!

1. „Fraţilor iudei din Egipt, bucurie! Fraţii iudei din
Ierusalim şi cei din ţara Iudeii [vă urează] bună pace!
2. Dumnezeu să vă facă tot binele şi să-şi aducă
aminte de legămîntul său către Avraam, Isaac şi Iacob,
robii săi cei credincioşi!
3. Şi să vă dea vouă tuturor inima să-l cinstiţi şi să-i
împliniţi vrerile cu inimă mare şi suflet prielnic!

4. Şi să dăşchiză inima voastră întru lêgea lui şi întru
porînci şi pace să facă!

4. Şi să dăşchiză inima voastră în lêgea sa şi în
porîn‑ [899/1] cile lui şi să facă pace!

4. Să vă deschidă inima întru legea şi poruncile sale
şi să facă pace!

5. Şi să asculte voao rugilor şi să să împace cu voi şi
nu pre voi să vă părăsască întru vrême vicleană!

5. Să auză rugăciunea voastră şi să se umilească spre
voi şi să nu vă lase în vrêmea cea hicleană!

5. Să plece urechea la rugile voastre, să se împace cu
voi şi să nu vă lase la ceas de restrişte!

6. Şi acum aicea sîntem, rugîndu‑ne pentru voi.

6. Şi acum sîntem de ne rugăm aici pentru voi.

7. Împărăţind Dimítrie întru anul 160, noi, jidovii,
scris‑am voao cu năcaz şi întru prilejul ce au venit
asupra noastră întru anii [860/1] aceştia, de cînd s‑au
depărtat Iacov şi cei cu el2 de la cel sfînt pămînt şi de
la împărăţie

7. Împărăţind Dimítrie în anul 169, noi, jidovii,
am scris voaoă în năcazurile şi în amărăciunile care
au venit asupra noastră într‑aceşti ani, de cînd se‑au
dăzlupit Iáson şi cei ce au fost cu dînsul de la pămîntul
cel sfînt şi de la împărăţie2

6. Iar acum noi sîntem aici în rugăciune pentru
voi.
7. Pe cînd era rege Demetrios în cel de-al o sută
şaizeci şi nouălea an, noi, iudeii, v-am scris vouă în
urgia şi în necazul ce au venit peste noi în aceşti ani de
cînd Iason şi cei ce erau de partea lui s-au depărtat de
pămîntul sfînt şi de domnie.

8. Şi au arsu poarta şi au vărsat sînge nevinovat; şi
ne‑am rugat Domnului, şi ne‑au3 ascultat; şi am adus
jirtve şi făină de grîu şi am aprinsu luminătorii şi am
pus înainte pîinele.
9. Şi acum pentru ca să ţineţi dzilele Facerii Cortului a lui haselef lunei.

8. Şi au ars poarta şi au vărsat sîngele cel nevinovat;
şi ne‑am rugat cătră Dumnezeu şi sîntem auziţi; şi am
adus jărtvă şi făină de grîu şi am aprins sfêştnicele şi
am pus pîini înainte.
9. Şi acum să petrêcem Zile Colibilor în luna lui
haslev.

8. Ei au dat foc porţii [templului] şi au vărsat sînge
nevinovat, iar noi ne-am rugat Domnului şi am fost
ascultaţi; am adus jertfă şi floarea făinii de grîu, am
aprins sfeşnicele şi am aşezat înainte pîini.
9. Iar acum [vă cerem] să ţineţi zilele Sărbătorii
Corturilor din luna chaseleu.

10. Întru anul 188.” „Cei den Ierusalim şi den
Iudéa şi bătrînimea şi Iúda, la Aristóvul, dascalul lui
Ptoleméu împăratul şi fiind de la a celor unşi preuţi
rudă, şi celor den Éghiptu iudei, să vă bucuraţi şi

10. În anul 188.” „Nărodul cel den Ierusalim şi
în Iudéea şi bătrînii jidoveşti, lui Aristovul, dascalul
lui Ptolomei împărat, celui ce iaste dentru cei unşi
ai neamului preoţesc, şi celoralalţi jidovi carii sînt în
Eghípet, bucurie şi

10. [Scrisă] în cel de-al o sută optzeci şi optulea
an.” „Cei din Ierusalim şi cei din Iudeea, adunarea
bătrînilor şi Iuda [urează] lui Aristobulos, dascălul
regelui Ptolemeu, care este din neamul preoţilor unşi,
precum şi iudeilor din Egipt, bucurie şi
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să fiţi sănătoşi!
11. Den mari primejdii fiind mîntuiţi de Dumnezău, foarte
mulţemim lui, ca cum cătră împărat am fi dat războiu,
12. Pentru că el au fiert pre ceia ce s‑au rînduit în sfînta cetate.
13. Pentru că la Persída fiind domnul şi putêrea cea ce era cu el,
care i să părea a nu‑i sta nimeni înainte, s‑au tăiat de tot în besêreca
Nanéii, cu prilăstire făcînd preoţii Nanéii.
14. Pentru că ca cînd ar vrea să lăcuiască cu ea, au venit la locul
acela şi Antióh şi cei denpreună cu el priêteni ca să ia banii în loc
de zêstre.
15. Şi puind acêstea înainte preoţii Nanéii, şi el apropiindu‑se cu
puţini la curtea besêrecii, închizînd besêreca,
16. Deaca au întrat Antióh, deşchizînd uşa podului cea ascunsă,
lovind cu pietri, uciseră pre domn; şi părţi făcînd şi luînd capetele,
le‑au lepădat celor de afară.
17. Întru tot bine e cuvîntat noao Dumnezău, carele au dat pre
ceia ce au păgînit!
18. Vrînd să aducem, în 25 ale lunii haseléf, curăţăniia besêrecii,
cu cuviinţă am socotit să vă arătăm voao, pentru ca şi voi să ţineţi
pînă la Facerea Corturilor1 şi a Focului, cînd Neemiás – zidiia şi
besêreca, şi jîrtăvnicul – au adus jîrtvă.
19. Că şi cînd ducea la Persída pre părinţii noştri, cei de atuncea
bunii credincioşi preoţi, luînd den focul jîrtăvnicului, cu taină au
ascuns într‑o groapă ca de puţ, fiind fără de apă, întru care l‑au
astupat, cît la toţi era neştiut locul.
20. Şi trecînd cîţiva ani, cînd să păru lui Dumnezău, trimiţîndu‑se Neémiia de împăratul Persídii, pre nepoţii preoţilor celor ce
au ascuns i‑au trimis la foc, precum ne‑au arătat noao, să nu fie aflat
foc, ce apă iute;
21. Porunci ca să ia ei şi să aducă; şi deaca să aduseră cêlea ale
jîrtvelor, porunci preoţilor Neémiia să stropească cu apa şi lêmnele,
şi cêlea ce‑s deasupra.
22. Şi deaca fu şi vrêmea trecu şi soarele străluci, după nori fiind
mai nainte, să aţîţă’ foc mare, cît toţi s‑au mirat.
23. Şi rugă au făcut preoţii, mistuindu‑se jîrtva, şi preoţii şi toţi,
începînd Ionath, şi ceialalţi răspunzînd ca Neémiia.
24. Şi era ruga în chipul acesta. Rugă: «Doamne, Doamne Dumnezăule, ziditoriul tuturor cel înfricoşat şi tare şi dirept şi milostiv
25. Şi cel sîngur împăratu şi bun, cel sînguru dătătoriu, cel sînguru dirept şi atotţiitoriu şi vêcinic, cela ce mîntuieşti pre Israíl den
tot răul, cela ce ai făcut pre părinţi aleşi şi ai sfinţit pre ei,
26. Priimêşte jîrtva pentru tot norodul tău Israíl şi păzêşte partea
ta şi o sfinţêşte!
27. Adună răsipirea noastră, mîntuiêşte pre ceia ce slujescu în
limbi, pre cei ocărîţi şi urîţi îi socotêşte, şi /
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să fiţi sănătoşi!

sănătate!3

sănătate!

11. Dentru mare nevoi de Dumnedzău fiind mîntuiţi, tare mulţămim lui4, cînd cătră împărat rînduindu‑ne,
12. Pentru că el fiarse întru cetatea sfîntă.

11. Fiind mîntuiţi de Dumnezeu den nevoile cêle
mari, foarte‑i mulţemim că am biruit pre cêle împărăteşti,
12. Că el au fiert pre cei ce au fost rînduiţi în cetatea
cea sfîntă
13. [12.] În Ţara Cazîlbăşască. [13.] Şi fiind el mai
mare şi socotind că nu‑l va suferi putêrea, l‑au tăiat în
capiştea Naniei, fiind înşălat de sfatul popilor Nanei.

11. Salvaţi de Dumnezeu din mari primejdii, îi aducem cele mai mari mulţumiri, fiindcă sîntem apăraţi
împotriva regelui,
12. Căci el însuşi i-a alungat pe cei ce-au fost rînduiţi
în cetatea sfîntă.
13. Ajunşi în Persia, conducătorul lor şi armata
lui ce părea de neînfrînt au fost nimiciţi în templul
[zeiţei] Nanaia, întrucît preoţii Nanaiei au recurs la un
şiretlic.
14. Căci Antioh, ca şi cum urma a se căsători cu
zeiţa, a venit în acel loc împreună cu oamenii săi spre
a lua bogăţii cu titlul de zestre.

13. Pentru că la Persída fiind domnul şi cea pregiur
însă nesuferită ce să părea să fie putêre, să prea tăiară
întru bisêrica Naníei, cu prilostire făcînd preuţii Naníei.
14. Pentru ca, cînd are vrea să lăcuiască împreună
cu ea, au venit la loc şi Antíoh şi cei împreună cu el
priêteni ca să ia banii în loc de dzêstre.
15. Şi puindu‑le înainte pre ei5 preuţii Nanéului6, şi
el apropiindu‑să cu puţîni la ograda bisêricii, închizînd
bisêrica,
16. Daca au întrat Antíoh, dăşchizînd a podului
ascunsă uşe, lovind cu pietri, dătunară7 pre domnu; şi
părţi făcînd şi capetile luînd, denafară le‑au lepădat.

14. Ca cînd ară fi vrut să lăcuiască cu dînsa la un
loc, au venit Antioh în loc şi priêtenii lui şi ca să ia bani
mulţi în loc de înşălăciune4.

15. După ce preoţii din templul Nanaiei i le-au pus
înainte, iar el, însoţit de cîţiva [oameni], a intrat în
incinta sanctuarului, [preoţii] au închis templul.
16. Cînd Antioh a intrat, ei, deschizînd o uşă ascunsă
din plafon şi aruncînd pietre, l-au lovit pe comandant;
făcîndu-i pe toţi bucăţi şi tăindu-le capetele, le-au
aruncat celor de afară.

17. Întru tot — binecuvîntat noao Dumnedzău,
carele au dat pre ceia ce au păgînit!

15. Că deaca le‑au pus înainte popii Naniei, şi
întrînd el cu puţinei în tinda bisêricii5, au încuiat bisêrica,
16. [15.] Deaca au întrat Antioh,6 [16.] şi au dăşchis
uşa cea ce era într‑ascuns pren podină şi au dat cu
pietri şi au ucis pre domn şi pre cei ce era cu dînsul şi
i‑au făcut bucăţi, iar capetele le‑au tăiat şi le‑au lepădat
afară.
17. Bine iaste cuvîntat Dumnezeu pentru toate, cela
ce au dat pre cei necuraţi!

18. Vrînd să aducem la haselef, în 15, curăţenie bisêricii, cuviitor am socotit să vă arătăm voao, pentru ca
şi voi să ţineţi pînă la Facerea Corturilor şi a Focului,
cînd Neemías, zidind şi bisêrica, şi jirtăvnicul, aduse
jirtvă.

18. Deci vrînd să facem praznic curăţirei bisêricii
în 25 de zile ale lunii7 lui haslev, ne fu voia să vă facem
ştire, ca să sărbaţi şi voi zioa Praznicului Colibilor şi
Zioa Focului, care se‑au dat cînd au zidit Neémiia bisêrica şi altariul, de au adus jărtve.

19. Pentru că cînd la Persída să ducea părinţii noştri, cei de atuncea bine-credincioşi preuţi, luînd preste
focul jirtăvnicului, pre ascunsu au ascunsu întru o
gropílă ca8 de puţ, fiind fără de apă, întru carele l‑au
astupat, cît la toţi neştiut era locul.

19. Pentru că în vrêmea în carea ducea pre părinţii
noştri în Ţara Cazîlbăşască, atunci preoţii cei ce se
temea de Dumnezeu au luat foc de la altar într‑ascuns
8
şi l‑au ascuns în vale, unde era puţul cel sec, şi l‑au
închis într‑însul, aşa ca cînd ară fi un loc neştiut de
nimini.9

17. Pentru toate acestea, binecuvîntat este Dumnezeul nostru, care i-a dat [morţii] pe cei fără de credinţă!
18. Avînd de gînd a sărbători, în ziua a douăzeci
şi cincea a [lunii] chaseleu, purificarea templului, am
considerat necesar să vă aducem [asta] la cunoştinţă,
pentru ca şi voi înşivă să ţineţi Sărbătoarea Corturilor
şi a Focului, cînd Neemias, cel ce a reconstruit templul
şi altarul, a adus jertfe.
19. Căci atunci cînd strămoşii noştri erau duşi în
Persia, preoţii cei credincioşi de atunci, luînd în taină
din focul de pe jertfelnic, l-au ascuns în adîncitura
unei fîntîni cu aspectul uneia secate, în care l-au pus
în siguranţă, astfel încît locul le-a fost tuturor necunoscut.

20. Şi trecînd ani destui, cînd să păru lui Dumnedzău,
trimis fiind Neemías de la împăratul Persídei, pre fiii
preuţilor celor ce au ascunsu au trimis la foc, în ce
[860/2] chip au9 arătat noao, să nu fie aflat foc, ci apă
iute;

20. Iar deaca au trecut [899/2] mulţi ani şi au vrut
Dumnezeu să trimeaţă pre Neémiia de la împăratul
cazîbăşăsc, au trimes pre nepoţii preoţilor celor ce
ascunsêse să caute focul şi, precum au spus noaoă,
n‑au aflat foc, ce apă iute10;

20. După ce trecuseră destui ani, atunci cînd a hotărît Dumnezeu, trimis de regele Persiei în Iudeea,
Neemias i-a trimis după foc pe nepoţii celor ce-l ascunseseră; după cum ne-au spus ei, n-au găsit foc, ci
apă iute;

21. Porînci ca ei să ia şi să aducă; şi dacă să aduseră
cêlea ale jirtvelor, porînci preuţilor Neemía să stropască cu apa şi lêmnele, şi cêle ce‑s deasupra.

21. Şi le‑au porîncit să ia şi să aducă lui; şi jărtvele
cêle ce era aşăzate porînci preoţilor Neémiia să le11
stropească cu apă şi lêmnele, şi cêlea ce era puse pre
dăsupra.

21. [Neemias] le-a poruncit să o scoată, pentru a
i-o aduce; îndată ce au fost aduse cele necesare pentru
jertfe, Neemias a poruncit preoţilor să stropească cu
[acea] apă lemnele şi cele aşezate deasupra lor.

22. Şi daca fu şi vrêmea trecu şi soarele răsări,
mainte supt10 nori fiind, să aţîţă’ foc mare11, cît12 toţi
s‑au mirat.

22. De‑acii, deaca fu aceasta şi trecu vrême, cînd
răsări soarele cel ce era mai nainte în nor, se aţîţă’ foc
mare, atîta cît se mira toţi.

23. Şi rugă au făcut preuţii, mistuindu‑să jirtva, şi
preuţii şi toţi, începînd Ionath, şi ceialalţi răspundzînd
ca Neémía.
24. Şi era ruga în chipul avînd acesta. Rugă13:
«Doamne, Doamne Dumnedzăul cel a tuturor ziditor,
cel groaznic şi vîrtucios şi drept şi milostiv

23. Şi făcea toţi preoţii rugăciuni şi cînd ardea jărtva
şi începea Ioanathan, iar ceielalţi răspundea.

22. Cum s-a făcut aceasta şi s-a scurs o vreme, cînd
a strălucit din nou soarele, ce fusese înainte acoperit
de nori, s-a ridicat [pe altar] un rug mare, că toţi s-au
minunat.
23. În timp ce jertfa era mistuită de foc, preoţii şi
toţi ceilalţi au făcut o rugăciune, Ionathan începînd-o,
iar ceilalţi răspunzînd după Neemias.
24. Iar rugăciunea era de felul următor: Rugăciune:
«Doamne, Doamne Dumnezeule, cel [ce eşti] întemeietor a toate, înfricoşător, puternic, drept şi milostiv,

25. Şi cel sîngur împărat şi bun, cel sîngur dătător,
cel sîngur drept şi întrutotţiitor şi vêcinic, cela ce
mîntuieşti pre Israil dentru tot răul, cela ce ai făcut pre
părinţi aleşi şi ai sfinţit pre ei,

24. Iar Neémiia era de avea rugăciune într‑acesta
chip, zicînd: «Doamne12 Dumnezeule, făcătoriul tuturor, cel înfricoşat şi tare şi dirept şi milostiv, cela ce
eşti împărat bun,
25. Însuţi dătătoriu şi însuţi dirêpte şi atotţiitor şi
vêcinic, cela ce mîntuieşti pre Israil den toată răotatea,
cela ce ai făcut pre părinţii cei aleşi şi i‑ai sfinţit,

25. Unic rege şi binefăcător, unic dăruitor, unic
drept, atotstăpînitor şi veşnic, cel care-l scapi pe Israel
din orice rău, cel care i-ai făcut pe părinţii noştri aleşi
şi i-ai sfinţit,

26. Priimêşte jirtva pentru tot nărodul tău Israil şi
păzêşte partea ta şi o sfinţêşte!

26. Priimêşte jărtva pentru tot Israilul, nărodul tău,
şi păzêşte partea ta şi o sfinţêşte!

26. Primeşte jertfa din partea întregului tău popor
Israel, păzeşte partea ta şi sfinţeşte-o!

27. Adună răsîpirea noastră, mîntuiêşte pre ceia ce
slujesc întru limbi, pre cei ocărîţi şi urîţi socotêşte, şi

27. Adună rîsipirea noastră şi mîntuiêşte pre ceia ce
sînt robi limbilor şi caută spre cei ocărîţi şi urgisiţi, ca

27. Adună-i laolaltă pe cei ai noştri din afară, eliberează-i pe cei ce sînt în robie la păgîni, caută la cei
dispreţuiţi şi batjocoriţi, iar
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să cunoască limbile că tu eşti Dumnezăul nostru!
28. Căznêşte pre ceia ce asuprescu şi hulescu cu mîndrie!
29. Răsădêşte pre norodul tău la locul cel sfînt al tău, precum au
zisu Móisi!»
30. Şi preoţii cînta laudele.
31. Şi îndată ce s‑au topit ale jîrtvei, şi cêealaltă apă ce au rămas
porunci Neémia să o ţie pre pietri mai mari.
32. Şi deaca să făcu aceasta, pară de focu să aţîţă’, şi cea de la
jîrtăvnicu lumină ce străluciia împotrivă să mistui.
33. Şi deaca să făcu lucrul aiêve şi s‑au vestit la împăratul persilor
că la locul unde au ascunsu focul preoţii cei ce s‑au mutat s‑au ivitu
apa den care şi cei ce era cu Neémia au curăţit cêlea ale jîrtvei,
34. Şi îngrădind împăratul locul, besêrecă au făcut, ispitind
lucrul.
35. Şi cărora dăruia împăratul, multe dobînzi lua şi le da.
36. Şi numiră cei ce era cu Neémia pre aceasta efthar, carea să
tălmăcêşte «curăţenie»; şi să chiamă la cei mulţi nefthár.”
Cap 2
1. Şi să află’ în scrisori Ieremíia prorocul cum că au poruncit den
focu să ia ceia ce să mută, precum s‑au însămnat, şi cum au poruncit
celor ce să mută
2. Prorocul, dîndu lor lêgea, pentru ca să nu uite poruncile
Domnului şi ca să nu rătăcească cu cugetele văzînd chipuri de auru
şi de argint şi cea de prenprejurul lor podoabă.
3. Şi altele ca acêstea zicînd, să ruga să nu se depărtêze lêgea de
la inima lor.
4. Şi era într‑acea scriptură cum cortul şi chivotul au poruncit
prorocul, răspunsu făcîndu‑se lui, să meargă după el, şi deaca ieşi la
munte, unde s‑au suit Móisi şi au văzut moştenirea lui Dumnezău.
5. Şi viindu, Ieremíia au aflat casă de peşteră, şi cortul şi chivotul
şi jîrtăvnicul tămîierii au băgat acoló şi uşa au astupat.
6. Şi apropiindu‑se oarecarii den cei ce mergea după el ca să
sămnêze calea, şi n‑au putut să o afle.
7. Şi deaca află’ Ieremíia, hulind pre ei, zise că: „Şi necunoscut va
fi locul pînă cînd va aduna Dumnezău adunarea norodului şi blînd
să va face.
8. Şi atuncea Domnul va arăta acêstea şi să va ivi mărirea Domnului şi norul, precum şi la Móisi să arăta, în ce chip şi Solomon s‑au
rugat, ca să să sfinţească locul foarte.”
9. Şi să arăta şi precum, avînd înţelepciune, au adus jîrtvă de
tîrnosire şi de săvîrşirea besêricii.
10. Precum şi Móisi s‑au rugat cătră Domnul şi să pogorî focu
den ceriu şi au mistuit ale jîrtvei, aşa şi Solomón s‑au rugat şi, pogorîndu‑să foc, au topit arderile de tot.
11. Şi zise Móisi: „Pentru căci nu s‑au mîncat cel pentru păcat,
s‑au topit.”
12. Aşijderea şi Solomón cêle 8 zile au ţinut. //
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să cunoască limbile că tu eşti Dumnedzăul nostru!
28. Căznêşte pre ceia ce asupresc şi hulescu cu
mîndrie14!
29. [28.] Răsădêşte pre nărodul tău la locul cel sfînt
al tău, în ce chip dzise Moisi!»

să ştie limbile că tu eşti Dumnezeul nostru!
28. Căznêşte pre cei ce ne năcăjăsc şi ne dosădesc
în trufă!
29. Aşază pre nărodul tău în locul tău cel sfînt,
13
precum au zis Moisí!»

păgînii să ştie că tu eşti Dumnezeul nostru!
28. Chinuieşte-i pe cei ce [ne] stăpînesc şi [ne] năpăstuiesc cu trufie!
29. Aşază poporul tău în locul tău sfînt, aşa cum a
spus Moise!»

30. [29.] Şi preuţii cînta laudele.

30. Iar preoţii cînta cîntece pînă ce arse jărtva.

30. Iar preoţii intonau imnuri.
31. După ce s-au mistuit cele ale jerfei, Neemias a
poruncit să se stropească cu apa rămasă pietrele mai
mari.
32. Cum s-a făcut aceasta, s-a ridicat o flacără, dar
ea a fost mistuită de lumina ce strălucea în faţa ei pe
jertfelnic.
33. Imediat ce faptul a devenit cunoscut, i s-a dat de
veste regelui perşilor că în locul în care preoţii duşi în
surghiun au ascuns focul a apărut apă cu care cei din
jurul lui Neemias au sfinţit cele ale jertfei;

31. [30.] Şi îndată ce s‑au topit cêlea ale jirtvei, şi cea
rămasă apă Neemías porînci pietri mai mari a ţinea.

31. Şi deaca să obîrşi jărtva, porînci Neémiia de turnară apa carea rămăsêse pre pietrile cêle mai mari.

32. [31.] Şi dacă să făcu aceasta, pară să aţîţă’, şi cea
de la jirtăvnic strălucind împotrivă lumină să mistui.

34. [33.] Şi îngrădind împăratul locul, bisêrică au
făcut, ispitind lucrul.
35. [34.] Şi cărora dăruia împăratul, multe dobînzi
lua şi le da.
36. [35.] Şi numiră cei pregiur Néemía pre acesta
efthar, carea să tălmăcêşte «curăţenie»; şi să cheamă
lîngă cei mulţi nefthar.” [861/1]

32. Care (lucru)14 deaca se făcu, se aţîţă’ dentr‑însele
văpaie şi se aprinse den lumina carea străluciia den
altar.
33. De‑acii, deaca se‑au arătat lucrul, se‑au făcut
ştire împăratului cazîlbăşăsc cum în locul acela în
care au ascuns preoţii cei mutaţi15 foc se‑au arătat apă
den carea au curăţit jărtva Neémiia şi cei ce au fost
cu dînsul;
34. Şi îngrădi împăratul acel loc, ispitind lucrurile,
şi au făcut bisêrică16.
35. Şi au dat preoţilor multe daruri, şi cêlea ce le
luase iarăşi le‑au dat înapoi.
36. Şi puse Neémiia şi cei ce era cu dînsul numele
acelui loc nefthar, care se înţelêge «curăţire»; şi de mulţi
se chiiamă nefthar.”

Cap 2

Cap 2

Capitolul al 2-lea

1. Şi să află întru scrisori Ieremía prorocul că au
prorocit den foc să ia ceia ci să mută, în ce chip am
însemnat, şi cum au prorocit celor ci să mută

1. Şi se află’ în scrisoarea Ieremiei prorocul [900/1]
cum că au porîncit să ia foc aceia carii se‑au mutat,
cum se‑au semnat, şi cum au porîncit celor ce se‑au
mutat17

1. Se găseşte în scrierile profetului Ieremia că el a
poruncit ca cei duşi în surghiun să ia foc, precum s-a
arătat, şi că a mai cerut celor duşi în surghiun

2. Prorocul, dînd lor lêgea, pentru ca să nu uite
porîncilor Domnului şi ca să nu rătăcească cu cugetile
văzînd chipuri de aur şi de argint şi cea prenpregiurul
lor podoabă.

2. Şi au dat lor lêge să nu uite porîncile Domnului
şi 18să nu li se zmintească mintea văzînd idoli de aur şi
de argint şi podoabele lor.

2. Profetul, dîndu-le legea, să nu uite de poruncile
Domnului şi să nu se abată în cuget văzînd statuile de
aur şi de argint şi podoaba din jurul lor.

3. Şi altele ca acêstea dzicînd, să ruga să nu să dăpărtêze lêgea de la inima lor.

3. Şi altele ca acêstea zicînd, de se ruga să nu
dăpărtêze lêgea den inima lor.

3. Şi spunînd altele asemenea, îi îndemna să nu
lepede legea de la inima lor.

4. Şi era întru scrisoare cum cortul şi sicriiul porînci
prorocul, porîncă făcîndu‑să lui, să margă după el, şi
daca ieşi15 la măgură, unde Moisi, suindu‑să, au văzut
a lui Dumnedzău moştenire.
5. Şi venind, Ieremías au aflat casă cu peştere, şi
cortul şi sicriiul şi jirtăvnicul tămîierii au băgat acoló
şi uşa au astupat.

4. Şi era într‑acea scrisoare ca cortul şi sicriul, de
au porîncit răspuns dumnezeiesc, prorocul să umble
după dînsa pînă ce se va sui în muntele 19în care se‑au
suit Moisí şi au văzut moştinarea lui Dumnezeu.
5. Şi viind acoleá, Ieremiia au aflat peştera şi cortul
şi sicriul şi băgă acoló şi altariul tămîiei şi au astupat
uşa.20

4. Se mai afla în scriere faptul că profetul, în baza
unei revelaţii, a poruncit ca cortul şi chivotul să-l însoţească, că a plecat spre muntele unde Moise, urcînd,
a privit moştenirea lui Dumnezeu.
5. Şi ajungînd acolo, Ieremia a găsit o încăpere de
forma unei grote şi a dus acolo cortul, chivotul şi
jertfelnicul tămîierii, apoi a astupat intrarea.

6. Şi apropiindu‑să oarecarii dentru ceia ci urma
împreună ca să însemnêdze calea, şi nu au putut să
o afle.
7. Şi daca Ieremía cunoscu, hulind pre ei, dzise că:
„Şi necunoscut locul va fi pînă unde va aduna Dumnedzău adunare a nărodului şi blînd să va face.

6. Şi se‑au apropiiat unii den cei ce urma21 ca să
semnêze calea, să o ştie, şi nu o au putut afla.

6. Cîţiva dintre cei ce-l însoţiseră au venit să însemne drumul, dar nu l-au putut găsi.

7. Iar deaca cunoscu Ieremiia hula acelora, zise: „Să
fie locul neştiut pînă ce va aduna Dumnezeu adunarea
nărodului şi va fi milostiv.

7. Cînd Ieremia a aflat, ocărîndu-i, le-a spus că:
„Locul va rămîne necunoscut pînă ce Dumnezeu va
strînge adunarea poporului şi va deveni milostiv.

8. Şi atuncea Domnul va arăta acêstea şi să va ivi
mărirea Domnului şi norul, în ce chip şi la Moisi să
arăta, în ce chip şi Solomon s‑au rugat, ca locul să să
sfinţească foarte.”

8. Şi atunci va arăta Domnul acêstea şi se va arăta
slava Domnului şi va fi nor, cum se‑au arătat lui Moisí
şi 22cum se‑au rugat şi Solomon, ca să se sfinţească
locul foarte lui Dumnezeu.”

8. Şi atunci Domnul le va arăta acestea şi va fi văzută gloria Domnului şi norul, aşa cum i se arăta el lui
Moise şi aşa cum a cerut Solomon [să se arate], pentru
ca locul să fie sfinţit în chip măreţ.”

9. Şi să arăta că, avînd înţelepciune, aduse jirtvă de
înnoire şi a săvîrşirei bisêricii.

9. Şi vorbiia şi, avînd înţelepciune, 23rîdică’ jărtva
înnoirei24 şi a săvîrşirei bisêricii.

10. În ce chip şi Moisi s‑au rugat cătră Domnul şi să
pogorî foc dentru cer şi ale jirtvei le‑au mistuit, aşa şi
Solomon s‑au rugat şi, pogorînd foc, au topit arderile
de tot.
11. Şi dzise Moisi: „Pentru căci nu s‑au mîncat cel
pentru păcat, s‑au topit.”

10. Cum şi Moisí se‑au rugat cătră Domnul şi se‑au
pogorît foc den ceriu şi au mîncat jărtva, aşa 25se‑au
rugat şi Solomon şi se‑au pogorît foc den cer şi au ars
arderea cea de tot.26
11. Şi au zis Moisí: 27„Pentru căci că n‑au fost mîncat ce au fost pentru păcat, au ars.”

9. Se mai menţiona lămurit în scriere că, înzestrat
fiind cu înţelepciune, [Solomon] a adus jertfă pentru
înnoirea şi terminarea templului.
10. Şi aşa cum Moise s-a rugat către Domnul şi a
căzut foc din cer şi a mistuit cele ale jertfei, la fel şi
Solomon s-a rugat şi, căzînd, focul a mistuit jertfele
arderii de tot.
11. Moise a spus: „Întrucît ceea ce s-a jerfit pentru
păcat nu s-a mîncat, a fost mistuit.”

33. [32.] Şi daca ivit s‑au făcut lucru şi s‑au vestit
la împăratul persilor că la locul unde au ascunsu focul
preuţii ce s‑au luat apa s‑au ivit, dentru carele şi cei
pregiur Neémía au curăţit cêlea a jirtvei,

12. Aşijderea şi Salomon cêle 8 dzile au ţînut.

12. Aşijderea şi Solomon 8 zile au ţinut.

34. Iar regele, împrejmuind locul, l-a făcut sacru,
după ce a cercetat îndeaproape faptul.
35. Şi acestora regele le era binevoitor, lua multe
bunuri şi le dădea lor.
36. Cei din jurul lui Neemias au numit acest [loc]
ephtar, care se traduce prin «curăţire»; de către cei mulţi
este numit, însă, nephtar.”

12. De asemenea, şi Solomon a ţinut cele opt zile
[de sărbătoare].
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13. Şi să povestiia şi în scripturi şi în pomenirile cêle de Neémia
ca şi acêstea şi cum, adunînd raclă de cărţi, au adunat cêle de împăraţi
şi de proroci şi cêle ale lui David şi cărţile cêle trimise ale împăraţilor
pentru danii.
14. Aşijderile şi ale Iúdii cîte s‑au întîmplat pentru războiul ce
s‑au făcut noao le‑au adunat toate şi sînt la noi.
15. Dentru carele, dară, de vă vor trebui, să trimiteţi pre cei ce
vor aduce voao.
16. Vrînd, dară, a face curăţenie, am scris voao. Bine, dară, veţi
face ţiind zilele.
17. Şi Dumnezău — cela ce au mîntuit pre tot norodul lui şi au
dat moştenirea tuturor şi împărăţiia şi preoţiia şi sfinţeniia
18. În ce chip au făgăduit pren lêge. Pentru că nădejduim pre
Dumnezău că curînd pre noi ne va milui şi ne va aduna dentru cel
de supt ceriu la locul cel svînt,
19. Pentru că ne‑au scos pre noi den mare răutăţi şi locul au
curăţit.
20. Iară cêle de Iúda Macavéul şi de fraţii lui şi de a besêricii cei
mari curăţenie şi a cuptoriului înnoire
21. Şi încă războaiele ce s‑au făcut cătră Antióh al lui Epifán şi
cătră al acestuia fiiu Efpátor
22. Şi cêle den ceriu ce s‑au făcut arătări celora ce pentru jidovime cu nevoinţă s‑au vitejit, cît toată ţara, puţini fiind, a o prăda şi
mulţimile de varvari a le goni
23. Şi cea vestită preste toată lumea besêrecă să să zidească şi
cetatea a o face slobodă şi legile cêle ce era să să surpe a să îndirepta,
Domnul, cu toată liniştea, blînd fiind lor,
24. Cêle de cătră Iasón Chirineanul arătate pren cinci cărţi ne
vom ispiti prentr‑o adunare tocmită să o scurtăm.
25. Pentru că, socotind curgerea numerilor şi surparea care iaste
la cei ce vor să încungiure la poveştile istoriei, pentru mulţimea materiei,
26. Grijit‑am celor ce vor vrea să citească mîngîiêre sufletească
şi celor ce iubesc a gîndi ca să‑şi aducă aminte iuşurare şi la toţi ceia
ce vor citi folos.
27. Însă noao, celor ce patima cea rea am priimit a îngustării, nu
e pre lesne, ce al sudorii şi al privegherii iaste lucrul.
28. Precum la cela ce gătêşte ospăţ şi cearcă al altóra folos nu e
prea lesne (dară)2, însă, pentru a celor mulţi mulţămită, cu dulceaţă
patema cea rea vom suferi,
29. Una a alêge pre amăruntul pentru fieştecarea, lăsînd loc celui
ce au scris, alta, ostenind, a mêrge spre pildele îngustării.
30. Pentru că, în ce chip meşterului de lemnu al casii cei noao
iaste a purta grijă de toată aşăzarea, şi celui ce să apucă a săpa şi a
zugrăvi cêle ce sînt de treabă spre podoabă iaste a le cerceta, aşa
socotesc şi la noi.
31. Că a cerceta şi a cerca multe întru cêle cu a‑ /
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13. Şi să povestiia şi întru scrisori şi întru pomeniri
cêle pentru Neémía ca şi acêstea şi16 cum, adunînd
raclă de cărţi, au adunat cêle pentru împăraţi şi proroci şi cêle a lui David şi cărţi a împăraţilor pentru
făgăduiêle la bisêrică.

13. Şi se vor28 aduce întru scripturi şi în aduceri
aminte acêstea pentru Neemiia, şi ca cum aşăza
cămara cêea în carea stau cărţile, au strîns cêle pentru
împăraţi şi pentru proroci şi pentru David şi pentru
cărţile29 împărăteşti şi pentru puneri.

13. Aceleaşi lucruri erau menţionate atît în scrieri,
cît şi în amintirile lui Neemias, precum şi faptul că el,
înfiinţînd o bibliotecă, a adunat laolaltă în ea cărţile
despre regi, despre profeţi, cele ale lui David şi scrisorile regilor cu privire la ofrande.

14. Aşijdirile şi Iúdei cîte s‑au întîmplat pentru războiul ce s‑au făcut noao le‑au adunat [861/2] toate17
şi sînt18 la noi.
15. Dentru carele, dară, să vor trebui, pre ceia ci vor
aduce voao trimiteţi.

14. Aşijderea şi Iúda cêlea ce au fost întîmplat ...30
au fost noaoă pentru războiu le‑au strîns toate şi sînt
la noi.
15. Care31, deaca vă vor trebui, să trimêteţi pre cei
ce le32 vor aduce voaoă.

14. De asemenea, şi Iuda a adunat laolaltă pentru
noi toate [cărţile] care, din pricina războiului iscat, se
împrăştiaseră; ele se află în posesia noastră.
15. Aşa că, de veţi avea trebuinţă de ele, trimiteţi
[oameni] care să vi le aducă.

16. Vrînd, dară, să facem curăţenie, am scris voao.
Bine, dară, veţi face ţiind dzilele.

16. Deci vrînd a prăznui cu curăţirea, v‑am scris. Că
bine veţi face de veţi preznui acêste zile.33

16. Prin urmare, avînd de gînd a sărbători purificarea
[templului], v-am scris vouă. Veţi proceda bine, dară,
ţinînd [şi voi] zilele [de sărbătoare].

17. Şi Dumnedzău — cela ce au mîntuit pre tot
nărodul lui şi au dat moştenirea tuturor şi împărăţiia şi
preuţiia şi sfinţeniia
18. În ce chip au făgăduit pren lêge. Pentru că
nădăjduim pre Dumnedzău că curînd pre noi ne va
milui şi ne va aduna dentru cel de supt cer la cel sfînt
loc,
19. Pentru că ne‑au scos pre noi den mari răotăţi şi
locul au curăţit.

17. Că Dumnezeu — cela ce au mîntuit pre tot
nărodul său şi au dat moşie tuturor şi împărăţie şi
preoţie şi sfinţire
18. 34Precum au făgăduit în lêge. Avem nădêjde pre
Dumnezeu că va milui pre ai noştri curînd şi-i va aduna de supt ceriu în locul cel sfînt,

17. Dumnezeu [este] cel ce a izbăvit întregul lui
popor şi a dat tuturor moştenirea, domnia, preoţia şi
sfinţenia, [a făcut aceasta]
18. Aşa cum a făgăduit prin lege. Sperăm în Dumnezeu că se va îndura grabnic de noi şi ne va aduna
laolaltă [din ţinutul] de sub cer la locul sfînt.

19. Că ne‑au scos den nevoile cêle mari şi au curăţit
locul.

19. Căci el ne-a scăpat din mari nenorociri şi a purificat locul.

20. Iară cêle pentru Iúda Maccavéul şi ai lui fraţi şi a
bisêricii cei mari curăţenie şi a cuptoriului înnoire

20. Iar pentru Iúda Maccavei şi pentru fraţii lui şi
pentru curăţi‑ [900/2] rea35 bisêricii cei mari şi pentru
înnoirea cuptoriului
21. Şi încă şi pentru arătarea războaielor care au
făcut cu Antioh şi cu fiiu‑său Evpator

20. Iar cele cu privire la Iuda Macabeul, la fraţii
acestuia, la purificarea marelui templu şi la înnoirea
altarului,
21. Încă şi la luptele purtate împotriva lui Antioh
Epiphanes şi a fiului acestuia Eupator,

22. Şi cêle ce dentru cer ce s‑au făcut iviri celora ce
pentru jidovime cu iubire de cinste s‑au îmbărbătat,
cît toată ţara, puţîni fiind, prăda şi cêle varvare mulţimi
goniia,
23. Şi cea vestită preste toată lumea bisêrică să să
zidească şi cetatea a o volnici şi cêlea ce era să să surpe
legi a să îndrepta, Domnul, cu toată liniştea, blînd
fiind lor,

22. Şi de arătările cêle ce se‑au făcut den cer spre
dînşii, care se‑au făcut pentru jidovi cu tărie, atîta cît
tot ţinutul, iar ei, fiind puţinei, au izbîndit şi au gonit
mulţimea varvarilor
23. Şi au zidit bisêrica cea vestită în toată lumea şi
cetatea o au mîntuit şi legile cêlea ce vrea să le strice
le‑au aşăzat, fiind lor Domnul cu toată liniştea blînd,

22. La semnele din cer arătate celor ce s-au purtat
cu mărinimie faţă de iudaism, astfel încît, deşi puţini la
număr, au reuşit să elibereze întreaga ţară şi să alunge
mulţimile barbare,
23. Să salveze templul cel vestit în întreaga lume,
să elibereze cetatea şi să repună în drept legile ce erau
pe punctul de a fi desfiinţate, fiindcă Domnul, în deplina-i milostivire, le-a fost binevoitor,

24. Cêle de cătră Iáson Chirineanul arătate pren 5
cărţi ispiti‑ne‑vom pren o adunare tocmită să o scurtăm.
25. Pentru că19, socotind turnarea numerelor şi cea
nepreiuşurinţă ce iaste la cei ce vor să20 împregiure la
poveştile istoríei, pentru înmulţimea lucrului,

24. Şi iarăşi de la Iasson Chirineul arătate cu 5 cărţi,
iar noi ne‑am îndemnat cu o adunare tocmită să o
scurtăm.
25. Că, socotind mulţimea cărţilor şi a neputinţii
carea iaste celor ce le iaste voia să petreacă povêstea
istoriei, pentru mulţimea lucrului,

24. Pe toate acestea, înfăţişate de Iason din Cyrene
în cinci cărţi, vom încerca să le rezumăm într-o singură
scriere.
25. Căci, avînd în vedere afluenţa de cifre şi dificultatea întîmpinată de cei ce vor să cuprindă povestirile
istoriei, din pricina mulţimii materiei,

26. Grijit‑am celor ce vor să citească mîngîiêre sufletească şi celor ce iubăscu a gîndirea ca să‑şi aducă
aminte iuşurinţă şi la toţi ceia ci vor citi folos.

26. Ne‑am nevoit ca cei ce vor vrea să cetească să
le fie mîngîiêre sufletelor, iar celor ce vor fi iubitori de
înţelepciune să ia iubire de osteninţă în socotinţa lor şi
să aducă folos tuturor celor ce vor ceti.
27. Şi noaoă, celor ce am apucat patima cea rea a
o scurta, cu anevoie facem lucrul, cu sudori şi cu priveghiêre.
28. Ca şi ceia ce gătesc ospăţ şi caută să fie plăcut
vrerii altora şi să le36 mulţemească cu nevoinţă se
ostenesc, [29.] aşijderea şi noi, pentru mulţemirea a
mulţi, cu dragoste răbdăm osteninţa,

26. Ne-am gîndit la plăcerea celor ce vor să le citească, la înlesnirea celor ce doresc să le memoreze, la
folosul tuturor celor ce au parte de ele.

29. A alêge23 pentru24 fieştecarea, lăsînd loc celui ce
au scris adunarea, iară ostenind, a mêrge spre pildele
îngustării.
30. Pentru că, în ce chip la casa noao teslariului
[862/1] celui mare iaste a purta grija de toată aşezarea,
iar celui ce i‑i a săpa au a zugrăvi să apucă cêlea ce
i‑s de treabă cătră podoabă iaste a le cerceta, aşa
socotescu şi pentru noi.

29. Una pentru întrebări, osebind pentru fieştecare
scrisoare, iar alta a urma celor ce sînt scrise mai jos,
nevoindu‑ne pentru scurtarea.
30. Că, cum iaste nevoitor meşteriul de lemn a aşăza
toate la casa cea noaoă, aşijderea şi celui ce încêpe
a zugrăvi întîi să socotească cum va fi mai frumos,
într‑acelaşi chip socotesc şi de noi.

29. Lăsînd celui ce scrie cercetarea detaliată a fiecărui lucru, iar noi ostenindu-ne să urmăm modelele
unui rezumat.
30. Căci, aşa cum arhitectul unei noi case trebuie să
se preocupe de întreaga ei alcătuire, iar cel ce se apucă
să o picteze şi să o zugrăvească trebuie să caute cele
necesare ornamentării, la fel cred că e şi cu noi.

31. A cerceta şi pentru toate a face cuvîntu şi a
cerca multe întru cêle pre a-

31. Să întrăm şi să vorbim de toate şi să cercăm
mult de toate pre a-

31. Faptul de a pătrunde sensul cuvintelor, a compune o discuţie şi a zăbovi cu in-

21. Şi încă cătră Antioh cel Epifani şi cătră al lui fiiu
Efpátor războaie

27. Şi noao, celor ce rea patimă am priimit21 îngustării, nu‑i pre lesne, ce a sudorii şi a privegherii ― lucrul.
28. În ce chip la cela ce gătêşte ospăţu şi cearcă
altora folos, nu pre lesne dară, însă, pentru a celor
mulţi mulţămită, cu dulceaţă rea patimă vom suferi‑o22,

27. Iar pentru noi, care ne-am asumat această grea
trudă a rezumării, nu e un lucru uşor, ci unul care implică sudoare şi nesomn,
28. Aşa cum nu-i e uşor celui ce pregăteşte un ospăţ
şi caută să facă plăcere celorlalţi, la fel vom suporta şi
noi cu plăcere aceasta, datorită recunoştinţei multora,
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măruntul pentru toate a face cuvinte celui ce încêpe istoríia să cad.
32. Iară a urma scurtarea zicerii şi a lăsa cercetarea lucrării iaste
la voia celui ce face tălmăcirea.
33. De aicea, dară, vom încêpe povêste, la cêle ce mai sus zisem
atîta adăogînd; pentru că prostatec iaste cea mai nainte de istoríe a
mulţi, şi istoríia a o scurta.
Cap 3
1. Svînta cetate lăcuindu‑se cu toată pacea şi legile cît de bine
păzindu‑se, pentru a lui Ónie arhiereul bună-credinţă şi urîre de
răutate,
2. Să întîmpla şi sînguri împăraţii a cinsti locul şi besêrica cu
trimiterile cêle prea bune a o cinsti,
3. Cît şi Seléfc, al Ásiei împărat, a da dentru ale lui venituri toate
cêle ce să cădea cătră slujbele jîrtvelor cheltuiêle.
4. Şi Símon oarecarele3, den fêliul lui Veniamín, ispravnic besêricii
fiind pus, să prici cu arhiereul pentru cea dupren cetate nelegiuire.
5. Şi a birui pre Ónia neputînd, venit‑au cătră Apolónie al lui
Thraséu, care pre acêea vrême era Gropilatei Síriei şi Finíchii voivod,
6. Şi spuse pentru că ar fi plină visteriia cea den Ierusalim de
bani nespuşi, că mulţimea celor de multe fêliuri nenumărată să fie şi
nu s‑ară cuveni acêstea să fie pre sama jîrtvelor, ce ar fi cu putinţă
supt a împăratului biruinţă a cădea toate acêstea.
7. Şi împreunîndu‑se Apolónie cu împăratul, pentru banii cei ce
s‑au poruncit lui au arătat. Şi el, chemînd pre Iliodóru, cel ce era
preste bani, şi l‑au trimis, dîndu‑i porunci să aducă banii ce s‑au zis
mai sus.
8. Şi îndată Iliódor făcea călătoriia, însă cu vêste ca acêea că
mêrge în cetăţile Gropilatei Síriei şi Finíchii, iară cu lucrul porunca
a împăratului săvîrşind;
9. Şi sosind la Ierusalim şi prietenêşte de arhiereul cetăţii priimindu‑se, au arătat pentru arătarea ce s‑au făcut mai nainte şi pentru
care lucru au venit au spus; şi întreba de vor fi cu adevărat acêstea.
10. Şi arhiereul arătînd cum sînt puse pentru văduve şi pentru
săraci,
11. Iară o samă şi ai lui Ircán al Tóviei, ce să află om foarte de
cinste, iară nu precum au fostu pîrît păgînul Símon, iară de toţi sînt
talanţi de argint 400 şi de auru 200.
12. Şi avea strîmbătate ceia ce s‑au încrezut cu a locului sfinţire
şi cu cea mai cinstită prespre toată lumea a besêricii sfinţenie şi nefurtişag întru tot nemeşterşugit să fie.
13. Iară Iliódor, pentru împărăteştile porunci ce avea, cu dinadinsul zicea cum că la împărăţie sînt să să ia acêstea;
14. Şi rînduind zi, întra ca socoteala acestora să caute. Şi nu puţină grijă era preste toată ce‑ //
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măruntul celui începător a istoríei să să cază.

măruntul, cum se cade celui ce încêpe istoriia.

32. Iar a goni scurtarea zicerii şi cel lucroiu al tocmêlii a părăsi celui ce tălmăcirea va face vom ierta.
33. De aicea, dară, vom încêpe povêste, la cêle ce
mai sus dzisem atîta adăogînd; pentru că prostatec
iaste cea mainte de istoríe a înmulţi, şi isoríia a o scurta.

32. Una să umble după scurtarea istoriei, iar alta a
întreba de facerea lucrului şi celui ce va face povêstea
a o scurta.
33. De aici vom încêpe povêstea de cêle ce am zis
mai sus, atîta începînd; 37că lucrul celui prost iaste
cêle de mai naintea istoriei a le înmulţi, iar istoriia a
o scurta.

teres asupra fiecărui lucru în parte i se cade autorului
istorisirii.
32. Însă celui ce face o parafrazare se cuvine a-i fi
îngăduit să urmărească doar prescurtarea povestirii şi
să nu se preocupe de expunerea completă a faptelor.
33. Prin urmare, să începem de aici povestirea, fiindcă am adăugat prea mult celor spuse înainte; căci
este un lucru prostesc să lungeşti vorba înaintea istorisirii, iar istorisirea propriu-zisă să o scurtezi.

Cap 3

Cap 3

Capitolul al 3-lea

1. Sfînta cetate lăcuindu‑să cu toată pacea şi legile
cît de bine păzindu‑să, pentru a lui Oníe arhiereului
bună-credinţă şi urîre de rău,

1. Drept acêea, cînd petrecea cetatea cea sfîntă în
toată pacea şi legile încă se păziia bine, pentru a Óniia
arhiereul bună credinţă şi urîciunea de hicleşuguri,38

1. În vreme ce cetatea sfîntă era administrată în
deplină pace şi legile erau cît mai bine respectate,
datorită pietăţii arhiereului Onias şi a urii sale faţă de
nedreptate,

2. Întîmpla‑să şi sînguri împăraţii a cinsti locul şi
bisêrica cu trimitirile cêle prea bune a o cinsti,

2. Şi împăraţii înşişi cinstiia locul [901/1] şi bisêrica
o slăviia cu daruri mari,

2. Se întîmpla ca şi regii să cinstească locul şi să
onoreze templul cu daruri de seamă.

3. Cît şi Selefcu, cel a Asíei împărat, da dentru toate ale lui venituri toate cîte slujbele jirtvelor trebuia
cheltuiêli.
4. Şi Símon oarecarele, dentru a lui Veniámin fêl,
ispravnic bisêricii fiind pus, să prici cu arhiereul pentru
cea de pren cetate fărădălêge.
5. Şi a birui pre Onía neputînd, venit‑au cătră
Apolónie a lui Thraseu, la cela ce pre acêea vreme —
a Ceii Gropilate Siríei şi a Finíchii hatman,

3. Atîta cît şi Selevchie, împăratul Asiei, den veniturile sale da spre slujba jărtvei de aducea venituri.
4. Iar Símon den seminţiia lui Veniamin, carele
era pus ispravnic bisêricii, spuse arhiereului pentru
fărădelegiuirea cetăţii.
5. Deci, deaca nu putu Óniia să osfintească, veni la
Apollónie, feciorul Thrásiei, carele era într‑acea vrême
hatman Siriei39 şi Finíchiei,

3. Aşa se face că şi Seleucos, regele Asiei, asigura
din veniturile proprii toate cheltuielile impuse de slujbele jerfelor.
4. Însă un anume Simon, din tribul lui Beniamin,
rînduit ca intendent al templului, era în dispută cu
arhiereul în privinţa nelegiuirii din cetate.
5. Nefiind în stare să-l învingă pe Onias, merse la
Apollonios din Tars, care era în acea vreme strateg al
Koile-Siriei şi al Feniciei,

6. Şi au vestit pentru bani25 nepovestiţi să fie plin
vistiêriul den Ierusalim, cît mulţimea acelor de multe
fêliuri nenumărată să fie, şi nu s‑ar cădea acêstea cătră
cuvîntul jirtvelor, şi a fi cu putinţă supt a împăratului
biruinţă a cădea acêstea.

6. Şi-i spuse cum că sînt în cămara Ierusalímului
bani fără de număr de mulţi şi cum acea mulţime
multă de multe fêliuri de avuţie nu se cade să fie pre
seama jărtvei şi ară fi cu putinţă a cădea toate supt
biruinţa împărătească.

6. Îi dădu de veste că vistieria din Ierusalim era doldora de bogăţii de nedescris, astfel că mulţimea banilor
este fără număr, iar aceştia nu au a face cu cheltuiala
pentru jertfe şi este posibil ca [toate] acestea să ajungă
în stăpînirea regelui.

7. Şi împreunînd Apolónie împăratului, pentru cei
ci s‑au porîncit lui bani au arătat. Şi el, apucîndu‑să pre
Iliódor, pre cel preste bani, l‑au trimis, dînd porînci ca
celor de mainte dzişi bani aduceri să facă.

7. De‑acii, deaca duse Apollónie lucrul acesta pentru bogăţie la împăratul şi‑i spuse de cêle ce au auzit
el, iar el chiemă pre Iliodor, cămăraşul lui cel mare, şi‑l
trimêse cu porînci ca să‑i aducă acea bogăţie de carea
se‑au zis mai sus.40

7. Iar Apollonios, întîlnindu-se cu regele, îl informă
despre bogăţiile ce-i fuseseră dezvăluite. Acesta, apelînd
la Heliodor, administratorul treburilor regatului, l-a
trimis [acolo], dîndu-i poruncă să se ocupe de aducerea
mai sus-pomenitelor bogăţii.

8. Şi îndată Iliódor făcea călătoriia cu vêstea ca
cêlea den Gropilate-Siriia şi Finíchi cetate a cerca26, iar
cu lucrul a împăratului prepunere a face;

8. Şi îndată făcu Iliodor acea călătorie şi zicea că
mêrge în cetăţile Chilichiei şi ale Síriei şi ale Finichiei;
şi deaca umplu lucrul porîncii împărăteşti,

8. Heliodor porni de îndată la drum, sub pretextul
că vizitează cetăţile din Koile-Siria şi Fenicia, în fapt,
pentru a îndeplini porunca regelui;

9. Şi sosind la Ierusalim [862/2] şi cu iubirea de
socoteală de arhiereul a cetăţii priimindu‑să, au arătat
pentru arătarea ce s‑au făcut mainte şi pentru care
lucru au venit au ivit; şi întreba au cu adevărat acêstea
aşa fiind să afla.

9. Veni în Ierusalim şi fu priimit de arhiereu cu
cinste în cetate şi spuse pentru datul banilor şi-i arătă
la ce au venit; şi întrebă oare fi‑vor acêstea aşa cu
adevărat.

9. Ajungînd la Ierusalim şi fiind primit cu bunăvoinţă de arhiereul cetăţii, l-a pus la curent cu dezvăluirea
făcută şi i-a lămurit motivul prezenţei lui; voia să ştie
dacă lucrurile stau într-adevăr aşa.

10. Şi arhiereul arătînd cum punere sînt a vădui şi
a sărăimani,

10. Atunci arhiereul arătă cum să fie acêlea puse
pentru ajutoriul şi hrana văduvelor şi ale copiilor celor
rămaşi de părinţi,
11. Iar o seamă să fie a lui Ircai al Tóviei, om foarte
de cinste, iar nu cum pîrîse acesta necurat Símon, argint
preste tot — talanţi 400, şi aur, talanţi 200.

10. Insă după ce arhiereul i-a arătat că acolo sînt
agoniselile văduvelor şi ale orfanilor,

12. Şi avea strîmbătate ceia ce s‑au încrezut cu a
locului sfinţenie şi cu acea mai cinstită prespre27 toată
lumea28 bisêricii sfinţenie şi nefurare întru tot nefăcut29
să fie.

12. Şi să năcăjască pre cei ce credea sfinţirei locului
şi cinstei bisêricii cei cinstite de toată lumea şi vrea să
fie supărare de pretutindinea.

12. Mai apoi, e cu totul inacceptabil să fie nedreptăţiţi cei ce s-au încrezut în sfinţenia locului, în maiestatea şi în inviolabilitatea unui templu cinstit în lumea
întreagă.

13. Iară Iliódor, pentru carele avea împărăteşti porînci, cu adinsul dzicea la cea împărătească să să ia
acêstea să fie;
14. 30Şi rînduind zi, întra ca socoteala acestora să o
înmulţască31. Şi era nu mică32 preste toată ce-

13. Şi zicea Iliodor, cela ce avea poruncă împărătească pentru aceasta: „Aceasta toată se cade să fie în
porunca împăratului.”41
14. Şi rîndui zi şi întră’, vrînd să ia seama. Şi era
turburare nu mică în cetate pentru aceas-

13. Însă Heliodor, în virtutea poruncilor regeşti pe
care le avea, spunea că acestea trebuie luate în totalitate
pentru visteria regală;
14. Hotărînd ziua, a intrat [în templu] pentru a se
ocupa de inventarierea acestor [bunuri]. Iar o nu mică
nelinişte cuprinse toată ce-

11. Şi o samă a lui Ircan a Tovíei, foarte a om întru
cinste, ci să afla nu în ce chip era pîrînd cel rău la
credinţă Símon, şi preste tot — de argint talandzi 400
şi de aur 200.

11. Iar unele îi aparţin lui Hyrcanos, fiul lui Tobias,
bărbat ajuns la mare cinstire – aşa că nelegiuitul de Simon minţise –, [a reieşit că erau] în total patru sute de
talanţi de argint, iar de aur, două sute.
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tatea.
15. Iară preoţii, înaintea jîrtăvnicului, îmbrăcaţi cu cêle preoţeşti
veşminte, căzînd, chema den ceriu pre cel ce pentru punerea aceasta
au pus lêge celor ce au pus acêstea întregi să le păzască.
16. Şi cine vedea faţa arhiereului era a să răni la cuget, pentru că
vedêrea şi schimbarea a fêţii arăta cea de cătră suflet grije.
17. Pentru că să răvărsase asupra omului têmere oarecare şi frică
trupului, pren carele vădită s‑au făcut durêrea cea de la inimă la cei
ce vedea.
18. Şi cei den case ca cirezile săriia spre ruga a tot norodului,
pentru că era spre hulă a veni locul.
19. Şi încinse pre supt ţiţe fiind muierile cu tîrsîni, pre drumuri
să înmulţiia; şi cêle închise fecioare, unele alerga la porţi şi unele la
ziduri, şi unele pre ferestri să pleca;
20. Şi toate, întinzînd mînile la ceriu, făcea ruga.
21. Şi era de a fi milă de cădêrea mulţimei preste tot amestecată
şi de nădêjdea arhiereului celui ce foarte să trudiia.
22. Şi ei, dară, ruga pre Domnul atotţiitoriul cêle încrezute la cei
ce s‑au încrezut întregi să le păzască, cu toată întărirea.
23. Iară Iliódor cea ce ştiia făcea; şi aşa acoleá împreună cu
purtătorii de suliţe spre cămară fiind,
24. Cel al părinţilor Domnu şi a toată putêrea putêrnicu arătare
mare au făcut, cît toţi ceia ce au preaîndrăznit a veni, îngrozîndu‑se
de a lui Dumnezău putêre, spre ameţală şi spre frică să întoarsără.
25. Pentru că să arătă lor un cal groaznicu, avînd pre dînsul călăreţu şi cu prea frumoasă acoperire împodobit şi, pornindu‑se iute,
lovi pre Iliódor cu copitele cêle denainte; şi cel ce şădea deasupra
să vedea avînd arme de auru.
26. Şi alţi doi s‑au ivit mai nainte lui tinerei la vitejie, prea cuvioşi
şi prea frumoşi la mărire şi luminoşi la îmbrăcăminte, carii, şi stînd
de amîndoao părţile, îl bătea pre el neîncetat, multe bătăi aruncînd
asupra lui.
27. Şi fără vêste căzînd pre pămînt şi cu multu întunêrec împresurîndu‑se, apucîndu‑l şi întru o năsílie puindu‑l,
28. Pre cel ce acum, cu multă alergare şi cu toată purtarea de suliţe, au întrat la cea ce s‑au zis mai sus vistierie îl ducea, neajutorit
pre el cu armele fiindu,
29. Aiêve a lui Dumnezău puternicie cunoscîndu, şi acela pentru
cea dumnezăiască lucrare fără de glas zăcea, lipsit de toată nădêjdea
şi mîntuirea.
30. Iară ceia pre Domnul binecuvînta, pre cel ce mărêşte pre al
său loc, şi besêreca, care cu puţin mai nainte era plină de têmere şi
de gîlceavă, Domnul atotţiitoriul arătîndu‑se, de bucurie şi de veselie să împluse.
31. Şi curîndu, oarecarii dentru ai lui Iliódor cunoscuţi să ruga
Óniei să chiame pre Cel Preaînalt, şi viaţa să dăruiască celui ce zăcea
de săvîrşit /
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15. Şi preuţii, înaintea jirtăvnicului, cu acêle preoţeşti
veşminte, aruncînd pre sine, chema dentru cer pre cel
ce pentru lăsare au pus lêge celor ce au pus acêstea
întregi să le păzască.
16. Şi era văzînd a arhiereului chip a să răni la cuget,
pentru că vedêrea şi cea a fêţii primenitură arăta cea
de cătră suflet grije.

15. Iar preoţii căzură jos înaintea altariului, îmbrăcaţi
în odăjdii preoţeşti, şi chiema den ceriu pre cela ce au
pus în făgăduinţa legii să păzească acêstea.

15. Preoţii, în veşminte sacerdotale, aruncîndu-se
în faţa jertfelnicului, strigau către cerul care dăduse
legiuirea cu privire la depunerea [unor bunuri] să păstreze acestea neatinse pentru cei ce le-au depus.
16. Cel ce vedea chipul arhiereului era rănit în
cuget, căci privirea şi schimbarea culorii [feţei] vădeau
zbuciumul din sufletul său.

17. Pentru că să răvărsase pregiur bărbat têmere
oarecarea şi frica a trupului, pren carele au arătat s‑au
făcut celor ce vedea cea de la inimă durêre ce sta33.

17. Că cuprinsêse spaima cea pentru om şi frica cea
trupească, [901/2] pentru care lucru cine lua seama cu
deadinsul pricepea cu adevărat durêrea carea‑i era în
inimă.
18. Iar alţii adunaţi de pren case alerga toţi denpreună la rugăciunea a tot nărodul, pentru căci vrea să vie
locul în badjocurire.
19. Şi muierile se încingea preste piept cu tîrsîni şi
plîngea pre uliţe; şi fêtele cêle ce era încuiate sîngure
alerga pe la porţi, iar altele pre la ziduri, iar altele priviia42 pre ferestri; 43
20. Toate rîdica mîinile cătră ceriu şi se ruga.

18. Şi cei dentru casă ca cirezile săriia spre a tot nărodul rugă, pentru că veniia spre hulire a veni locul.
19. Şi încinse supt ţiţe muierile saci, spre căi înmulţiia; şi cêle închise a fecioarelor, unele alerga la porţi şi
unele la ziduri, şi unele pren ferestri să pleca;
20. Şi toate, întinzînd mîinile la cer, făcea ruga.

16. Şi cine vedea faţa arhiereului i se turbura mintea,
că i se schimbase chipul şi fêliul, arătînd durêrea carea‑i
era în suflet.

17. Pe acest bărbat îl cuprinsese o anume teamă
şi un tremur al trupului, din pricina cărora devenea
evidentă pentru cei ce-l priveau durerea cuibărită în
inima sa.
18. Încă şi din case oamenii ieşeau afară în grup
pentru rugăciunea obştească, din pricină că locul urma să ajungă de ocară.
19. Femeile, încinse cu saci sub sîni, împînzeau drumurile; iar dintre fecioarele cele închise în casă, unele
dădeau fuga la porţi, altele la ziduri, iar unele se aplecau pe ferestre;
20. Toate, însă, ridicînd mîinile spre cer, îşi făceau
rugăciunea.
21. Era vrednică de milă prosternarea învălmăşită
a mulţimii şi aşteptarea arhiereului cuprins de o mare
nelinişte.

21. Şi era a milui ceia a mulţimei preste tot amestecate căderi înainte ce a celui cea tare să osteniia34 arhiereului nădêjde.

21. Şi era de‑a fi milă de cădêrea mulţimei întru
turburare, aşteptînd aşteptarea arhiereului celui mare.

22. Şi ei, dară, ruga pre cel întrutotţiitor Domnu
cêle încrezute la cei [863/1] ce s‑au încrezut întregi să
le păzască, cu toată nesminteala.
23. Şi Iliódor cel cunoscut făcea; şi aşaşi acoleá împreună cu purtătorii de suliţe spre cămară amu fiind,

22. Şi aceştia chiema pre Domnul cel atotţiitoriul ca
cêle credincioase ale sale celor credincioşi ai săi să le
păzească, cu toată întărirea.
23. Iar Iliodor obîrşiia cêlea ce cugetase; şi veni
acoló denpreună cu purtătorii de birure la cămară,

24. Cel a părinţilor Domnu şi a toată putêrea putêrnic arătare mare au făcut, cît toţi ceia ce au preaîndrăznit a veni, întristindu‑să cea a lui Dumnedzău
putêre, spre ameţală şi spre frică să înturnară.
25. Pentru că să ivi oarecare cal lor groaznic, avînd
pre călăreţ şi cu prea frumoasă acoperire podobit
şi, pornindu‑să de năprasnă, lovi pre Iliódor cu cêle
denainte copite; şi cel ci şedea deasupra35 să vedea de
aur arme avînd.

24. Iar Domnul cel atotţiitoriul, putêrnicul a toată
biruinţa, făcu arătare mare, cît toţi cei ce îndrăznise de
se adunase, viind putêrea lui Dumnezeu, se schimbară
în sfiială44 şi în spaimă.45
25. Că li se arătă un cal înfricoşat, avînd pre dînsul
călăreţ foarte cu acoperemînt frumos împodobit şi,
îndată năpustindu‑se, lovi pre Iliodor cu copitele cêle
denainte; iar cel ce şădea pre dînsul se părea că are
arme de aur.

26. Şi alţi doi s‑au ivit mai nainte36 lui tinerei la
vitejie, prea cuvioşi şi prea frumoşi la mărire şi luminoşi la îmbrăcăminte, carii, şi stînd de amîndoao
părţile, îl bătea pre el neîncetat, multe aruncînd preste
el bătăi37.

26. Şi iarăşi se arătară 2 voinici vîrtoşi şi ghizdávi
şi frumoşi cu slava şi împodobiţi cu haine; şi‑l ocoliră
[27.] şi trîntiră pe Iliodor de pămînt şi‑l bătea de‑i
făcea rane de amîndoaoă părţile fără de opreală.

26. I s-au mai arătat alţi doi tineri impresionanţi
prin forţă, deosebit de frumoşi ca apariţie, remarcabili
prin vestimentaţie, care, stîndu-i de o parte şi de alta,
îl biciuiau fără încetare, aplicîndu-i numeroase lovituri.

27. Şi fără vêste căzînd cătră pămînt şi cu mult
întunêrec împresurîndu‑să, apucîndu‑l şi întru o năsílie puindu‑l,
28. Pre cel ce acum, cu atîta petrêcere şi cu toată
petrecaniia cu suliţe, au întrat la cel ce zisem mai sus
vistiêr îl ducea, neajutorit şie cu armele fiind,

27. [28.] Şi cuprinse pre dînsul întunêrec mult şi-l
luară în pat;

27. Pe cel căzut deodată la pămînt şi cuprins de
mult întuneric [oamenii] l-au ridicat şi l-au pus pe o
targă;
28. Pe cel ce intrase nu de mult în mai sus-pomenita
vistierie, cu un mare cortegiu de însoţitori şi cu toată
garda de corp, îl duceau ca pe unul lipsit de ajutorul
armelor, abandonat lui însuşi;

29. La ivală cea a lui Dumnedzău puterniciia cunoscut fiind, şi cela pentru cea dumnezăiască facere
fără de glas şi de toate lipsit, nădêjdea şi mîntuirea,
zăcea38.
30. Şi ceia pre Domnul binecuvînta, pre cel ce
mărêşte pre al său loc, şi cea ce cu puţîn mai nainte
de têmere şi de gîlceavă plină fiind bisêrica, acel întrutotţiitor arătîndu‑să Domnul, de bucurie şi de
veselie s‑au fost împlut.

29. [28.] Fiind arătată putêrea lui Dumnezeu cunoscură, [29.] iar el cu dumnezeiasca lucrare zăcea fără
de glas şi lipsit de toată nădêjdea şi mîntuirea.
30. Iar ceştia binecuvînta pre Domnul, căci au mărit
locul său, şi bisêrica, carea mai nainte cu puţinea vrême
era plină de frică şi de turburare, arătînd cel atotţiitor
Dumnezeu, se umplu de veselie şi de bucurie.46

29. [Cei ce-l purtau] au recunoscut pe faţă puterea
lui Dumnezeu, pe cînd acesta, datorită intervenţiei
divine, zăcea fără glas şi lipsit de orice speranţă şi scăpare .
30. Iar aceştia îl lăudau pe Domnul, care-şi slăvise
în chip deosebit lăcaşul, iar templul, puţin înainte plin
de spaimă şi nelinişte, era plin de bucurie şi de veselie,
în urma arătării atotputernicului Stăpîn.

31. Şi curînd, oariicarii dentru Iliódor cunoscuţi să
ruga lui Oníia să chême pre Cel Preaînalt, şi traiul a
hărăzi celui ce zăcea întru tot

31. Atunci, unii den priêtenii lui Iliodor rugară pre
al Óniia cu tot deadinsul ca să chiême pre Cel den
[902/1] Nălţime să dea lui viiaţă, carele zăcea

31. Imediat, cîţiva apropiaţi ai lui Heliodor l-au
rugat pe Onias să-l invoce pe Preaînaltul, şi acesta să-i
lase viaţa celui aflat aproape

28. Şi‑l puseră de ducea pre cel ce mergea cu multă
alergare de jăfuitori cînd întra în cămara carea se‑au
zis mai sus şi‑l purta fără de ajutoriu fiind pus celor
înarmaţi,

22. Aceştia îl invocau pe Domnul cel atotputernic
pentru a păstra neatinse, în deplină siguranţă, cele
încredinţate de cei ce au avut încredere.
23. Heliodor, însă, împlinea ceea ce fusese hotărît
[de rege]; cînd era deja aproape de vistierie împreună
cu lăncierii,
24. Domnul părinţilor şi stăpînul a toată puterea a
creat o măreaţă arătare, astfel că toţi cei ce cutezaseră
să vină acolo, înfricoşaţi de puterea lui Dumnezeu, au
fost aduşi la disperare şi la deznădejde.
25. Li s-a arătat un cal purtînd un călăreţ înfricoşător, împodobit cu un preafrumos harnaşament şi,
purtat de avînt, l-a izbit pe Heliodor cu copitele din
faţă; iar cel aşezat [pe cal] părea să aibă o armură de
aur.
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la cea de apoi răsuflare.
32. Şi fiind la îndoială arhiereul, ca nu cîndai să gîndească împăratul că vro răutate să să fie făcut lui Iliódor de cătră jidovi, au
adus jîrtvă pentru a omului mîntuire.
33. Şi făcînd arhiereul curăţeniia, aceştiaşi tineri iarăşi s‑au ivitu
la Iliódor cu acêleaşi haine împodobiţi şi, stînd, zisără: „Multe Óniei
arhiereului mulţămită să aibi, că pentru el au dăruit Domnul ţie
viaţa!
34. Şi tu, de la ceriu fiind bătut, povestêşte la toţi cea slăvită a lui
Dumnezău putêre!” Şi acêstea zicînd, nevăzuţi s‑au făcut.
35. Şi Iliódor, jîrtvă aducînd Domnului şi făgăduinţe prea mari
făgăduindu‑se celui ce viaţă i‑au dăruit4 şi pre Óniia priimindu‑l, să
înturnă cătră împăratul.
36. Şi mărturisiia la toţi cêle ce era supt vedêre, fiind el văzut
lucrurile celui prea mare Dumnezeu.
37. Şi împăratul, întrebînd pre Eliódor carele ar mai fi vrêdnic
încă o dată a să trimite la Ierusalím, zise:
38. „De ai pre cineva vrăjmaş sau al lucrurilor viclean, trimite pre
el acoló şi bătut îl vei priimi, însă de va şi scăpa, pentru că împrejurul
locului cu adevărat iaste oarecarea a lui Dumnezău putêre.
39. Pentru că cela ce are lăcaşul ceresc socotitoriu iaste şi ajutoriu
acelui loc, şi pre cei ce vin spre răutate, bătîndu‑i, îi piêrde.”
40. Şi însă cêle despre Iliódor şi pentru a cămării pază aşa s‑au
tîmplat.
Cap 4
1. Şi cel de mai nainte zis Símon, cel ce al banilor şi al moşiei
arătătoriu s‑au făcut, de rău grăiia pre Óniia, cum el să fie pre Iliódor
scuturat şi al rêlelor lucrătoriu să să fie făcut;
2. Şi pre făcătoriul de bine al cetăţii şi pre otcîrmuitoriul celor de
o limbă şi rîvnitoriu legilor viclean lucrurilor îndrăzniia a zice.
3. Şi vrajba pînă într‑atîta adăogîndu‑se, cît şi pren oarecarele
den cei ce de Símon s‑au ispitit ucideri a să face.
4. Socotind Óniia pîra cea cu greu şi cum că să va turbura
Apolónie, cel al Gropiloasei Síriei şi al Finíchii voivod, adăogînd
răutatea lui Símon, la împăratul să duse,
5. Nu făcîndu‑se cetăţênilor pîrîş, ce folosul de obşte deosebi la
toată limba socotind;
6. Pentru că vedea a fi peste putinţă fără de împărăteasca socoteală a afla pace, încă lucrurile şi pre Símon cum nu va lua încetare
de nebunie.
7. Şi premenindu‑şi viaţa Selévc şi luînd împărăţiia Antióh, cela
ce s‑au chemat Elpifanún, au streinat vlădiciia Iasón, fratele Óniei,
8. Făgăduindu‑se împăratului, prin rugăciune, talanzi de argint
360 şi alt venit oarecarele talanzi 80;
9. Şi cătră acêstea, să făgăduia şi altele să scrie 150, de se va da
pren //
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32. Şi în prepus făcîndu‑să arhiereul, ca nu cîndai
gînd să aibă împăratul vro facere rea oarecarea pregiur
Iliódor de cătră jidovi să să fie făcut, au adus jirtvă
pentru a omului mîntuire. [863/2]
33. Şi făcînd arhiereul curăţeniia, aceştia39 tinerei
iarăşi s‑au ivit la Iliódor cu acêleaşi haine podobiţi şi,
stînd, ziseră: „Multe Oníei arhiereului haruri să aibi, că
pentru el au dăruit ţie a trăi Domnul!

32. Deci arhiereul, cugetînd ca să nu cugete carea
cumvaşi împăratul vreo răotate să facă asupra Ţărîi
Jidoveşti pentru Iliodor, aduse jărtvă pentru mîntuirea47 bărbatului.
33. Şi cînd se ruga arhiereul, iarăşi se arătară acei
voinici lui Iliodor tot într‑acêleaşi haine îmbrăcaţi şi,
stînd, ziseră cătră Iliodor: „Mulţămêşte Óniei arhiereul, că pentru dînsul ţi-au dăruit Domnul viiaţă!

32. Arhiereul, temîndu-se să nu aibă cumva regele
impresia că a fost săvîrşită de către iudei vreo fărădelege împotriva lui Heliodor, a adus o jertfă pentru salvarea bărbatului.
33. În timp ce arhiereul oficia ceremonia de ispăşire, aceiaşi tineri i s-au arătat din nou lui Heliodor
îmbrăcaţi în aceleaşi veşminte şi, stînd în picioare
lîngă el, i-au spus: „Adu-i multe mulţumiri arhiereului
Onias, fiindcă datorită lui Domnul ţi-a dăruit viaţa!

34. Şi tu, dentru cer fiind bătut, vestêşte la toţi cea
mărită a lui Dumnedzău tărie!” Şi acêstea dzicînd, nearătaţi s‑au făcut.

34. Iar tu, fiind bătut, să spui tuturor măririle şi
puterile lui Dumnezeu!” Şi deaca ziseră acêstea, fură
nevăzuţi.

34. Tu, cel care ai fost biciuit din cer, vesteşte-le tuturor marea putere a lui Dumnezeu!” Spunînd acestea,
s-au făcut nevăzuţi.

35. Şi Iliódor, jirtvă aducînd Domnului şi făgăduinţă
prea mare făgăduindu‑să celui ce a trăi i‑au ocrotit şi
pre Onía priimindu‑l, să înturnă cătră împăratul.

35. Iar Heliodor, aducînd jertfă Domnului, adresînd
foarte mari rugăciuni celui ce-i îngăduise a trăi şi
tratîndu-l cu bunăvoinţă pe Onias, s-a întors la rege.

36. Şi mărturisiia la toţi carele era supt vedêre, văzut
fiind lucruri a celui prea mare Dumnedzău.

35. Iar Iliodor, aducînd jărtve Domnului şi dînd
făgăduinţe mari şi rugîndu‑se celui ce i‑au dat viiaţă
şi au priimit rugăciunea Óniei, se întoarse la împăratul
cu voinicii săi.48
36. Şi mărturisiia tuturor lucrurile cêle mari ale lui
Dumnezeu, care le‑au văzut cu ochii săi.

37.40 Şi împăratul, întrebînd pre Iliódor carele ară
fi încă vrêdnic încă o dată a să trimite la Ierusalim,
dzise:
38. „De ai pre vrunul vrăjmaş sau a lucrurilor viclean, trimite pre el acoló şi bătut pre el îl vei priimi,
însă de va şi scăpa, pentru că prejur loc cu adevărat
iaste oarecarea a lui Dumnedzău putêre.

37. De‑acii, cînd întrebă împăratul pre Iliodor cine
ară fi vrêdnic să‑l mai trimeaţă încă o dată la Ierusalim,
iar el zice:
38. „Deaca ai vreun vrăjmaş sau vreun hiclean al
împărăţiei tale, trimête pre acela acoló şi‑l vei priimi
bătut şi rănit, de va scăpa, pentru49 că într‑acel loc cu
adevărat iaste o putêre oarece dumnezeiască.

37. Iar atunci cînd regele l-a întrebat pe Heliodor
cine ar fi potrivit să fie trimis încă o dată la Ierusalim,
el a zis:
38. „Dacă ai vreun duşman sau vreun iscoditor al
treburilor domniei, trimite-l acolo şi-l vei primi înapoi
biciuit, chiar de va fi salvat, pentru că în preajma locului
există într-adevăr o anume putere a lui Dumnezeu.

39. Pentru că acela ce lăcaşul ceresc îl are socotitor
iaste şi ajutor aceluia loc, şi pre cei ce vin spre răotate,
bătîndu‑i, piêrde‑i.”
40. Şi cêle despre Iliódor şi a cămării pază aşa s‑au
tîmplat.

39. Că cela ce are lăcaş în ceriu iaste cercetătoriu
şi ajutătoriu acelui loc, şi pre cei ce vin să‑i facă rău îi
lovêşte şi piêrde.”
40. Deci pentru Iliodor şi pentru cămara cea cu
avuţie aşa iaste lucrul.

39. Căci acesta care-şi are sălaşul în cer, este veghetor şi prielnic acelui loc, iar pe cei ce se apropie pentru
a-i face rău, lovindu-i, îi dă pieirii.”
40. Aşa s-au petrecut cele privitoare la Heliodor şi
la păzirea vistieriei.

Cap 4

Cap 4

Capitolul al 4-lea

36. El mărturisea tuturor despre faptele preamăritului Dumnezeu, pe care le văzuse cu ochii săi.

1. Şi cel de mainte zis Símon, cêle ce‑s a banilor şi
a moşiei arătător s‑au făcut, de rău grăia pre Oníia,
cum41 el să fie pre Iliódor scuturat şi a rêlelor lucrător
să să fie făcut;

50

1. Iară Símon, cel ce fu mai sus zis stricătoriul
banilor şi al moşiei, grăia de rău pentru Óniia, că el
îndemnase pre Iliodor spre acêstea şi el era aţîţătoriul
hicleniei;51

1. Mai sus-pomenitul Simon, cel ce fusese denunţătorul bunurilor [din vistierie] şi al patriei, îl vorbea de
rău pe Onias, cum că el l-ar fi zdruncinat pe Heliodor
şi că ar fi fost autorul pătimirilor [acestuia];

2. Şi pre făcătoriul de bine al cetăţii şi pre cîrmuitoriul celor de limbă‑şi şi rîvnitor al legilor viclean al
lucrurilor îndrăzniia a zice.
3. Şi vrajbă pînă într‑atîta adăogîndu‑să, cît şi pren
oarecarele den cei ce de Símon s‑au ispitit ucideri a
să face.
4. Socotind Oníia cea cu greu a pricei şi pre Apolónie a să nebuni că cel42 Gropiloase a Siríei şi a Finíchii
hatmani împreună creştea răutatea lui Símon, la împăratul să duse,

2. Şi pre socotitoriul cetăţii şi apărătorul nărodului
şi rîmnitoriul legii lui Dumnezeu îndrăzni de-i zise
cum că iaste hiclean pentru lucrure52.
3. Şi pînă la atîta au venit vrajba, cît pre unii53 den
cei ispitiţi de Símon să se facă ucidere.

2. Pe binefăcătorul cetăţii, pe ocrotitorul celor de
un neam cu el şi pe protectorul legilor cuteza să-l numească uneltitor împotriva treburilor[cetăţii].
3. Fiindcă duşmănia ajunsese la un asemenea grad,
încît să fie săvîrşite omoruri de către unul dintre cei
favorizaţi de Simon.
4. Onias, dîndu-şi seama de gravitatea vrajbei şi de
faptul că Apollonios, fiul lui Menestheus, strategul
Koile-Siriei şi al Feniciei, era cel ce sporea răutatea lui
Simon, s-a dus la rege,

5. Nu făcîndu‑să a cităţênilor pîrîş, ci folosul de
obşte deosebi la toată mulţimea socotind;

4. Cugetînd Óniia pîra cea grea şi cum că se va turba Apolloniia54 că voievozii văilor Síriei şi ai Finíchiei
au venit spre hicleşugul lui Símon, se‑au dus la împăratul,

7. Şi primenindu‑şi viaţa Selevc şi luînd împărăţiia
Antioh, cela ce s‑au chemat Epifanis, au cópil45 făcut
vlădiciia Iáson, fratele lui Onía,

5. Nu ca un mozaviritor al cetăţii, ce ca cum ară
fi mai folositor al tuturor, aşa socotiia că va fi a toată
mulţimea el însuşi;
6. Că vedea că fără [902/2] de porunca împăratului
nu‑i iaste cu putinţă a dobîndi pace şi încă şi pentru
trebi nici pre Símon nu‑l va putea potoli de nebuniia
lui.
7. Ce după petrêcerea vieţii lui Selevchie, deaca luoă
împărăţiia Antioh, carele se‑au chiemat Epifan, pofti
Iáson, fratele Óniei, arhieriia

8. Făgăduindu‑să împăratului, pren rugă, de argint
talanzi 360 şi venit altul oarecarele talanzi 80;

8. Şi mêrse la împăratul şi‑i făgădui 360 de talanţi de
argint şi den venituri alţi 80 de talanţi;

9. Şi cătră acêstea, să făgăduia şi altele să scrie o sută
şi cindzeci, de să va da pren

9. Şi preste aceştia, făgădui să mai scrie alţii 150,
deaca se va da în

6. Pentru că vedea43 împărătească socoteală preste
neputinţă a fi a a‑ [864/1] fla pace, încă lucrurile şi
Símon44 cum nu va lua a fără-minţii.

5. Nu spre a fi acuzatorul concetăţenilor, ci avînd în
vedere ceea ce e de folos pentru tot neamul laolaltă şi
pentru fiecare în parte;
6. Căci îşi dădea seama că fără o decizie a regelui e
cu neputinţă a avea parte de linişte în treburile obşteşti
şi că Simon nu va pune capăt smintelii.
7. După ce Seleucos şi-a sfîrşit viaţa şi domnia a
preluat-o Antioh, cel supranumit Epiphanes, Iason,
fratele lui Onias, a obţinut prin înşelăciune funcţia de
arhiereu,
8. Făgăduindu-i regelui, în cursul unei întrevederi,
trei sute şaizeci de talanţi de argint şi încă optzeci de
talanţi dintr-un alt venit;
9. Pe lîngă aceştia, promitea în scris alţi o sută
cincizeci, dacă i s-ar acorda
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biruinţa lui şcoală şi copii tineri să puie lui şi pre cei den Ierusalím
antiohiêni să‑i scrie.
10. Şi priimind împăratul şi luînd el stăpînirea, îndatăşi spre cea
elinească furmă pre cei de un fêliu cu el îi muta.
11. Şi cêle împărăteşti iubiri de oameni ce era la jidovi pren
Ioan, tatăl lui Efpolém, celuia ce au făcut soliia pentru prieteşug şi
ajutoriu cătră rîmlêni, le‑au lepădat, şi cêle legiuite stricînd polítii,
fără de lêge obicêie înnoia.
12. Pentru că, cu veselie, supt acea marginea cetăţii şcoală au
întemeiat şi pre cei mai tari den cei tinerei, supuindu‑i, supt curvărie
îi aducea.
13. Şi era aşa o pripă a eleniei şi apropiêre de înstreinare de fêliu
pentru a acelui păgîn, şi nu arhiereu Iasón multa necurăţie,
14. Cît nu era a mai fi preoţii nevoitori la cêle de prejur jîrtăvnic
slujbe, ce besêreca hulind şi de jîrtve părăsire făcînd, sîrguia a fi
părtaşi dării cei fără de lêge de la luptă, după chemarea înainte la
piatră;
15. Şi cea părintească cinste întru nemică puindu‑o, iară cêle
elineşti măriri mai bune socotindu‑le.
16. Pentru carele îi cuprinseră pre ei grea primejdie, şi cărora
rîvniia petrêcerile şi întru tot vrea să să asêmene, pre aceştia vrăjmaşi
şi căznitori i‑au avut.
17. Pentru că a păgîní la dumnezăieştile legi nu e pre lesne, ce
acêstea cea viitoare vrême le va arăta.
18. Şi făcîndu‑se praznicul lui Agón la al cincilea an în Tiros şi
împăratul fiind de faţă,
19. Au trimis Iason pîngăritul privitori de la Ierusalím pre cei ce
era antiohêni, aducînd drahme de argint 300 spre a lui Iracléu jîrtvă;
carele li s‑au şi rugat ceia ce le aducea ca să nu le facă spre jîrtvă,
pentru că nu se cuvine, ce la altă cheltuială să să facă.
20. Trimis‑au, dară, acêstea una, pentru cel ce le‑au trimis, la a
lui Iracléu jîrtvă, alta, pentru voia celor ce le‑au adus, la diresul cătărgilor.
21. Şi trimiţîndu‑se la Eghípet Apolónie al lui Menestéu pentru
şădêrea cea mai sus a lui Ptoloméu al lui Filomítor împăratul, înţelegînd Antióh a fi el înstreinat de acêsteaşi lucruri, de cea pentru
eluşi întemeiêre grijiia; pentru acêea, la Iópa mergînd, au sosit la
Ierusalím.
22. Şi cu mare cuviinţă de cătră Iasón priimindu‑se, cu făclii
aprinse şi cu strigări s‑au priimit; şi de‑acii la Finíchi au purces cu
tabăra.
23. Şi după al treilea an, au trimis Iasón pre Mineláu, fratele lui
Símon, celui ce s‑au zis mai nainte, aducînd banii împăratului şi
pentru lucruri de folos pomeniri avînd să facă.
24. Şi el, tocmindu‑se cu împăratul şi mărindu‑l pre el cu faţa
biruinţei, la sine au tras arhieriia, întrecînd pre Iasón cu talanzi de
argint 300.
25. Şi luînd cêle împărăteşti porunci, au venit, de vlădicie nemică
vrêdnic aducînd, ce mînii de crud tíran şi de /
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biruinţa lui şcoală şi tinerime lui să întărească şi pre cei
den Ierusalim antiohiêni să‑i scrie.

biruinţa lui ghimnásie55 şi efívie56 să puie şi pre cei ce
vor fi în Ierusalim să‑i scrie antiohiêni.57

autorizaţia de a înfiinţa un gimnaziu şi o efebie şi de a-i
înregistra pe cei din Ierusalim ca antiohieni.

10. Şi priimind împăratul şi biruind cinstea, îndatăşi
pre cea elinească furmă pre cei de un fêl cu el ii muta.
11. Şi cêlea ce era la jidovi iubitoare de oameni împărăteşti pren Ioan, tatăl lui Evpolem, celuia ce au
făcut soliia pentru prieteşug şi ajutor cătră rîmlêni, au
lăpădatu‑le, şi cêle46 surpînd obicêie de cetăţi, fără dă
lêge deprinderi înnoia.

10. Care lucru deaca i‑l porînci împăratul şi apucă’ el
stăpîniia, îndată începu a aduce pre cei de neamul lui
spre obicêiul păgînesc.
11. Şi iubirile cêle de oameni împărăteşti care era
puse jidovilor prespre Ioann, tatăl lui Evpolónie, carele
au fost sol pentru prietniciia şi pentru ajutoriul la romani, le‑au lepădat, şi legile cetăţilor şi direptăţile le‑au
părăsit şi au întărit porînci hiclêne.

10. După ce regele a încuviinţat, [Iason], punînd
mîna pe putere, i-a făcut îndată pe conaţionalii săi să
treacă la ritul grecesc.
11. Şi după ce a anulat omenoasele privilegii regale
acordate iudeilor prin intermediul lui Ioannes, tatăl lui
Eupolemos, cel ce a organizat ambasada de prietenie
şi alianţă la romani, desfiinţînd rînduielile de viaţă legiuite, le-a înlocuit cu obiceiuri nelegiuite.

12. Pentru că, cu veselie, supt marginea cetăţii
şcoală au întemeiat şi pre cei mai tari dentru tinerei,
supuindu‑i, supt curvărie47 aducea.

12. Şi au îndrăznit de au pus şcoală supt marginea
cetăţii şi pre cei mai cu putêre den cei tineri îi punea
în curvii.

12. Căci a construit, plin de încîntare, un gimnaziu
chiar sub acropolă şi, punîndu-i pe cei mai buni dintre
tineri să poarte pălării, îi aducea [la exerciţii].

13. Şi era aşa o pripă a eliniei şi înainte mêrgere de
înstreinare de fêl pentru a celui necinstit, şi nu arhiereu
Iason de prisosit necurăţie,

13. Şi aşa era începătura şi întrarea traiului58 păgînătăţii pentru necuratul, iar nu arhiereul Iason, carele
adusêse fărăderuşinea carea nu se cuveniia,

14. Cît nu încă la slujbele cêle pre jirtăvnic nevoitori
a fi preuţii, ci bisêricii hulind şi jirtvelor părăsire făcînd,
sîrguia a fi părtaşi48 cei de la luptă fără dă lêge dătătură
împreună cu chemarea înainte a pietrii;

14. Atîta cît nu numai nu făcea preoţii slujbe împrejurul altariului, ce şi bisêrica o au hulit şi jărtvele nu
se mai pomeniia, nevoindu‑se să fie părtaşi ceiia de la
luptă şi tocmêlelor ei celor strîmbe;

13. Se ajunsese la o asemenea culme a elenismului
şi la o asemenea penetrare a obiceiurilor străine, din
pricina nemăsuratei nelegiuiri a necredinciosului şi
nicidecum arhiereului Iason,
14. Încît nici preoţii nu mai erau dornici de slujirile
altarului, ci, dispreţuind templul şi nemaipăsîndu-le de
jertfe, se grăbeau să ia parte în palestră la o activitate
nelegiuită, la chemarea discului;

15. Şi cêle părinteşti cinste întru nimic puindu‑le, şi
cêle elineşti măriri prea bune socotindu‑le.

15. Iar cinstea cei mai dentîi nici într‑o seamă nu o
băga, ce mai bine voia slava cei ellineşti.

16. Pentru carele ii coprinseră pre ei grea primejdie,
şi cărora rîvniia petrêcerile şi întru tot vrea să să asamene, pre aceştia vrăjmaşi şi căznitori i‑au avut.

16. A cărora faceri de bine becesnica întru piericiune le59 avea, şi să le60 fie dragi porîncile lor şi acestora
tuturor61 vrea să se asêmene, şi pre aceştia i‑au avut
războinici şi pierzători.62

15. Fără a mai pune vreun preţ pe cinstirile strămoşeşti, considerau, în schimb, de cea mai mare
importanţă onorurile greceşti.
16. Din aceste motive, au avut parte de o atmosferă
ostilă, iar cei ale căror isprăvi le imitau şi cu care voiau
să se asemene întru totul le-au devenit duşmani şi
prigonitori.

17. Pentru că a necinsti la dumnedzăieştile legi nu
e pre lesne, ci acêstea cea următoare vrême le va arăta.

17. Că anevoie iaste a păgîni întru legile lui Dumnezeu, ce acestora cînd le va sosi vrêmea se vor spune.

17. Căci nu e lesne a nesocoti legile divine, iar acest
lucru îl va dovedi următoarea împrejurare.

18. Şi făcîndu‑să a cincea anului nevoinţă în Tíros şi
împăratul fiind de faţă,
19. Au trimis Iáson49 scîrnavul prăvituri ca de la Ierusalim antiohêni fiind, aducînd de argint drahme 300
spre a lui Iracléu jirtvă; carele le‑au [864/2] vrednecit
ceia ci le aducea ca să nu le facă spre jirtvă, pentru că
nu să cuvine, ci la altă cheltuială să să facă.

18. Că fiind praznicul lui Agon în Tir şi fiind şi împăratul acoleá,
19. Trimêse Iáson scîrnavul oameni den Ierusalim
de duseră 300 de didrahme de argint spre jărtva Iracliei;
care au învrednicit cei ce le‑au adus să nu le facă spre
jărtvă, că nu se cuvine, ce să le puie la alte chieltuiêle.

20. Trimis‑au, dară, acêstea pentru cela ce le‑au trimis, la a lui Irácleu jirtvă, iar pentru ceia ce le‑au adus,
la a cătărgilor dirêse.

20. Că acêstea sînt trimêse de la cela ce le‑au trimes
spre jărtvele Iracliei pentru aducerile care sînt date la
lucrul corăbiilor celor [903/1] cu trei vêtrile.

18. Pe cînd se ţinea la Tyr întrecerea cincinală şi
regele era de faţă,
19. Pîngăritul Iason a trimis nişte delegaţi, ca fiind
antiohieni din Ierusalim, care au adus cu ei trei sute de
drahme de argint pentru jertfa [închinată] lui Heracles;
însă cei ce le-au adus au fost de părere ca ele să nu fie
folosite pentru jertfă, pe motiv că nu se cuvenea, ci să
fie păstrate pentru o altă cheltuială.
20. Aşadar, aceşti [bani] au fost destinaţi de către
cel ce-i trimisese pentru jertfa [închinată] lui Heracles,
dar, datorită celor care i-au adus, au contribuit la echiparea unor trireme.

21. Şi trimiţîndu‑să la Éghipt Apolónie al lui Menesteu pentru chemările dentîi a lui Ptolemeu Filomítor
împăratul, înţelegînd Antioh înstreinat el acestoraşi
lucruri a fi făcut, cei pentru eluşi întemeiêre grijiia;
pentru acêea, la Ioppa mergînd, au sosit la Ierusalim.

21. Şi trimeţîndu‑se în Eghípet Apollóniia, feciorul
lui Menestei, pentru (chiemările)63 cêle mai dentîi a
lui Ptolomei al lui Filomítor împărat, deaca se cunoscu Antioh că iaste streinat de trebile împărăteşti,
sfătuindu‑se cu cei mai de‑a firea ai săi, ducîndu‑se de
acoleá, mêrse în Iópiia, şi de acoló64 în Ierusalim.

21. După ce Apollonios, fiul lui Menestheus, a
fost trimis în Egipt pentru [a lua parte la] adunarea
căpeteniilor regelui Philometor, Antioh, dîndu-şi seama că acesta devenise ostil intereselor lui, se gîndea
la propria-i siguranţă; plecînd de acolo spre Ioppe, a
ajuns la Ierusalim.

22. Şi prea cu mărime multă de cătră Iason priimindu‑să, cu făclii aprinse şi cu strigări s‑au priimit
înlontru; şi de acii la Finic au purces.

22. Şi fu priimit cu slavă mare de Iáson şi de cetate
şi au întrat cu făclii aprinse şi cu laudă; şi de acoleá au
întors oştile în Finíchiia.65

22. Primit de Iason şi de cetate cu mare cinstire, a
fost întîmpinat cu torţe şi cu strigăte [de bucurie]; de
acolo, tot astfel, a pătruns cu armata în Fenicia.

23. Şi după, în al treilea an, au trimis Iason pre
Menélao, cel al lui cel mai denainte dzis Símon frate,
aducînd banii împăratului şi pentru lucruri de folos
pomenituri avînd să facă.

23. Iar după a treia vrême66, au trimes Iáson pre
Menelai, fratele lui Símon, cel ce iaste zis mai sus,
ducînd banii împăratului şi să aducă răspuns pentru
lucrurile care trebuia.

23. După un răstimp de trei ani, Iason l-a trimis
pe Menelaos, fratele mai sus-pomenitului Simon, care-i ducea bani regelui şi urma să-i dea informaţii cu
privire la unele treburi importante.

24. Şi el, tocmindu‑să cu împăratul şi mărindu‑l pre
el cu faţa biruinţei, la sine au tras arhieriia, întrecînd
pre Iason talandzi de argint 300.

24. Iar el, deaca mêrse înaintea împăratului, mări
faţa biruinţei sale şi pre sine se întoarse spre arhierie,
mai adăogînd mai mult decît Iasson cu 300 de talanţi
de argint.
25. Şi luînd porînci de la împăratul, veni, neavînd67
nici o vrednicie de ale preoţiei68, că era cu suflet năprasnic69 şi căznitoriu şi

24. Întîlnindu-se cu regele şi dîndu-i impresia unei
persoane cu autoritate, şi-a atras funcţia de arhiereu,
întrecîndu-l [în dărnicie] pe Iason cu trei sute de talanţi de argint.
25. Preluînd împuternicirile regeşti, [Menelaos] s-a
întors, nearătînd nimic demn de funcţia de arhiereu, ci
avînd mîniile unui tiran crud şi

25. Şi luînd cêle împărăteşti porînci, au venit, de
vlădicie nimic vrêdnic aducînd, ce mînii a crud tiran
şi a
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hiară varvară urgii avînd.
26. Şi Iasón, cel ce pre al său frate au înstreinat, înstreinîndu‑se
şi el de altul, pribeag la ţara Amanítii s‑au gonit.
27. Iară Meneláu stăpînirea5 ţinea, iară de banii cei făgăduiţi împăratului nimica nu rînduia, şi făcînd cêrerea Sostrat, diregătoriul
margenii cetăţii,
28. Că pre acesta era treaba birurilor. Pentru care pricínă amîndoi
de cătră împăratul să chemară.
29. Şi Meneláu au lăsat vlădiciei ispravnic pre Lisimáh, fratele
său, iară Sostrát pre Cratíta, cel preste chíprii.
30. Şi ca acêstea întîmplîndu‑se, să întîmplă’ tharsênilor şi malotênilor a rîdica gîlceavă, pentru căci au dat pre Andiohída, posadnica
împăratului, în dar.
31. Degrabă, dară, împăratul au venit ca să potolească lucrurile,
lăsînd în locul lui pre Andrónic, cel ce era dentru cei de cinste.
32. Şi gîndind Meneláu că au aflat vrême cu bun prileju, nişte
vase de aur de ale besêrecii furîndu‑le, au dăruit lui Andrónic, şi
altele au fost vîndut la Tir şi la cêle de prenprejur cetăţi.
33. Şi cu adevărat prinzînd de vêste Ónia, îl mustra, fiind ferit la
loc fără têmere, la Dáfne, cêea ce iaste cătră Antióhiia.
34. Pentru acêea Meneláu, luînd osebi pre Andrónic, să ruga să
prinză pre Ónia. Şi cela, mergînd la Ónia şi încrezîndu‑se cu vicleşug şi dirêpte cu jurămînturi dînd, şi macară că întru bănuiêle era,
îl făcu a ieşi den locul cel fără têmere, pre carele şi îndată l‑au ucis,
neruşinîndu‑se de direptate.
35. Pentru care pricínă nu numai jidovii, ce mulţi şi den cêlealalte
limbi tînjiia şi să mîhniia pentru a bărbatului nedireaptă moarte.
36. Şi împăratul, întorcîndu‑se de la locurile despre Chilíchiia, să
ruga cei den cetate jidovi, urînd împreună şi elinii vicleşugul, cum
că afară den socoteală Ónia s‑au omorît.
37. Sufletêşte, dară, Antióh mîhnindu‑se şi întorcîndu‑se spre
milă şi lăcrămînd pentru a celuia ce s‑au prestăvit înţelepciune şi
multă bună rînduială;
38. Şi, aţîţîndu‑se cu mîniile, îndată lui Andrónic îi luo haina
cea mohorîtă şi hainele rumpîndu‑i‑le, încungiurîndu‑l pren toată
cetatea, într‑acelaşi loc unde la Ónia au păgînit, acoló pre pîngăritul
cu ucidere l‑au omorît, Domnul cea vrêdnică lui certare dîndu‑i.
39. Şi făcîndu‑se multe furteşaguri de besêrecă la cetate de cătră
Lisimáh, cu a lui Meneláu ştire, şi dîndu‑se vêstea afară, s‑au adunat
mulţimea asupra lui Lisimáh, multe dară vase de aur fiind cheltuite.
40. Şi rîdicîndu‑se asupră‑i gloatele şi cu urgii fiind pline, înarmînd
Lisimáh ca vro 3000, început‑au la mîni nedirêpte, povăţuind înainte
oarecare tiran bătrîn de vîrstă, nimica mai puţin şi la cuget.
41. Şi văzînd rîdicarea //
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fiară varvar urgii avînd.
26. Şi Iáson, cela ce pre al său frate l‑au înstreinat,
înstreinîndu‑să de altul, pribag la Amanítida ţară s‑au
împinsu‑să50.

avea mînie ca o fiiară cumplită.
26. Iar Iáson, cel ce au robit70 mai nainte pre fratele71 său, şi el însuşi au fost gonit de altul în ţara Ammanítei.

furiile unei fiare sălbatice.
26. Iar Iason, care-şi înşelase propriul frate, înşelat
la rîndu-i de altcineva, a fost constrîns să se refugieze
în ţinutul Amanitis.

27. Iar Menélau cinstea o ţinea, iar dentru cei făgăduiţi împăratului bani nimic nu bune rînduia, şi făcînd
cêrerea Sostrat, diregătoriul marginei cetăţii,

27. Şi au luat Menelai stăpîniia şi nu purta nici o
grijă pentru banii cei ce‑i făgăduise împărăţiei, şi făcînd cêrerea Sostrat, mai-marele72 marginei,

27. Cît despre Menelaos, el pusese mîna pe putere,
dar nu achita nimic din banii făgăduiţi regelui, atunci
cînd Sostratos, comandantul militar al Acropolei, îi
cerea,

28. Pentru că cătră acesta era lucrul primenêlelor.
Pentru care pricină amîndoi de cătră împăratul să chemară.
29. Şi Menélau au lăsat a vlădiciei ispravnic pre Lisimah, al său frate, iară Sostrat pre Cratíta, cel preste
chíprii.

28. (Că la acesta era întrebăciunea pentru ducerea
trebilor.)73 Pentru care lucru fură amîndoi chiemaţi la
împăratul.
29. Şi Menelai, ieşind den arhierie, o dêde frăţine‑său,
lui Lisimah, iar Sostrat fu mutat în Chípru.

28. Căci strîngerea dărilor îi revenea acestuia. Din
această cauză cei doi au fost convocaţi de rege.

30. Şi ca acêstea întîmplîndu‑să, să întîmplă’ Tharsis
şi Malótas a să rocoşi, pentru că ei Antióhida, ţiitoarei
împăratului, în dar să da.

30. Şi cînd se făcea acêstea, se întîmplă amestecare
tharsênilor şi mallotênilor să rîdice gîlceavă, pentru
căci au dat pre Antiohiia posadnică împăratului în
dar.74

30. Aşa stînd lucrurile, s-a întîmplat ca cei din Tars
şi din Malos să se răzvrătească, pentru că [cetăţile lor]
au fost date în dar lui Antiohis, concubina regelui.

31. Degrab, dară, împăratul au venit ca să potolească
lucrurile, lăsînd pre cel după însul [865/1] Andronic,
dentru cei ci să află în cinste.
32. Şi gîndind Menélau că au aflat vrême cu bun
prilej, nişte auri de ai bisêricii furişindu‑le, au dăruit
lui Andrónic, şi altele au fost vîndut la Tir şi la cêle
prenpregiur cetăţi.

31. Deci împăratul veni degrabă să‑i îmblînzească şi
lăsă caiman în locul lui pre Andronic, unul den boiêrii
săi.
32. Deci Menelai socoti că dobîndi vrême cu prilej
şi fură’ cîteva vase de aur den bisêrică şi unele le dărui
lui Andrónic, iar altele le vîndu în Tir şi pren cetăţile
cêle de prenprejur.

31. De aceea, regele a plecat degrabă să aplaneze
lucrurile, lăsîndu-l ca înlocuitor pe Andronicos, unul
dintre cei rînduiţi în dregătorie.
32. Însă Manelaos, socotind că a prins un moment
prielnic, după ce a sustras nişte obiecte de aur din
templu, i le-a dăruit lui Andronicos, iar pe altele le-a
vîndut în Tyr şi în cetăţile din împrejurimi.

33. Şi cu adevărat cunoscînd Onía, îl mustra, fiind
ferit la loc neluat, la Dafni, cêea ce cătră Antiohíe
iaste.
34. Pentru acêea Menélau, luîndu usebi pre Andrónic, să ruga să prinză pre Onía. Şi cela, mergînd
la Onía şi încrezîndu‑să cu vicleşug şi drept cu jurămînturi dînd, măcar că întru prepusuri era, îl făcu
dentru cea neluată a ieşi, pre carele şi îndată l‑au
închis, neruşinîndu‑să dreptatea.

33. Carele lucru deaca prinse de vêste Óniia, cu
adevărat îl mustra însuşi într‑un loc fără de teamăt,
carele era aproape de Dafniia şi de Antiohiia.
34. În care loc mêrse Menelai la Andronic şi‑l rugă să ucigă pre Óniia. De‑acii, el mergînd la Óniia şi
dîndu‑i direapta cu jurămînt, meşteşugind lui sfat cu
înşălăciune, de‑acii, deaca înseră, şi şăzînd ei, viind
într‑ascuns, îl împresură şi‑l ucise.

33. Iar Onias, după ce a cunoscut desluşit acestea,
le-a blamat, retrăgîndu-se într-un loc inviolabil, lîngă
Dafne, aflată aproape de Antiohia.
34. De aceea Menelaos, luîndu-l deoparte pe Andronicos, i-a poruncit să pună mîna pe Onias. Acesta,
ajungînd la Onias, bizuindu-se pe un vicleşug, după ce
i-a întins dreapta cu jurămînt, cu toate că acela avea o
bănuială, a reuşit să-l scoată din locul inviolabil, după
care l-a ucis pe dată, fără să-i pese de dreptate.

35. Pentru care vină nu numai jidovii, ce mulţi şi
dentru cêlealalte limbi tînjiia şi să mîhniia pentru a
bărbatului nedreaptă moarte.

35. Pentru care [903/2] lucru nu numai jidovii, ce
şi alte limbi multe se mîniiară pentru uciderea cea fără
de direptate care au ucis pre acel bărbat.

35. Din această cauză nu doar iudeii, ci şi mulţi din
celelalte neamuri erau indignaţi şi supăraţi pentru uciderea nedreaptă a bărbatului.

36. Şi împăratul, întorcîndu‑să de la locurile51 despre Chilichía, să ruga cei den cetate jidovi, urînd împreună răul şi elinii, cum că afară den socoteală Onía
s‑au omorît.

36. De‑acii, deaca se întoarse împăratul de la locurile
Chilichiei, mêrseră jidovii la Antiohiia denpreună cu
ellini de spuseră pentru uciderea Óniei.

36. După ce regele s-a întors din ţinuturile Ciliciei,
atît iudeii din cetate, dintre cei ce urau răutatea, cît
şi unii dintre greci veniră să-l anunţe că Onias fusese
ucis.

37. De la suflet, dară, Antioh mîhnindu‑să şi înturnîndu‑să spre milă şi lăcrămînd pentru a celui ce s‑au
pristăvit întregăciune la minte şi multă bună rînduială;

37. Şi se întristă sufletul lui Antioh pentru Óniia
şi, plecîndu‑se a75 milă, plînse, aducîndu‑şi aminte de
sfîrşitul celui treaz şi chibzuit;

37. Drept urmare, Antioh a fost profund întristat şi
cuprins de milă şi a vărsat lacrimi pentru înţelepciunea
şi multa cuviinţă a celui răposat;

38. Şi, înfocîndu‑să cu mîniile, îndată a lui Andrónic mohorîta haină luînd şi hainile rupîndu‑le, încungiurîndu‑l toată cetatea, pre acelaşi loc unde pre Onía
au păgînit, acoló pre pîngăritul cu ucidere l‑au omorît,
Domnul cea vrêdnică lui certare dîndu‑i.

38. Şi i se mînié sufletul şi dăzbrăcă pre Andrónic
de caftanul cel gravaní şi‑i rupse dulama şi porînci
să‑l poarte toată cetatea şi, în ce loc au ucis pre Óniia,
acoló şi pre dînsul să‑l ucigă, plătind lui Domnul cu
certare vrêdnică.76

39. Şi făcîndu‑să multe furtişaguri a bisêricii la cetate de cătră Lisímah, cu a lui Meneláu ştire, şi răspunzîndu‑să afară vêstea, s‑au adunat mulţimea asupra
lui Símah, multe amu aururi fiind cheltuite.

39. Şi multe furtişaguri se‑au făcut bisêricii de
Lisimah cu sfatul lui Menelai; şi ieşi vêstea în vileag
şi se strînse mulţimea la Lisimah, că mult aur se chieltuise.

40. Şi rădicîndu‑să asupră‑i gloatele şi cu urgii fiind
plinite, întrarmînd Elisímah ca vro 3000, început‑au la
mîini nedrêpte, povăţuind înainte oarecare tíran bătrîn
la vîrstă52 şi nimic mai puţîn şi la cuget.

40. Şi sculîndu‑se nărodul plin de mînie, iar Lisimah
găti ca la 3000 de oameni înarmaţi şi începu a năcăji
cu mîini de fărădelegiuire; şi aduse pre un pierzător
oarecare care îmbătrînise de vîrstă şi de înţelepciune
cu nebuniia.

38. Aprins de mînie, i-a luat imediat purpura lui
Andronicos şi, rupîndu-i veşmintele, l-a purtat de jur
împrejur prin toată cetatea pînă în chiar locul unde
comisese actul de impietate asupra lui Onias, iar acolo
l-a omorît pe ucigaş, Domnul plătindu-i acestuia pedeapsa meritată.
39. Fiind comise numeroase sacrilegii în cetate de
către Lisimah, cu ştirea lui Menelaos, şi vestea răspîndindu-se, mulţimea s-a adunat împotriva lui Lisimah, întrucît multe obiecte de aur fuseseră deja duse
dintr-un loc în altul.
40. Fiindcă mulţimile se adunau şi erau pline de
mînie, Lisimah, înarmînd cam trei mii de oameni, a
pus la cale atacuri nelegiuite, sub comanda unui tiran,
om înaintat în vîrstă, dar nu mai puţin şi în sminteală.

41. Şi văzînd rădicarea

41. Iar deaca înţelêseră de rădicarea

29. Şi Manelaos l-a lăsat ca succesor în funcţia de
arhiereu pe Lisimah, fratele său, iar Sostratos pe Crates,
mai-marele peste ciprioţi.

41. Văzînd atacul
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lui Lisimáh asupră‑le, apucînd unii pietri, alţii lêmne groase şi alţii
den cenuşa ce era aproape apucîndu‑se, amestecaţi zvîrliia în ceia ce
era împrejurul lui Lisimáh şi spre cei ce să rîdicase asupră‑le.
42. Pentru care pricínă, pre mulţi dentr‑înşii au rănit şi pre unii
i‑au oborît şi pre toţi spre fugă i‑au împins, şi pre acesta fur de
besêrecă lîngă visterie l‑au prins.
43. Şi pentru acêstea stătu judecată cătră Meneláu.
44. Şi nemerindu‑se împăratul la Tir, la dînsul direptatea cuvintelor au făcut cei trei bărbaţi ce s‑au trimis de cătră bătrînime.
45. Şi aşa, prins fiind Meneláu, au făgăduit bani mulţi lui Potoloméu al lui Dorimenús, ca să îmblînzască pre împăratul.
46. Pentru acêea, apucînd Potoloméu pre împăratul, la un cerdac,
pentru odihna, l‑au mutat.
47. Şi pre cel de toată răutatea vinovat Meneláu l‑au slobozît de
cătră cêlea ce să pîrîia, iară celor ticăloşi, carii zicea că macară şi de
la tătari s‑ar fi slobozit nevinovaţi, acestora moarte le judecă’.
48. Degrabă, dară, cea nedireaptă pagubă suferiră cei ce pentru
cetate şi noroade şi sfintele vase au grăit înainte.
49. Pentru care lucru şi tíriii, scîrbindu‑se de răutate, cêle cătră
astrucarea lor cu mare cuviinţă au dat.
50. Iară Meneláu, pentru ale celor ce biruia lăcomii, era la cinste,
adăogîndu‑se spre răutate, mare viclean stînd cetăţênilor.
Cap 5
1. Şi pre vrêmea aceasta, a doa călătorie Antióh la Eghípet au
călătorit.
2. Şi să întîmplă ’ mai preste toată cetatea, în 40 de zile, a să vedea
pren văzduh alergînd călăreţi, podoabe de aur avînd şi cu suliţe în
chip de stol înarmaţi,
3. Şi pîlcuri de cai rînduite şi lovituri făcîndu‑se şi alergături de
amîndoao părţile şi porniri de paveze şi mulţime de chiloame şi
zmulgeri de sabii şi lovituri de săgeţi şi străluciri de podoabe de aur
şi de toate fêliurile de înzăoturi;
4. Pentru acêea, toţi să ruga ca să să facă arătarea spre bine.
5. Şi făcîndu‑se voroavă mincinoasă cum ş‑au primenit Andióh
viaţa, luînd Iasón nu mai puţini de 1000, fără vêste asupra cetăţii
au lovit. Şi cei de pre zidu împingîndu‑se şi la cea de apoi luîndu‑se
cetatea,
6. Meneláu la marginea cetăţii au fugit. Iară Iasón făcea jungheri
cetăţênilor lui fără de milă, nesocotind cea de la rudeniile lui bună
norocire cea mai mare nenorocire a fi şi părîndu‑i că ale vrăjmaşilor,
şi nu ale celor de o limbă biruinţe surpă.
7. Şi stăpînirea nu birui, iară săvîrşitul vicleniei, ruşine luînd, pribeag iarăşi la Ammanitída s‑au dus.
8. Săvîrşitul, dară, rêlii amestecături au luat: închizîndu‑se că‑ /
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asupră‑le a lui Lisímah, apucînd unii pietri, alţii de
lêmne grosimi şi al‑ [865/2] ţii dentru cenuşa ce era
aproape apucînd, amestecaţi zvîrliia în ceia de pregiur
Lisímah şi spre cei ci să rădica asupră‑le.

asupră‑le a lui Lisimah, unii luară pietri, alţii ciomage
mari, alţii şi cu cenuşă aruncară asupra lui Lisimah.

lui Lisimah, unii punînd mîna pe pietre, alţii pe bîte de
lemn, iar unii luînd din cenuşa aflată acolo, le aruncau
de-a valma înspre cei din preajma lui Lisimah.

42. Pentru care vină, pre mulţi dentru ei răniţi i‑au
făcut şi pre unii au oborît şi pre toţi spre fugă i‑au
împins, şi pre acesta de bisêrică fur lîngă vistiêr l‑au
prinsu.
43. Şi pentru acêstea stătu judecată cătră Menélau.

42. Şi pre mulţi răniră, iar alţii pieriră, şi întoarseră
pre toţi spre fugă, iar pre furul de bisêrică îl prinseră
lîngă cămară.77

42. Din această cauză, pe mulţi dintre aceştia i-au
rănit, pe unii i-au doborît, pe toţi [ceilalţi] i-au pus pe
fugă, iar pe sacrilegul însuşi au pus mîna lîngă vistierie.
43. În legătură cu aceste fapte s-a ţinut judecata împotriva lui Menelaos.
44. După ce regele a ajuns în Tyr, trei bărbaţi trimişi
de sfatul bătrînilor au ţinut pledoaria în faţa lui.

44. Şi nemerindu‑să împăratul la Tir, la dînsul dreptatea cuvintelor au făcut cei trei ce s‑au trimis bărbaţi
de cătră bătrînime.

43. Că pentru acêstea rîdicară judecată asupra lui
Menelai.
44. Iar deaca veni împăratul la Tir, la treaba sa aduseră cuvinte trei bărbaţi, carii era trimeşi de la bătrîni.

45. Însă Menelaos, deja dovedit vinovat, i-a promis
mulţi bani lui Ptolemeu, fiul lui Dorymenes, spre a-l
îndupleca pe rege.
46. Atunci Ptolemeu, conducîndu-l pe rege înspre
un peristil, chipurile pentru a se răcori, a reuşit să-i
schimbe părerea.
47. Şi [regele] l-a achitat de acuzaţii pe Menelaos,
vinovat de toată nelegiuirea, iar pe nefericiţii [acuzatori], care, de-ar fi vorbit şi în faţa unor sciţi, ar fi fost
achitaţi, ca fiind nevinovaţi, i-a condamnat la moarte.

45. Şi acum, prinsu fiind Menélau, au făgăduit lucruri dăstule lui Ptoleméu al lui Doriménus, ca să mute pre împăratul.
46. Pentru acêea, apucînd Ptoleméu, la un ceardac,
pentru odihna, pre împăratul l‑au mutat.

45. Şi cînd se prinsêse, Menelai făgădui să dea lui
Ptolomei mulţi bani, pentru ca să îmblînzească pre
împăratul.
46. Şi‑l luoă Ptolomei şi‑l duse într‑un foişor, ca să
se răcorească împăratul.

47. Şi pre cel a toată răotatea vinovat Menélao l‑au
slobozit de cătră cêlea ci să păriia, iară celor ticăloşi,
carii, măcar de la tătari ară zice, s‑are fi slobodzit nevinovaţi, acestora moarte le judecă’.

47. Şi slobozi pre Menelai dentr‑acest lucru rău şi
den vina celor ce‑l pîrîia, iar pre78 aceia ticăloşii, carii,
să ară fi grăit înaintea tătarilor, încă li se‑ară fi iertat, ca
nişte nechibzuiţi, şi pre aceia i‑au judecat cu moarte.

48. Degrab, dară, cea strîmbă pagubă suferiră cei
ce pentru cetate şi năroade şi sfintele vase au grăit
înainte.

48. Şi degrabă luară dăşărtăciune cetăţênii şi nărodul
şi pentru pîra vaselor bisêricii se‑au gonit.

49. Pentru care lucru şi tirii, urînd răul53, cêle cătră
astrucarea lor cu mare cuviinţă au dat.

49. Pentru care lucru şi tirênii, mîniindu‑se, spre îngroparea lor ce trebuia cu nevoinţă au dat.

50. Iar Menélau, pentru a celor ce biruia lăcomii,
rămînea pre cinste, adăogîndu‑să spre răotate, mare a
cităţênilor stînd.

50. Iar Menelai, pentru lăcomiia celor ce biruia, ţinea stăpîniia şi se înmulţiia răotatea şi fu mare mozavi‑
[904/1] ritoriu cetăţênilor.

48. Prin urmare, cei ce rostiseră [împotriva lui
Menelaos] acuzarea cu privire la cetate, la popor şi la
obiectele sfinte au suferit grabnic o pedeapsă nedreaptă.
49. Din această cauză chiar cei din Tyr, care urau
nelegiuirea, au contribuit cu dărnicie la funeraliile
acestora.
50. Cît despre Menelaos, din pricina lăcomiei celor
aflaţi la putere, a rămas la conducere şi, sporind în
răutate, a devenit marele vrăjmaş al concetăţenilor săi.

Cap 5

Cap 5

Capitolul al 5-lea

1. Şi pre vrêmea aceasta, a dooa călătorie Antioh la
Éghipt au călătorit.

1. Într‑acea vrême, găti Antioh a doaoa mêrgere în
Eghípet.79

1. Cam în acest timp, Antioh a pregătit cea de-a
doua expediţie în Egipt.

2. Şi să întîmplă’ mai preste toată cetatea, preste
dzile 40, a să vedea pren văzduh alergînd călăreţi,
pren aururi podoabe avînd şi fuşturi după şiraguri54
întrarmaţi,

2. Şi se întîmplă ’ preste toată cetatea Ierusalímului
de se văzu în 40 de zile alergînd pren văzduh oameni
călări în haine de sarasir,

2. S-a întîmplat însă ca în tot oraşul, vreme de
aproape patruzeci de zile, să apară călăreţi alergînd prin
văzduh în cohorte, purtînd veşminte aurite şi înarmaţi
cu suliţe,

3. Şi pîlcuri de cai rînduite şi lovituri făcîndu‑să şi
alergături de cătră amîndoao părţile şi de scuturi porniri şi de chilumuri mulţimi şi de sabii zmulgeri şi de
săgeţi lovituri şi de aurite podoabe străluciri şi în toate
fêliurile înzuoturi;

3. Şi pren şireaguri călăraşi80 rînduiţi cu suliţe să facă
ieşiri de pre aproape şi rîdicări de paveze şi mulţime de
coifuri şi sabii goale şi trageri de săgeţi şi străluciri de
arme de aur şi de tot fêliul de zale,

3. Cete de călăreţi rînduite de luptă, atacuri dezlănţuite şi alergări într-o parte şi în alta, mişcări de scuturi,
mulţimi de suliţe, aruncări de săgeţi, străluciri ale unor
podoabe de aur şi felurite platoşe;

4. Pentru acêea, toţi să ruga [866/1] spre bine arătarea ca să să facă.
5. Şi făcîndu‑să vêste minciunoasă cum au primenit
viaţa Antioh, luînd Iason nu mai puţîn55 de 1000, fără
vêste asupra cetăţii au făcut lovire. Şi cei de la zid împingîndu‑să şi mai apoi amu luîndu‑să cetatea,

4. De care toţi se ruga să fie spre arătare bună.
5. Iar deaca se făcu vêste mincinoasă cum că au
ieşit Antioh den viiaţă‑şi, au luat Iáson nu mai puţini
decît 1000 de bărbaţi şi au întrat în cetate fără de vêste.
Şi cetăţênii alerga pre la ziduri şi fu sfîrşitul luoării
cetăţii,

4. Drept urmare, toţi se rugau ca apariţia să fie de
bun augur.
5. Iscîndu-se vestea mincinoasă că Antioh şi-a
sfîrşit viaţa, Iason, luînd cu el nu mai puţin de o mie de
oameni, a pornit pe neaşteptate un atac asupra cetăţii.
Cînd cei de pe zid au fost alungaţi şi cetatea a fost în
cele din urmă cucerită,

6. La marginea cetăţii Menélau au fugit. Iar Iason
făcea jungheri56 a cităţênilor lui fără de cruţare, nesocotind cel dentru la ai lui bun noroc cel prea mare rău
noroc a fi şi părîndu‑i că a vrăjmaşi, şi nu de o limbă
biruinţă le oboară.

6. [5.] Iar Menelai fugi în marginea cetăţii. [6.] Iar
Iáson nu conteni pentru cădêrea cetăţênilor săi, nici
nu socotiia sporul răotăţii că iaste mai mare asupra
neamului şi păindu‑i că nu surpă pre cei de o limbă81
ce sînt, ce pre vrăjmaşi.

6. Menelaos s-a refugiat înspre acropole. Iar Iason a
comis fără cruţare masacre asupra propriilor concetăţeni, fără a se gîndi că izbînda asupra celor de-un
neam cu el e cea mai mare înfrîngere, crezînd că ia
trofee de la nişte duşmani, nu de la cei de acelaşi neam
cu el.

7. Şi cinstii nu birui, iar săvîrşitul vicleniei, ruşine
luînd, pribag iarăşi la Amanítida au mersu.

7. Şi stăpîniia nu o luoă, că au luat cu osteninţă
sfîrşitul hicleniilor sale şi iarăşi se‑au dus pribeag în
Amanita.82
8. Şi ...83 sfîrşitul vieţii cei rêle: închizîndu-se la

7. El nu a ajuns stăpîn pe putere, ci, în cele din
urmă, cuprins de ruşine pentru trădarea lui, s-a întors
din nou ca exilat în Ammanitis.
8. Aşa că, în cele din urmă, a avut parte de o urîtă
întorsătură a sorţii: închis de

8. Săvîrşit, dară, a rêlii amestecătură au luat: închizîndu‑să că-

132

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

Biblia 1688, p. 721, col. 2
tră Aréta, tiranul arapilor, den cetate în cetate fugînd, gonindu‑se de
cătră toţi şi urîndu‑se ca un viclean al legii şi scîrbit fiind ca un gîde
moşiei lui şi al cetăţênilor gîde6, la Eghípet să lepădă.
9. Şi ca o ţărînă de la moşie înstreinîndu‑se, în streinătate au
pierit, cătră lachidemonêni ducîndu‑se ca pentru conoştinţa să afle
acoperemînt.
10. Şi cel ce mulţime de neîngropaţi au lepădat nejelit fu şi de
astrucare nici într‑un chip, nici de părintescul mormînt avu parte. Şi
înţelegîndu‑se la împăratul
11. Pentru cêlea ce s‑au făcut, socoti că au viclenit Iudéa; pentru
acêea, purcegînd de la Eghípet sălbătăcit la suflet, luă cetatea în pradă
12. Şi porunci ostaşilor să taie fără milă pre cei ce să nemeresc şi
pre cei ce să suie în casă să‑i junghe.
13. Şi să făcea de tineri şi de bătrîni ucideri, şi bărbaţilor şi muierilor şi feciorilor stingere, fecioarelor şi pruncilor jungheri.
14. Şi 80000 în trei zile să stricară, însă 40000 întru împărţêlele
mînilor lor şi nu mai puţini de cei jungheaţi s‑au vîndut.
15. Şi nu fiind destul cu acêstea, au cutezat la cea decît tot pămîntul
mai svîntă besêrecă a întra, povăţuitoriu avînd pre Meneláu, pre cela
care şi legilor şi moşiei vînzătoriu s‑au făcut;
16. Şi cu cêle pîngărite mîni svintele vase luînd şi cêle ce de alţi
împăraţi s‑au pus spre crêştere şi mărirea locului şi cinste, cu pîngăritele mîni trăgîndu‑le, le da.
17. Şi să semeţiia cu cugetul Antióh, nu socotind că pentru păcatele celor ce lăcuia cetatea s‑au urgisit puţin Stăpînitoriul, pentru
acêea s‑au făcut pre acel loc nebăgare de seamă.
18. Iară să nu să fie întîmplat de mai nainte a fi cuprinşi cu multe păcate, precum Iliódor, cela ce s‑au fost trimis de cătră Seléfcu
împăratul spre socoteala visteriei, acesta, înainte năvălind, îndată să
întoarse den dîrjie, bătîndu‑se.
19. Ce nu pentru loc limba, ce pentru limbă locul Domnul au
ales.
20. Pentru acêea, şi locul acesta, avînd parte de ale limbii rêle
nesilnicii ce s‑au făcut, mai apoi de bune faceri au avut parte de
Domnul; şi cel ce s‑au cuprins cu a Celui Atotţiitoriului urgie, iarăşi
la a celui mare Stăpînitoriu împăcăciune cu toată mărirea s‑au îndireptat.
21. Deci Antioh, 1000 şi opt sute de talanzi luînd de la bisêrecă,
degrabă la Antiohíia să osăbi, gîndind, de mîndrie, pămîntul să înoate şi genunea mergătoare să o facă pentru semeţiia inemii.
22. Şi au lăsat şi ispravnici a chinui neamul, însă: în Ierusalím,
pre Fílip, de neam frighiian, iară chipul mai varvar avînd decît cela
ce l‑au pus,
23. Şi în Garizin, pre Andrónic; şi cătră aceştia pre Menelau,
carele mai rău decît ceialalţi să rădica asupra //
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tră Aréta57, tíranul arapilor, cetate den cetate fugînd,
gonindu‑să cătră toţi şi urîndu‑să ca a legii viclean
şi oţărît fiind ca a moşiei şi a cetăţêniloru‑şi gîde, la
Éghipt să lepădă.

Astart, harapul muncitoriul, fugind den cetate în cetate şi fiind urît tuturor ca un lepădat şi urgisit de lêge
şi ca un vrăjmaş al moşiei sale şi al cetăţênilor, au fost
gonit în Eghípet.

Aretas, căpetenia arabilor, fugind apoi din cetate în
cetate, urmărit de toţi şi urît ca un încălcător al legilor
şi dispreţuit ca un călău al patriei şi al cetăţenilor, a fost
izgonit în Egipt.

9. Şi ca o ţărnă de moşie înstreinîndu‑să, în streinătate pieri, cătră58 lachedemonêni ducîndu‑să ca pentru
priinţa să afle acoperemînt.

9. Şi cela ce gonise pre mulţi de la moşiia lor şi el,
fiind înstreinat, au pierit, se‑au dus la lachedemonêni
ca pentru prietniciia vrînd să aibă scăpare.

9. Şi cel ce-i alungase pe mulţi din ţară a pierit pe
pămînt străin, ajungînd la lacedemonieni şi sperînd să
afle adăpost pe motiv de rudenie.

10. Şi cel ce mulţime de neîngropaţi au lepădat
neplîns s‑au făcut şi de astrucare nici într‑un chip, nici
a părinteştii gropniţă au avut parte. Şi înţelegîndu‑să
la împăratul

10. Şi cel ce au îngropat84 pre mulţi fără mormînt, şi
el încă au rămas neplîns şi neîngropat, nici îngropării
călătoriului nu se‑au învrednicit, nici mormîntului
părinţesc n‑au fost părtaş. [11.] Şi înţelegînd împăratul

10. Şi cel ce aruncase o mulţime [de oameni] fără
a-i îngropa nu a fost jelit, nici funeralii nu i s-au făcut,
nici n-a avut un loc în mormîntul strămoşesc. După ce
regelui i-au fost prezentate

11. Pentru cêlea ce s‑au făcut, socoti că au viclenit
Iudéa; pentru acêea, purcezînd de la Éghipt înfiarat la
suflet, luă cetatea în pradă

11. De cêle ce au fost făcute, se temu împăratul să
nu cumva să se lêpede de dînsul Ţara Jidovească; şi,
pentru acêea, au venit de la Eghípet avînd suflet trist
şi au luat cetatea armelor
12. Şi au porîncit căpitanilor să taie fără de cruţare
pre cei ce se vor nemeri şi pre cei ce vor întra pren
case să‑i junghe.
13. Şi fu cădêre tinerilor şi bătrînilor, şi piericiune
[904/2] muierilor şi copiilor, şi fêtelor şi sugarilor
moarte.
14. Că fură numai în trei zile 80000 de ucişi şi 40000
de legaţi şi vînduţi nu mai puţini.

11. Cele întîmplate, el a crezut că Iudeea s-a răzvrătit;
de aceea, plecînd din Egipt sălbăticit la suflet, a cucerit
cetatea, luînd-o prizonieră de război,

12. Şi porînci ostaşilor să taie necruţat pre cei ci
să nemerescu şi pre cei ci în casă să suie să‑i junghe
de tot.
13. Şi să fêce a tineri59 şi a bătrîni ucideri, şi a bărbaţi şi a muieri şi a feciori stingere, a ficioarelor şi a
pruncilor jungheri.
14. Şi 80000 întru toate 3 dzile să stricară, 4 întru
împărţêlele mîinilor şi nu mai puţîni de aceşti junghiaţi
s‑au vîndut.

12. Şi a poruncit soldaţilor să-i lovească fără milă
pe cei ieşiţi în cale şi să-i masacreze pe cei ce urcă
în case.
13. S-a petrecut [atunci] uciderea tinerilor şi a bătrînilor, pieirea bărbaţilor, femeilor şi copiilor, masacrarea
fecioarelor şi a pruncilor.
14. În toate cele trei zile s-au prăpădit optzeci de mii
[de oameni], patruzeci de mii sub loviturile mîinilor
şi nu mai puţini decît cei ucişi [au fost] vînduţi [ca
sclavi].
15. Nefiindu-i de ajuns acestea, a cutezat să intre în
templul cel mai sfînt de pe întreg pămîntul, avîndu-l
drept călăuză pe Menelaos, devenit trădător atît al legilor, cît şi al patriei;
16. Şi apucînd cu mîini pîngărite sfintele odoare
şi tîrînd cu mîini profane cele puse de alţi regi întru
mărirea, slava şi cinstirea locului, le da [afară].

15. Şi nefiind dăstul la acêstea, au cutezat la cel decît
tot pămîntul prea mai sfîntă bisêrică a întra, povăţuitor
avînd pre Menélau, pre cel ce şi a legilor şi a moşiei
vînzător s‑au făcut;
16. Şi cu cêle [866/2] pîngărite mîini cêle sfinte
vase luînd şi cêle ci de cătră alţi împăraţi s‑au pus cătră
crêştere şi mărire a locului şi cinste şi, cu cêle pîngărite
mîini trăgîndu‑le, le da.

15. Şi nici aceasta nu le‑au fost dăstul, ce încă au
îndrăznit de au întrat în bisêrica cea mai sfîntă, decît
tot pămîntul avînd pre Menelai povaţă, carele fu
vînzătoriu legilor şi moşiei;85
16. Şi cu mîini pîngărite lua vasele cêle sfinte care
era puse de alţi împăraţi spre podoaba locului şi spre
slavă şi spre cinste şi, cu mîini spurcate luîndu‑le, le
da.

17. Şi să semeţiia la cuget Antioh, nu socotind că
pentru păcatele celor ce cetatea lăcuia s‑au urgisit puţîn Despuitoriul, pentru acêea s‑au făcut pregiur loc
trêcere de vedêre.

17. Şi se schimbă ’ mintea lui Antioh şi nu gîndi
că pentru păcatele celor ce au lăcuit în cetate se‑au
mîniiat Dumnezeu puţinel, pentru acêea au fost pre
acel loc nebăgare în seamă.

17. Antioh se smintise în cuget, nedîndu-şi seama
că, din pricina păcatelor celor ce locuiau cetatea, Stăpînul se mîniase pentru scurt timp, de aceea a fost
posibilă nepăsarea sa în privinţa locului [sfînt].

18. Iar să nu să fie întîmplat de mainte a fi cuprinşi
cu multe păcate, în ce chip Iliódor, cela ce s‑au fost
trimis de cătră Selefcu împăratul spre socoteala vistiêriului, acesta, înainte năvălind, îndată să înturnă’ de dîrjie, bătîndu‑să.

18. Iar de nu se‑ară fi întîmplat ei cu păcate multe
să fie fost cuprinşi, şi acesta, deaca au venit, ară fi fost
bătut numaidecît şi i se‑ară fi schimbat îndîrjirea, 86ca
şi cum au petrecut Iliodor, carele au fost trimes de
Selevchie împărat ca să ia avuţiia.

18. Iar dacă nu s-ar fi întîmplat să se lase împinşi la
numeroase păcate, aşa cum s-a petrecut cu Heliodor,
cel trimis de regele Seleucos pentru inspectarea vistieriei, la fel şi acesta, de cum a dat să intre, fiind pe dată
biciuit, ar fi renunţat la cutezanţa sa.

19. Că nu limba pentru loc, ce locul pentru limbă
au ales Domnul87.

19. Însă Domnul nu pentru loc a ales poporul, ci
locul l-a ales pentru popor.

20.63 Pentru acêea, şi aşaşi locul, avînd parte de a
limbei rêle năsîlnicii făcîndu‑să, mai apoi bune faceri
avut‑au parte de Domnul; şi cel ce s‑au cuprinsu cu
a Celui Întrutotţiitor urgie, iarăşi întru a celui mare
Despuitor împăcăciune cu toată mărirea s‑au îndreptat.

20. Pentr-acêea, şi locul acesta au fost părtăşit nărodului celor hiclêni, iar după acêea se‑au împreunat
facerilor celor de bine de la Domnul; şi cel ce au fost
lăsat în urgiia lui Dumnezeu cel atotţiitoriul, iarăşi
întru împăcăciunea Stăpînului celui mare cu toată slava se‑au îndireptat.

20. De aceea, locul însuşi, devenit părtaş la nenorocirile întîmplate poporului, i-a împărtăşit mai pe urmă
şi binefacerile date de Domnul; şi, dacă a fost părăsit
în vremea mînierii Atotputernicului, a fost reabilitat
apoi cu toată cinstirea, în vremea reîmpăcării marelui
Stăpîn [cu poporul].

21. Şi Antioh, 1800 luînd de la bisêrică talanzi, de
sîrgu la Antiohía să usăbi, gîndind, de mîndrie, pămîntul înotător şi genunea de mersu să facă pentru
semeţiia inimei.

21. Deci Antioh, deaca luoă den bisêrică 1800 de
talanţi, se‑au întors degrabă în Antiohiia, gîndind, de
trufă, să înoate pămîntul şi, trecînd luciul, să iasă pentru trufiia inimii.88

22. Şi au lăsat şi pristavi a face rău rodului: în Ierusalim, pre Fílip, de neam fríga, iar chipul mai varvar
avînd decît cela ce l‑au pus,

22. Şi au lăsat ispravnici ca să facă rău nărodului: în
Ierusalim au lăsat pre Filipp, de neam frighiian, avînd
nărav năprasnic de la cela ce l‑au pus,

21. Aşadar, Antioh, luînd din templu o mie opt
sute de talanţi, s-a îndreptat grabnic spre Antiohia,
încredinţat, în nemăsurata-i trufie, că uscatul poate
fi navigabil, iar din pricina semeţiei inimii, că marea
poate fi străbătută cu piciorul.
22. A lăsat însă supraveghetori spre a năpăstui neamul: în Ierusalim, pe Filip, frigian de neam, cu o fire
mai barbară decît a celui ce-l rînduise [în dregătorie],

23. Şi în Gazirin, pre Andrónic; şi, cătră aceştia, pre
Menélau, carele mai rău decît ceialalţi să rădica asupra

23. Iar în Gazarin au lăsat pre Andrónic şi pre
Menelai, carii mai rău decît pre alţii năcăjiia pre

19. 60Ci61 pentru limbă locul Domnul62 au ales.

23. Iar la [muntele] Garizin, pe Andronicos; şi pe
lîngă aceştia, pe Menelaos, care se ridica mult mai rău
decît ceilalţi împotriva

134

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

Biblia 1688, p. 722, col. 1
cetăţênilor.
24. Şi vrăjmaş gînd avînd cătră jidovii cetăţêni, şi au trimis pre
începătoriul urîciunii, Apolónie, cu oaste 22000, poruncind pre cei
de vîrstă pre toţi să‑i junghe, iară pre muieri şi pre cei mai tineri să‑i
vînză.
25. Şi acesta, viind la Ierusalím şi chip de pace făţărnicind, au
aşteptat pînă la svînta zi a sîmbetei şi, apucînd pre jidovi fără de lucru fiind ei, celor de supt ascultarea lui înarmare au poruncit;
26. Şi pre toţi cei ce au ieşit spre privală i‑au împuns împreună şi,
în cetate cu armele întrînd, destule mulţimi aşternu.
27. Iară Iúda Macavéul, al zêcelea cu sine făcîndu‑se şi depărtîndu‑se la pustiiu, ca fiarăle în munţi trăiia, împreună cu cei ce era
cu dînsul, şi cu hrana cea de buruieni petrecea, ca să nu aibă parte
de pîngăriciune.
Cap 6
1. Şi nu după multă vrême, au trimis împăratul pre un bătrîn
athineu să îndêmne pre jidovi să să mute den legile cêle părinteşti7
şi cu ale lui Dumnezău legi să nu petreacă
2. Şi să pîngărească şi pre cea den Ierusalím besêrică şi să o
numească a lui Día Olimbíul, şi cea den Garizín, în ce chip era ceia
ce lăcuia locul, a Díii Iubitoriul de oaspeţi.
3. Şi grea era gloatelor şi cu greu săvîrşită isprăvniciia răutăţii.
4. Pentru că besêreca de curvie şi de beţii să împluse de limbi,
desfătîndu‑se cu sodomii şi sfintele curţi cu muieri împreunîndu‑se
şi încă cêlea ce nu să cădea înlăuntru aducînd;
5. Iară jîrtăvnicul de cêle necuviitoare, osebite de cătră legi să
împluse.
6. Şi era nici a ţinea sîmbetele, nici părinteşti sărbători a păzi, nici
măcară jidov a să mărturisi că iaste.
7. Şi să aducea cu amară nevoie la cea după lună a împăratului zi
de naştere, spre jîrtvă, şi, făcîndu‑se Sărbătoarea Dionísilor, să siliia
jidovii, avînd iêdere, să facă pompă lui Dionísu.
8. Şi răspuns au ieşit la cêle de pren vecini cetăţi elineşti,
Potoloméu puind aceastaşi petrêcere asupra jidovilor a face şi a
jîrtvui,
9. Iară pre ceia ce nu vor să să mute spre cêle elineşti să‑i junghe
de tot. Era, dară, a vedea dosada ce să întîmplase.
10. Pentru că doao muieri s‑au adus, obrăzuind iale pre pruncii
lor; şi acestora spînzurîndu‑le pruncii de ţîţe şi pren gloată purtîndu‑le pre iale pren cetate, după zid le‑au surpat.
11. Şi alţii, pre aproape alergînd la peşteri, pre ascuns, ca să sărbêze zioa sîmbetei, dîndu‑se ştire lui Fílip, i‑au ars, pentru că cu
sfiială era a să ajutori, după mărirea cei prea cinstite zile.
12. Rog, dară, pre cei ce vor ceti la această carte să nu se îndoiască
pentru primejdii, ce să socotească muncile nu spre pierzare, ce spre
învăţă‑ /
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cetăţênilor.

cetăţêni.

concetăţenilor săi.

24. Şi năsîlnic cătră cităţêni64 avînd voie, şi au trimis
pre începătoriul urîciunei, Apolónie, cu oaste 22000,
porîncind pre cei den vîrstă pre toţi să‑i junghe, iar pre
muieri şi pre cei mai tîneri să‑i vînză.

24. Şi fu pus ispravnic asupra jidovilor; avînd
lêgea89 răotăţii, trimêse pre urîtul începătoriu90, pre
Apollónie, cu 22000 de oşti, porîncindu‑i pre toţi cei
ce vor fi deplin cu vîrsta să‑i piiarză, iar pre muieri şi
pre copii91 să‑i vînză.

24. Avînd însă o pornire ostilă faţă de cetăţenii
iudei, l-a trimis pe Apollonios, mysarhul, cu o armată
de douăzeci şi două de mii de oameni, poruncindu-i
să-i ucidă pe toţi cei de vîrstă tînără, iar pe femei şi pe
prunci să-i vîndă.

25. Şi acesta, venind la Ierusalim şi de pace chip
făţărnicind, au aşteptat pînă la65 sfînta dzua sîmbetei
şi, apucînd fără lucru fiind pre jidovi, celor de supt
ascultatea lui întrarmare au porîncit;

25. De‑acii, el deaca în Ierusalim făcu chip de pace
făţarnică pînă în zioa cea sfîntă a sîmbetei şi, atunci
sărbînd jidovii, porînci [905/1] celor ce era ai lui de
se înarmară;

25. Acesta, venind la Ierusalim şi prefăcîndu-se
paşnic, a aşteptat pînă în sfînta zi de sabat; atunci,
aflîndu-i pe iudei inactivi, le-a poruncit alor săi să ia
armele;

26. Şi pre cei ce au ieşit spre privală i‑au împunsu
împreună şi, în cetate cu armele întrînd, dăstule aşternu mulţimi.
27. Iară Iúda Maccavéul, al zêcelea cătră sine făcîndu‑să şi dăpărtîndu‑să la pustiiu, ca fiarăle întru
munţi trăia, împreună cu cei cu însul, şi cea de bu‑
[867/1] ruieni hrană mîncînd să afla, ca să nu aibă
parte de pîngăriciune.

26. Şi pre toţi cîţi au ieşit la priveală i‑au tăiat şi,
alergînd pren cetatea cu armele, mulţime de nărod au
pierdut.
27. Iar Iúda Maccavei, cel ce era al zêcelea, se duse
în loc pustiiu şi lăcuia acoló, între fieri, cu cei ce era cu
dînsul şi, mîncînd iarbă în loc de bucate, petrecea în
munţi92, ca să nu se părtăşască spre pîngăriciune.

26. Şi pe toţi cei ce ieşiseră să privească i-a înjunghiat, iar în timp ce alerga prin cetate cu armele a
nimicit destulă mulţime.
27. Dar Iuda, cel [numit] Macabeul, fiind într-un fel
al zecelea [dintre tovarăşii săi] şi retrăgîndu-se în pustiu, vieţuia în munţi precum fiarele sălbatice, împreună
cu cei ce erau cu el şi, hrănindu-se cu ierburi, reuşea să
nu aibă parte de pîngărire.

Cap 6

Cap 6

Capitolul al 6-lea

1. Şi nu după multă vrême, au trimis împăratul pre
un bătrîn athineu să îndêmne pre jidovi să să mute
dentru cêle66 părinteşti legi şi cu a lui Dumnedzău legi
să nu67 petreacă
2. Şi să pîngărească şi cea den Ierusalím bisêrică şi
să‑l numască a lui Día68 Cerescului, şi cel den Gazarin,
în ce chip era ceia ce lăcuia locul, a lui Día Striinului.

1. Iară după puţinea vrême, trimêse împăratul pre
un bătrîn oarecarele athinean93 ca să îndêmne pre jidovi să se schimbe den legile părinţilor lor şi de94 lêgea
lui Dumnezeu să nu se ţie95
2. Şi să pîngărească bisêrica carea era în Ierusalim
şi să numenească pre Diia96 şi Olimbiia, şi cei den
Gazaran, precum avea ceia ce lăcuia locul, Diei cel
Strein.

1. Nu după multă vreme, regele îl trimise pe un
bătrîn atenian pentru a-i sili pe iudei să renunţe la
legile strămoşeşti şi să nu se mai lase conduşi de legile
lui Dumnezeu,
2. Să pîngărească templul din Ierusalim şi să-l numească al lui Zeus Olimpianul, iar pe cel din Garizin,
după cum se întîmplau a fi cei ce locuiau ţinutul, al lui
Zeus Ospitalierul.

3. Şi grea şi gloatelor era şi cu greu săvîrşită pristăviia răutăţii.
4. Pentru că bisêrica de curviia şi de beţii să împluse
de limbi, mătălnicind cu alţii şi întru sfintele ogrăzi
cu muieri împreunîndu‑să şi încă cêlea ce nu să cădea
înlontru aducînd;

3. Şi era împresurarea hicleşugului rea tuturor neamurilor.
4. Că bisêrica era plină de curviile şi de cîntecele
cêle căpreşti ale păgînilor şi de ale celor ce se culca
cu curvele şi de ale celor ce se împreuna cu muierile
în tinzile cêle sfinte şi băga înlăuntru cêlea ce nu se
cădea;
5. Aşijderea era şi altariul plin de cêle ce nu se cuveniia, care le opriia lêgea.

3. Anevoioasă şi greu de suportat era pentru mulţimi extinderea răutăţii.
4. Căci lăcaşul sfînt se umpluse de desfrînarea şi de
petrecerile păgînilor ce se desfătau împreună cu alţii
şi trăiau cu femei în sfintele incinte, ba mai mult, aduceau înăuntru cele ce nu se cuveneau;

7. Şi să aducea cu amară nevoie la cea preste toată
luna a împăratului zi de naştere, spre mîncări de mănuntăi, şi, făcîndu‑să a Dionísilor Sărbătoare, să siliia
jidovii, avînd iêdere, să facă petrecanie lui Dionossu.

6. Nici sîmbetele nu se păziia, nici praznicele părinţilor nu se ţinea, nici nu se mărturisiia nimini aiêve
că iaste jidov.97
7. Şi era duşi cu amară nevoie, în zioa naşterii
împăratului, la jărtvă; [8.] de‑acii, fiind Praznicul lui
Dionísie, era jidovii siliţi, avînd iêderă, să laude sărbătoarea lui Dionísie.

8. Şi răspunsu au ieşit la cêle de pren vecini cetăţi
elineşti, Ptolemeu69 puind aceasta petrêcere asupra
jidovilor a face şi a mănunti,

8. Şi ieşi cuvînt în cetăţile ellineşti cêle mai pre de
aproape, puind Ptolomei în Ţara Jidovească să sărbêze
această sărbătoare şi să facă jărtve,

6. Nu era permis a celebra sabatul, nici a ţine sărbătorile strămoşeşti, nici a mărturisi pur şi simplu că
eşti iudeu.
7. Erau însă duşi cu amară silnicie, în fiecare lună,
la ziua de naştere a regelui, la sacrificiul de jertfire, iar
cînd avea loc Sărbătoarea Dionysiilor, erau siliţi să ia
parte la alaiul în cinstea lui Dionysos, purtînd cununi
de iederă.
8. La cetăţile greceşti învecinate, la sugestia lui
Ptolemeu, a ieşit decretul de a se adopta aceeaşi conduită faţă de iudei, de a-i face să aducă jertfe

9. Şi pre ceia ce nu vor să să mute spre cêle elineşti
să‑i junghe de tot. Era, dară, a vedea dosada ce să întîmplase.
10. Pentru că doao muieri s‑au adus, obrăzuite fiind
pre pruncii lor; şi acestora den ţîţe spînzurîndu‑le
pruncii şi pren gloate purtîndu‑le pre iale pren cetate,
deasupra zidului le‑au repezit70.

9. Iar cine nu va vrea să vie după porunca păgînească să se ucigă. Că era cu jale a vedea dosada ce se
întîmplase.
10. Că 2 muieri fură pîrîte că ş‑au obrezuit copiii
lor; cărora le‑au spînzurat copiii de ţîţele lor şi le‑au
dat cu dînşii pren cetate, înaintea năroadelor, şi i‑au
aruncat de pre98 ziduri.99

9. Şi de a-i ucide pe cei ce preferau să nu treacă la
rînduielile greceşti. Aşa că se putea prevedea năpăstuirea care-i ameninţa [pe iudei].
10. Într-adevăr, au fost aduse două femei care-şi
tăiaseră împrejur fiii; după ce le-au atîrnat de sîni
pruncii şi le-au purtat de jur împrejur prin cetate, în
văzul lumii, le-au aruncat de pe zid.

11. Şi alţii, pre aproape alergînd la peşteri, pre
ascunsu, ca să facă săptămîna, vestindu‑să lui Fílip,
arseră împreună, pentru că cu sfială era să le ajute lor,
după mărirea cei prea cinstite dzile.

11. Iar alţii, mergînd pren peşterile cêle mai pre de
aproape, sărba zioa sîmbetei într‑ascuns, care lucru
deaca fu în ştire lui Filipp, i‑au ars, că se feriia a avea
voială spre slava zilei cei de cinste.100

12. Rog, dară, pre cei ci vor citi la aceasta carte
să nu să îndoiască pentru primejdii, ci să socotească
certările nu cătră pierire, ci cătră învăţă-

12. Deci rog pre cei ce vor ceti această [905/2] carte
să nu înfricoşaze pentru primejdii, ce să socotească
acêste munci nu spre piericiune a fi, ce spre certarea
şi învăţă-

11. Iar alţii, care dăduseră fuga în apropiere, la peşteri, pentru a celebra pe ascuns ziua a şaptea, fiind
denunţaţi lui Filip, au fost arşi de vii laolaltă, din cauză
că nu s-au încumetat să se apere, în conformitate cu
credinţa lor în ziua cea mai sacră.
12. De aceea, îi rog pe cei care citesc această carte să
nu fie descurajaţi din pricina evenimentelor nefericite,
ci să considere că pedepsele au fost nu spre pieirea, ci
spre îndrepta-

5. Şi jirtăvnicul cu cêle usăbite de cătră legi, necuviitoare era plinit.
6. Şi era nici a sîmbăta, nici părinteşti sărbători a
păzirea, nici aşaşi jidov a să mărturisi a fi.

5. Iar altarul de jertfe era plin de lucruri neîngăduite,
interzise de legi.
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tura neamului nostru a fi.
13. Şi a nu să lăsa în multă vrême cei răi credincioşi, ce îndată a
cădea la certări semn de mare facere de bine iaste.
14. Pentru că nu ca şi la cêlealalte limbi îngăduiêşte cu îndelungă răbdare Stăpînitoriul pînă vor veni ei cătră plinirea păcatelor
decii să‑i muncească, ce asupra noastră aşa au socotit a fi, ca nu la
săvîrşitul păcatelor viind noi, apoi să izbîndească asupra noastră.
15. Pentru acêea, niciodinioară mila despre noi nu depărtêze8 şi,
certînd cu primejdii, nu părăsêşte pre nărodul lui.
16. Însă pînă în cît vom pomeni acêstea să să zică!
17. Şi preste puţin să cade să venim la povêste.
18. Eleazár oarecare, om den cei de frunte cărturari, trecut fiind
cu vîrsta şi la chipul obrazului prea frumos fiind, căscîndu‑se, să
siliia să mănînce carne de porc.
19. Iară el, moartea cea cu bună cinste mai vîrtos decît viaţa cu
urîciune priimind, aşa de bunăvoie la muncă să apropiia
20. Şi, scuipind mai nainte, în ce chip să cădea să să apropie
cei ce îngăduia a să apăra, cărora nu să cade să mănînce, pentru
dragostea vieţii.
21. Iară cei ce era rînduiţi la cea fără de lêge jîrtvă, pentru cea
de vechi ani a omului cunoştinţă, luîndu‑l pre el deosebi, îl ruga
să aducă cărnurile carele să cuvin lui, cêle ce era de el făcute, să
mănînce şi să făţărească ca cum are mînca cêle ce de împăratul sînt
rînduite den cărnurile cêlea ale jîrtvei,
22. Pentru ca, făcînd aceasta, să să sloboază den moarte şi, pentru cel de mai nainte cătră ei prieteşug, va afla milă.
23. Şi el, gînd bun luînd şi vrêdnic fiind vîrstei şi celor adînci
bătrînêţe şi celor cîştigate şi luminate căruntêţe şi cei den copilărie
foarte bună crêştere şi mai vîrtos cei sfinte şi de Dumnezeu zidite
facere de lêge, pre urmă, au răspuns curînd, zicînd să‑l petreacă la
iad:
24. „Pentru că nu iaste vrêdnic vîrstei noastre a făţărnici, ca mulţi
den cei tineri, socotind pre Eleazár, cel de 90 de ani, să fie premenit
spre streinare de fêliu,
25. Şi ei, pentru a mea făţărnicie şi pentru cea puţină şi scurtă
viaţă, să vor rătăci pren mine, şi urîciune şi pîngăriciune bătrînêţelor
voiu pune.
26. Că macară că într‑această vrême voiu scăpa de la cea de la
oameni muncă, iară den mîinile Atotţiitoriului nici trăind, nici murind voiu scăpa.
27. Pentru acêea, vitejaşte acum premenind viaţa, bătrînêţelor
vrêdnic mă voiu arăta,
28. Şi celor tineri pildă vitejască lăsînd ca cu nevoinţă şi cu
bărbăţie pentru cêle cinstite şi sfintele legi a muri.” Şi atîta zicînd,
spre muncă îndată au venit,
29. Şi ceia ce‑l aducea cătră ea, cea de mainte cu puţină bună
voie spre rea voie premenind, pentru cuvintele care mai nainte au
grăit, precum ei socotiia a fi fără socoteală.
30. Şi vrînd de //
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tură ro‑ [867/2] dului nostru a fi.
13. Pentru că şi în multă vrême a să lăsa cei ce rău
cinstiia, ce îndată cădea la certări de mare binefacere
semnu iaste.
14. Pentru că nu în ce chip şi la cêlealalte limbi
îngăduiêşte mult îngăduind Despuitoriul pînă la ceia
ce obîrşind71 spre ei cătră plinirea72 păcatelor a certa,
aşa şi asupra noastră au socotit a fi, pentru ca nu la
săvîrşitul venind noi a păcatelor, mai apoi spre noi va
izbîndi.
15. Pentru acêea, nicidinioară mila despre noi nu
dăpărtează şi, certînd cu primejdie, nu părăsêşte pre
nărodul lui.
16. Însă pînă la cît vom pomeni acêstea să să dzică!
17. Şi pre puţîn să venim să cade la povêste.

tura neamului nostru.
13. Că nu va fi lăsată vrême multă celor necredincioşi,
ce curînd li se va da plată, că iaste semnul facerii de
bine acei mari.
14. Că nu va îngădui Domnul cel îndălung răbdătoriu ca pre alte limbi pînă vor veni întru umplêrea
păcatelor lor de‑acii să‑i căznească, [15.] ce spre noi
aşa au socotit să fie, ca să nu lase păcatele noastre să
fie pînă la sfîrşit, de‑acii apoi să izbîndească asupra
noastră.
15. [16.] Că niciodată mila sa de cătră noi nu o va
schimba, că, mustrînd împotrivă, nu va năpusti pre
nărodul său.101
16. [17.] Ce acêste puţinêle sînt zise noaoă spre
răbdare,
17. Că ne iaste a întra în povêste.

rea neamului nostru.
13. Căci a nu-i îngădui multă vreme pe necredincioşi,
ci a cădea degrabă cu pedepse asupra lor e un semn
de mare binefacere.
14. Căci, aşa cum, în cazul altor neamuri, Stăpînul
aşteaptă răbdător pînă-i pedepseşte pe cei ce ajung la
împlinirea păcatelor, nu la fel se gîndea să se întîmple
cu noi, ca să nu ne pedepsească la urmă, după ce vom
fi ajuns la capătul păcatelor.

18. Eliázar neştine, dentru cei fruntaşi cărturari,
bărbat amu trecut fiindu‑şi vîrsta şi la chipul obrazului
prea frumos fiind, căscîndu‑să, să îndemna să mănince
carne de porcu.
19. Iară el, moartea cea cu bună cinste mai vîrtos73
decît viaţa cu scîrnăvie, şi aşaşi de bunăvoie la tîmpănă
să apropiia
20. Şi, scuipind mai nainte, în ce chip să cădea să să
apropie cei ce îngăduia a să apăra, cărora nu să cade să
mănince, pentru iubirea cea mare a vieţii.

18. Oarecare Eliazar, unul den cărturarii cei mai
de frunte, fiind bărbat trecutu‑şi vîrsta, iar la faţă era
frumos, 102căscîndu‑i gura, îl siliia să mănînce carne
de porc.
19. Iar el mai voi moarte cu cinste decît viiaţă cu
urîciune şi de a sa voie mergea la muncă;
20. [19.] Scuipind, în ce chip se cădea să103 se ucigă,
da altora răbdare104 [20.] şi nu se pîngări să facă cêle ce
nu se cad, pentru dragostea vieţii.

15. De aceea, nicicînd el nu-şi depărtează de noi
mila, ci, chiar dacă ne îndreaptă printr-o nenorocire,
nu-şi părăseşte poporul.
16. Fie de ajuns spuse de noi acestea doar spre aducere-aminte!
17. După aceste cîteva cuvinte, va trebui să ne întoarcem la povestire.
18. Un anume Eleazar, dintre cărturarii de prim
rang, bărbat deja înaintat în vîrstă şi tare frumos la
chip, era silit să mănînce carne de porc, deschizînd
larg gura.
19. Acesta, însă, preferînd o moarte însoţită de
glorie decît o viaţă însoţită de fărădelege, a mers de
bunăvoie la tortură,
20. Scuipînd în faţă [mîncarea], în felul în care se
cuvenea să se comporte cei ce au tăria să nu accepte cele
ce nu-i îngăduit a le gusta, de dragul iubirii de viaţă.

21. Şi cei cătră74 fără dă lêge a măruntăilor rînduiţi75,
pentru cea dentru vechi ani cătră bărbat cunoştinţă,
luîndu‑l pre el deosebi, îl ruga să aducă cărnuri carele
să cuvin lui, pren el gătindu‑să, şi să să făţărească ca
cum ară mînca cêle ce de cătră împăratul sînt rînduite
dentru cêlea ale jirtvei cărnuri,

21. Iar acei fărădelegiuitori, făcîndu‑li‑se milă pentru ştiinţa cea mai de demult carea o avea cătră acel
bărbat, luîndu‑l în taină, îl rugară, aducîndu‑i cărnuri
de cêle ce se cădea lui să mănînce şi care era gătite
pentru dînsul, şi cu aceasta să făţărească, ca cum ară
fi mîncat cărnuri den jărtvele cêle ce au fost porîncite
de împăratul,105

21. Dar cei ce erau însărcinaţi cu nelegiuitul sacrificiu ritual, întrucît îl cunoşteau pe bărbat de demult,
luîndu-l de-o parte, îi cereau să aducă cărnuri de care-i
era îngăduit să se folosească, pregătite de el, şi doar să
se prefacă a mînca cele poruncite de rege din cărnurile
de jertfă,

22. Pentru ca, făcîndu aceasta, să să sloboadze de
moarte şi, pentru cea de‑nceput cătră ei priinţă, va afla
milă.
23. Şi el, gînd isteţ luînd şi vrêdnic a vîrstei şi a
bătrînêţelor prisosire şi a cei cîştigate şi luminate căruntêţe şi cei den copilăriia prea bună crêştere şi mai vîrtos
cei76 sfinte şi de Dumnedzău zidite puneri de legi, pre
urmă, au răspunsu de sîrgu, zicînd să‑l petreacă la iad:

22. Şi, făcînd aceasta, să se mîntuiască den moarte
şi, pentru prietniciia cea vêche a acelui bărbat, să‑i facă
acest bine.
23. Iar el luoă chibzuială bună şi vrêdnică de
vîrsta sa şi, fiind cuprins de bătrînêţe cu frumsêţea
căruntêţelor şi den copilărie fiind luminat cu faptele
traiului celui bun şi urmînd legii cei sfinte şi tocmite
de Dumnezeu, răspunse curînd, zicînd mai bine să se
arunce în iad:

22. Pentru ca, făcînd asta, să scape de moarte şi, în
virtutea vechii prietenii faţă de ei, să aibă parte de un
tratament omenos.
23. El însă, luînd o hotărîre nobilă şi demnă de vîrsta
şi de prestanţa bătrîneţii, de proaspăta şi remarcabila-i
cărunteţe şi de minunata lui comportare încă de copil,
dar mai cu seamă de sfînta şi de Dumnezeu întemeiata
legiuire, ca urmare, a refuzat pe dată, spunînd să-l trimită în lăcaşul morţilor:

24. „Pentru că nu a vîrstei [868/1] noastre vrêdnic
iaste a făţărnici, pentru ca mulţi dentru cei tineri, socotind pre Eliázar, cel de 90 de ani, să să fie primenit
spre striinătate de fêl,

24. „Că nu se cuvine vîrstei noastre a făţărnici, ca să
nu socotească mulţi den cei tineri pre Eliazar, cel de 90
de ani, că se‑au schimbat în viiaţă păgînească,106

24. „Căci nu e demn de vîrsta noastră să ne prefacem, pentru ca nu cumva mulţi dintre cei tineri,
închipuindu-şi că Eleazar, la vîrsta de nouăzeci de ani,
a trecut la un obicei străin,

25. Şi ei, pentru a mea făţărniciia şi pentru ca puţîn
şi de pripă trăind, rătăci pren mine, şi scîrnăvie şi pîngăriciune bătrînêţelor voi pune.

25. Şi apoi, pentru făţărniciia mea şi pentru puţinel
traiu trecător, să se [906/1] înşale, şi bătrînêţele mêle
să le fac să fie de vină.

25. Şi ei înşişi, din cauza prefăcătoriei mele şi a
scurtului şi neînsemnatului rest de viaţă, să rătăcească
din pricina mea, iar eu să capăt la bătrîneţe şi ură, şi
dezonoare.

26. Pentru că măcar că la aceasta vrême voi socoti
cea dentru oameni certare, ci mîinile Celui Întrutotţiitor nici trăind, nici murind voi scăpa.

26. Că măcară de m‑aş şi mîntui de munca oamenilor
ceastă de acum, iar de mîna Celui Atotputêrnicul nici
viu, nici mort nu voiu scăpa.

26. Chiar dacă în momentul de faţă aş scăpa de
pedeapsa oamenilor, nu voi scăpa nici viu, nici mort
din mîinile Atotputernicului.

27. Pentru acêea, vitejaşte acum primenind viaţa,
bătrînêţelor vrêdnic mă voi arăta,

27. Pentru care lucru, dăspărţindu‑mă de viiaţă, cu
bărbăţie bătrînêţele vrêdnice le voiu arăta

27. De aceea, renunţînd acum bărbăteşte la viaţă,
mă voi arăta demn de bătrîneţe,

28. Şi celor tineri pildă de vitejie lăsînd ca cu nevoinţă şi bărbătêşte pentru cêle cinstite şi sfinte legi să
moară.” Şi atîtea dzicînd, spre tîmpănă îndată au venit,

28. Şi voiu lăsa chip celor tineri deaca voiu purta
cêlea ce se cad de moarte vîrtos, pentru legile cêle
sfinte şi cinstite, cu suflet treaz.” Şi deaca zise acêstea,
cu nevoinţă era tras spre muncă,
29. Iar ceia ce‑l ducea şi era mai nainte puţinel cu
viiaţă bună107, în viiaţă rea108 se schimbară pentru cuvintele cêle ce se ziseră mai sus, că ei socotiia a fi fără
de minte109.110

28. Lăsînd celor tineri exemplul nobil de a muri de
bunăvoie şi cu demnitate pentru legile venerabile şi
sfinte.” Spunînd acestea, merse degrabă la tortură,

29. Şi ceia ce‑l aducea cătră ea, cea mainte cu puţină
bună voie la rea voie primenind, pren cuvintele ce mai
nainte au grăit, în ce chip77 socotea fără minte să fie.
30. Şi vrînd de

30. De-acii, cînd vru

29. Cei ce-l duceau preschimbîndu-şi în reavoinţă
bunăvoinţa [arătată] faţă de el puţin înainte, pe motiv
că vorbele rostite anterior, credeau ei, înseamnă nebunie.
30. Pe punctul de
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rane să moară, suspinînd, zise: „Domnului celuia ce are sfînta înţelêgere arătat iaste că, putînd a mă slobozi de moarte, grêle durori
sufăru pre trup bătîndu‑mă, iară spre suflet cu dulceaţă pentru a lui
frică acêstea pătimescu.”
31. Şi acesta, dară, într‑acesta chip muri, nu numai tinerilor, ce
la mai mulţi ai limbii a sa moarte pildă vitejiei şi pomenire bunătăţii
lăsînd.
Cap 7
1. Întîmplatu‑s‑au şi la 7 fraţi, carii cu maică‑sa prinzîndu‑să, să
siliia de cătră împăratul să să atingă de cêle fără cuviinţă cărnuri de
porcu, cu bice şi cu vine căznindu‑să.
2. Şi unul dentru dînşii, făcîndu‑să grăitoriu întîi, aşa zise: „Ce
vei să întrebi şi să afli de la noi? Pentru că gata a muri sîntem decît
a călca cêle părinteşti legi.”
3. Şi plin de mînie făcîndu‑să împăratul, porunci tigăi şi căldări
a înfierbînta.
4. Şi acêlea înfierbîntîndu‑să, îndată pre cela ce s‑au făcut dentru
ei grăitoriu înainte porunci să‑i taie limba şi, belindu‑l prenprejur, să‑i
taie marginile trupului, ceialalţi fraţi şi muma împreună văzîndu.
5. Şi olog el cu totul făcîndu‑să, porunci la foc să‑l aducă viu şi
să‑l prăjască. Şi sfara tigăii preste cîtva timp ajungînd, unii pre alţii să
mîngîia împreună cu maică‑sa vitejaşte să moară, zicînd aşa:
6. „Domnul Dumnezău privêşte şi cu adevărurile asupra noastră
să mîngîie, în ce chip Móisi pren cîntarea cea ce mărturisêşte în faţă
au arătat, zicînd: «Şi întru robii lui să va mîngîia.»”
7. Şi săvîrşindu‑se cel dentîi într‑acesta chip, pre al doilea aducea
cătră batjocorire; şi piêlea capului cu părul belind, îl întreba: „Au
mînca‑vei mai nainte de ce a‑ţi căzni trupul cîte un mădulariu?”
8. Iară el, răspunzînd cu cel părintescu glas, zise: „Ba.”
9. Pentru acêea, şi acesta ş‑au luat munca pre rînd, ca şi cel
dentîiu; şi la cea de apoi răsuflare fiind, zise: „Tu, dară, ticăloase,
dentru această viaţă pre noi ne slobózi, iară Împăratul lumii, murind
noi pentru ale lui legi, spre vêcinică de iznoavă înviêre a vieţii pre
noi ne va înviia.”
10. Şi după acesta al treilea să batjocoriia, şi limba‑i cerşindu‑să,
degrabă înainte o întinse şi mîinile cu bună îndrăznire le întinse şi
vitejaşte zise:
11. „De la ceriu acêstea le cîştig şi pentru ale lui legi nu bagu
samă de acêstea, că de la el acêstea iarăşi nădejduiesc să le iau.”
12. Cît şi sîngur împăratul şi cei ce era cu el să îngroziia de al
tinerelului suflet, că întru nemică durorile nu le punea.
13. Şi acesta săvîrşindu‑se, pre al patrulea aşijderilea‑l9 munciia,
căznindu‑l.
14. Şi fiind a să săvîrşi, aşa zise: „Bine e cel /
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rane să moară, suspinînd, dzise: „Domnului celui ce cea
sfîntă minte are arătat iaste că, putînd a mă slobodzi
de moarte, năsîlnice sufăr spre trup dureri bătîndu‑mă,
iar spre suflet cu dulceaţă pentru a lui frică acêstea
pătimescu.”

să moară de munci, el suspină ’ şi zise: „Doamne, cela
ce ai înţelêgere sfîntă, tu ştii chiiar că am putut să mă
mîntuiesc den moarte şi rabd pentru suflet durerile
trupului şi pentru frica ta paţ acêstea cu dragoste.”

a sfîrşi sub lovituri, el rosti, suspinînd: „Pentru Domnul
care deţine cunoaşterea cea sfîntă e vădit că, deşi puteam scăpa de moarte, îndur în trup cumplite dureri,
dar în suflet le rabd cu bucurie din teamă faţă de el.”

31. Şi acesta, dară, într‑acesta chip muri, nu numai
tinerilor, ci la mai mulţi a limbei a sa moarte pildă a
vitejiei şi pomenire a bunătăţii părăsindu.

31. Şi aşa, într‑acesta chip îşi sfîrşi acesta viiaţa, şi nu
numai tinerilor, ce şi tuturor limbilor lăsînd pomenirea
morţii sale şi chipul puterii şi al tăriei.

31. Prin urmare, în acest chip s-a strămutat el [din
viaţă], lăsînd nu doar celor tineri, ci şi celor mai mulţi
din popor propria-i moarte drept o pildă de nobleţe şi
un monument de curaj.

Cap 7

Cap 7

Capitolul al 7-lea

1. Întîmplîndu‑să şi 7 fraţi, cu maică‑sa prinzîndu‑să,
să îndemna de78 cătră împăratul de cêle fără cuviinţă
cărnuri de porcu să să atingă, cu bice şi cu vine căznindu‑să.

1. Şi se întîmplă ’ de fură prinşi şi 7 fraţi denpreună
cu muma lor şi era siliţi de împăratul să mănînce de
cêle ce era împotriva legii cărnuri de porci şi era bătuţi
cu gîrbace şi cu vine de bou.111

1. S-a întîmplat ca şi şapte fraţi, ridicaţi împreună
cu mama lor, să fie constrînşi de rege la mîncarea
cărnurilor de porc nelegiuite şi, puşi la cazne, să fie
bătuţi cu bice şi cu funii.

2. Şi unul dentru înşii, făcîndu‑să grăitor întîi, aşa
dzise: „Ce vei să întrebi şi să ştii de la noi? Pentru că
gata sîntem a muri decît a călca cêle părinteşti legi.”

2. Iar unul dentr‑înşii, carele era mai dentîi, zise aşa:
„Ce‑ţi iaste voia să te înveţi şi de ce vei să ne întrebi?
Că noi mai gata sîntem să murim decît să călcăm legile
părinţilor.”

2. Unul dintre ei, făcîndu-se purtătorul de cuvînt
al celorlalţi, vorbi astfel: „Ce ai de gînd să întrebi şi să
afli de la noi? Căci noi sîntem gata să murim decît să
încălcăm legile strămoşeşti.”

3. Şi plin de mînie făcîndu‑să împăratul, porînci
tigăi şi căldări a înfierbînta.

3. Iar împăratul se mînié şi porînci să arză grătare
şi căldări,

3. Fierbînd de mînie, regele porunci să fie puse la
foc tigăi şi căldări.

4. Şi acêlea înfierbîntîndu‑să, îndată pre cela ce s‑au
făcut dentru ei grăitor înainte porînci a‑i tăia limba
şi, belindu‑l prenpregiur, să‑i taie marginile trupu‑
[868/2] lui, ceialalţi fraţi şi maica împreună văzînd.

4. [3.] Care arzîndu‑le curînd, [4.] porînci să taie
limba celui mai dentîi dentr‑înşii carele au grăit şi să‑i
belească piêlea de pre cap şi să‑i taie mîinile şi picioarele
şi să privească la dînsul ceialalţi fraţi şi mumă‑sa.

4. După ce acestea s-au înroşit în foc, porunci
ca celui ce se făcuse purtătorul lor de cuvînt să i se
taie limba şi, după ce l-au scalpat, să-i taie mîinile şi
picioarele sub privirile celorlalţi fraţi şi ale mamei.

5. Şi olog el cu totul făcîndu‑să, porînci la foc
să‑l aducă viu şi să‑l prăjască. Şi sfara preste cîteşiva
ajungînd a tigăii, între sine să ruga împreună cu maica
vitejaşte să moară, dzicînd aşa:

5. De‑acii, deaca fu de tot bucium, porînci să‑l bage
în foc. Şi încă adiind el, porînci să‑l puie pre grătariu,
pre care îndălung112 se munciia, iar ceialalţi denpreună
cu mumă‑sa se întăriia adîns eişi să moară cu vîrtute,113
[6.] zicînd aşa:
6. „Domnul Dumnezeu să vază adeverinţa şi să
se îmblînzească spre noi, 114în ce chip înaintea fêţei
cîntării au strălucit Moisí, zicînd: «Şi întru robii săi se
va îmblînzi.»”

5. Porunci apoi ca cel devenit cu totul olog să fie
adus şi, încă suflînd, să fie fript în tigaie. În timp ce
aburul se răspîndea îndelung din tigaie, ceilalţi, împreună cu mama lor, se încurajau unii pe alţii să sfîrşească
cu demnitate, vorbind astfel:
6. „Domnul Dumnezeu vede şi cu adevărat ne va
alina, aşa cum a arătat Moise prin cîntarea ce mărturiseşte deschis, spunînd: «Şi pe robii săi îi va alina.»”

7. De‑acii, deaca muri cel dentîi ...115 şi pre ce al
doilea iarăşi într‑acelaşi chip spre badjocorire, şi be‑
[906/2] lind şi lui piêlea de pre cap cu părul, îl întreba
au doară va mînca mai nainte pînă nu i se căznesc
toate mădularele de pre trupul lui.
8. Iar el răspunse cu glasul părinţilor şi zise: „Ba, nu
voiu face aceasta.”
9. [8.] Pentr‑acêea, şi acesta au luat munca pre
rînd, ca şi cel dentîi; [9.] iar cînd fu la moarte, el zise
aşa: „Tu, becesnice, ne pierzi dentr‑această viiaţă, iar
Împăratul lumii, sfîrşindu‑ne noi pentru legile sale, ne
va scula întru înviêrea vieţii cei de vêci.”

7. După ce în acest fel s-a strămutat din viaţă cel
dintîi, îl aduceau pe cel de-al doilea la batjocorire;
şi, după ce i-au jupuit pielea capului cu tot cu păr, îl
întrebau: „Ai să mănînci carne de porc înainte ca trupul
să-ţi fie supus pedepsei, membru cu membru?”
8. Răspunzînd în limba stămoşească, el le-a spus
în faţă: „Nu.”
9. De aceea, şi acesta a avut parte, pe rînd, de chin,
ca şi cel dintîi; pe punctul de a-şi da ultima suflare,
zise: „Tu, ticălosule, ne dezlegi de viaţa de acum, dar
Regele lumii ne va învia pe noi, care am murit pentru
legile lui, întru veşnica înviere a vieţii.”

10. Şi după al treilea să batjocuriia, şi limba cerîndu‑o, degrab înainte o întinse80 şi mîinile cu bună
îndrăznire le întinse şi vitejaşte dzise:

10. Iar după acesta se badjocoriia cel al treilea şi,
cerşindu‑i limba, îndată o întinse116 şi mîinile şi le întinse cu îndrăzneală [11.] şi zise cu bărbăţie:

10. După el avu parte de batjocură cel de-al treilea
şi, cînd i s-a cerut limba, a scos-o de îndată, şi-a întins
mîinile plin de curaj şi a spus cu demnitate:

11. „Dentru cer acêstea le agonisescu şi pentru ale
lui legi le trec cu vedêrea şi de la el acêstea iarăşi nădăjduiescu să le iau.”

11. „Den ceriu am cîştigat acêstea şi pentru a lui
lêge acêstea nu le bag în seamă şi am nădêjde iarăşi de
la dînsul să le iau.”117

11. „Din cer am căpătat acestea şi, de dragul legilor
lui, nu-mi pasă de ele şi nădăjduiesc ca de la el să le
primesc din nou.”

12. Cît şi sîngur împăratul şi cei împreună cu el să
întrista a tinerelului suflet, că întru nimic durorile nu
le punea.
13. Şi acesta primenindu‑să, pre al patrulea aşijdirile
îl munciia, căznindu‑l81.

12. Atunci împăratul şi cei ce era cu dînsul se mirară
de sufletul acelui tînăr, cum nu băga în seamă munca
nimic.
13. [12.] Şi aşa şi acesta se sfîrşi, [13.] aşijderea munciră armaşii şi pre cel al patrulea.

12. Pînă şi regele şi toţi cei ce erau cu el au fost
uimiţi de tăria sufletească a tînărului, pentru că nu punea
vreun preţ pe suferinţe.
13. După ce s-a strămutat şi el din viaţă, schingiuitorii
l-au chinuit la fel şi pe cel de-al patrulea.

6. „Domnul Dumnedzău privêşte şi cu adevărurile
preste noi să roagă, 79în ce chip pren cea ce pren faţă în
preajmă mărturisêşte cîntare Moisi au arătat, dzicînd:
«Şi prespre robii lui să va mîngîia.»”
7. Şi primenindu‑să cel dentîi întru acesta chip, pre
al doilea aducea cătră batjocurie, şi cea pregiur pieile
cu părul belind de tot: „Au mînca‑vei mai nainte de ce
a‑ţi certa trupul spre mădulări?”
8. Şi el, răspundzînd cu cel de moşie glas, dzise:
„Nu.”
9. Pentru acêea, şi acesta cea pre rînd luă caznă,
ca şi cel dentîi; şi la cea de apoi răsuflare făcîndu‑să,
dzise: „Tu, dară, o, ticăloase, dentru aceasta pre noi
ne slobodzi, iar cel a lumii Împărat, muriţi fiind noi
pentru ale lui legi, spre vêcinică de iznoavă înviêre a
vieţii pre noi ne va înviia.”

14. Şi făcîndu‑să cătră a să săvîrşi, aşa dzise: „Alesu‑i

14. Iar el, cînd fu la moarte, zise: „Cei ce sînt

14. Pe punctul de a se sfîrşi, el grăi astfel: „E de dorit
ca cei ce-au fost
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ce primenêşte cêle de cătră oameni cêle de cătră Dumnezău a aştepta nădejdi iarăşi să va înviia de cătră el; pentru că ţie înviêrea spre
viaţă nu va fi.”
15. Şi îndatăşi pre al cincelea aducîndu‑l, îl munciia; şi el, cătră
el căutînd, zise:
16. „Biruinţă la oameni avînd, putred fiind, ce ţi‑e voia faci; şi nu
ţi să pară că neamul nostru de Dumnezău va fi părăsit.
17. Ce tu îngăduiêşte şi vezi cea mărită a lui tărie, că pre tine şi
sămînţa ta o va căzni!”
18. Şi după acesta aduseră pre al şaselea, şi, vrînd să moară,
zise: „Nu te înşela în deşert, noi şi pentru noi acêstea le pătimim,
greşind la Dumnezăul nostru; vrêdnici şi de mirare s‑au făcut.
19. Şi tu să nu gîndeşti că vei fi nevinovat, apucîndu‑te a te învrăjbi cu Dumnezău.”
20. Şi de prisosit maica lor fiind minunată şi de pomenirea cea
bună vrêdnică, carea, văzînd pierindu‑i 7 fii în vrême de o zi, cu bun
suflet îngăduia pentru cêle de la Domnul nădejdi.
21. Şi pre fieştecarele dentru ei îl mîngîia cu cel părintesc glas,
plină fiind de vitejască gîndire, şi, gîndul cel fămeiesc cu bărbătească
mînie rădicîndu‑l, zicînd cătră ei:
22. „Nu ştiu în ce chip v‑aţi arătat în pîntecele mieu, nici eu
duhul şi viaţa voao v‑am dăruit şi a fieştecăruia închipuire nu o am
tocmit eu.
23. Ce dară cel al lumii Ziditoriu, ce au zidit naşterea omului şi
au aflat facere şi tuturor, duhul şi viaţa voao iarăşi va da, cu milă, în
ce chip acum nu vă socotiţi pre voi întru nemic pentru ale lui legi.”
24. Iară Antióh, gîndind că să hulêşte şi fiind la bănuială de glasul
cel ce ponosluia, încă cel mai tînăr fiind viu, nu numai pren cuvinte
făcea mîngîiêrea, ce şi pren jurămînturi încredinţa denpreună să‑l
îmbogăţască şi fericit să‑l facă, schimbîndu‑se dentru cêle părinteşti,
şi priêtin10 să aibă şi la trêbe să i să încrează.
25. Iară tinerelul nici într‑un chip luînd aminte, chemînd împăratul pre maică‑sa, o învăţa ca tinerelului să să facă svêtnică spre
mîntuire.
26. Şi multe el învăţîndu‑o, priimi să domolească pre fiiu.
27. Şi plecîndu‑se la el, amăgind pre cel crud tíran, aşa zise cu cel
părintesc glas: „Fiiule, fie‑ţi milă de mine, cêea ce în pîntece te‑am
purtat noao luni şi ţi‑am dat ţîţă trei ani şi te‑am hrănit şi te‑am adus
la vîrsta aceasta şi te‑am crescut purtîndu‑te în braţe!
28. Rogu‑te, fiiule, căutînd la ceriu şi la pămînt şi cêle dentru iale
toate văzîndu‑le, să cunoşti că de unde n‑au fost le‑au făcut pre iale
Dumnezău şi pre neamul omenesc
29. Aşa l‑au făcut! Să nu te temi de gîdea acesta, ce, fraţilor vrêdnic făcîndu‑te, priimêşte moartea, pentru ca în mi‑ //
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primenind cêle de cătră oameni cêle de cătră Dumnedzău a aştepta nădejdi iarăşi să să învie de cătră el;
pentru că ţie înviêrea spre viaţă nu va fi.”

ucişi de oameni au de aşteaptă nădêjde de la Dumnezeu iarăşi să‑i înviêze; iar ţie nu‑ţi va fi înviêre întru
viiaţă.”

strămutaţi din viaţă de către oameni să-şi pună în
Dumnezeu nădejdea că vor fi ridicaţi din nou la viaţă
de el; tu însă nu vei avea parte de ridicarea la viaţă.”

15. Şi îndatăşi pre al cincilea aducîndu‑l, îl munciia;
şi el, cătră el căutînd, dzise:

15. Şi aducînd şi pre cel al cincilea, îl munciia; iar el,
căutînd la dînsul, zise:

15. Aducîndu-l degrabă pe cel de-al cincilea, îl schingiuiau; el, însă, privind spre rege, zise:

16. „Biruinţă întru oameni avînd, putred fiind, care
ţi‑i voia faci; şi nu ţi să pară că rodul nostru de cătră
Dumnedzău să să fie părăsit.

16. „Fiind tu putred, ai putêre să faci întru oameni
ce‑ţi va fi voia; iar să nu gîndeşti că se va lăsa neamul
nostru de Dumnezeu.

16. „Ca muritor, avînd putere asupra oamenilor, tu
faci ce vrei; să nu crezi însă că neamul nostru a fost
părăsit de Dumnezeu.

17. Şi tu îngăduiêşte şi vezi cea mărită a lui tărie, că
[869/1] pre tine şi sămînţa ta o va căzni!”

17. Iar tu rabdă şi vei vedea putêrea lui cea mare, în
ce chip va căzni pre tine şi pre seminţiia ta!”118

17. Ai răbdare şi priveşte măreaţa lui putere, că te va
pune la chinuri şi pe tine, şi pe seminţia ta!”

18. Şi după acesta aduseră pre cel al şaselea, şi, vrînd
să moară, dzise: „Nu te înşela în dăşert, noi şi pentru
noi acêstea păţim, greşind la al nostru Dumnedzău;
vrêdnice şi de mirare s‑au făcut.
19. Şi tu să nu gîndeşti nevinovat să fii, a te învrăjbi
cu Dumnedzău apucîndu‑te.”

18. După acesta aduseră şi pre cel al şaselea, ce
şi acela, cînd vru să moară, zise aşa: „Nu te înşăla
în dăşărt, că noi pentru noi pătimim acêstea, că am
greşit cătră Dumnezeul nostru; şi se‑au făcut întru noi
vrêdnice de mirare.
19. Iar tu să nu gîndeşti că nu eşti vinovat, căci ai
început a te împoncişa lui Dumnezeu.”

18. După el l-au adus şi pe al şaselea, şi, trăgînd
să moară, acesta zise: „Nu te amăgi zadarnic, căci noi
pătimim astea din chiar vina noastră, ca unii care am
păcătuit faţă de Dumnezeul nostru; de aceea s-au petrecut fapte vrednice de mirare.
19. Dar tu să nu crezi că vei rămîne nepedepsit, după ce-ai cutezat să-l înfrunţi pe Dumnezeu.”

20. Şi de prisosit maica minunată şi de pomenire
bună vrêdnică, carea, pierind pre fii 7 văzînd a unii
supt vrême dzile, cu bun suflet suferiia82 pentru cêle
spre Domnul nădejdi.

20. De‑acii, aducînd şi pre minunata maică şi cea
vrêdnică de bună pomenire, carea, văzînd piericiunea
a şapte feciori în vrêmea unii zile, îşi aducea suflet bun
pentru nădêjdea carea avea în Domnul.

20. Era însă peste măsură de uimitoare şi vrednică
de bună amintire mama lor, care, văzînd că cei şapte
fii sînt daţi pieirii în răstimpul unei singure zile, răbda
cu curaj datorită nădejdii în Domnul.

21. Pre fieştecarele dentru ei îl mîngîia cu cel de
moşie glas, cu vitejie fiind plină de gîndire, şi, pre cea
de parte fămeiască gîndire cu de parte bărbătească
mînie rădicîndu‑l, dzicînd cătră ei:

21. Şi pre fieştecare dentr‑înşii, fiind plină de înţelepciune, îi mîngîia tare cu glas părinţesc, şi, cugetele
cêle muiereşti în suflet bărbătesc aducîndu‑le, zise
cătră dînşii:

21. Pe fiecare dintre ei îi alina în limba strămoşească,
plină de o nobilă simţire, şi, întărindu-şi cugetul de
femeie cu un curaj bărbătesc, grăia către ei:

22. „Nu ştiu cum la al mieu v‑aţi arătat pîntece,
nici eu duhul şi viaţa voao v‑am dăruit şi a fieştecăruia
închegare au nu eu am tocmit.

22. „Nu ştiu în ce chip v‑aţi arătat în pîntecele
mieu, că nici eu n‑am dat voaoă duh şi suflet şi viiaţă
şi [907/1] nici ale unuia mădulare nu le‑am zidit eu,

22. „Nu ştiu cum aţi apărut în pîntecele meu, nu eu
v-am dăruit duh şi viaţă şi nu am orînduit eu alcătuirea
fiecăruia.

23. Deci cel al lumei Ziditor, cel ce au zidit a omului
naştere şi a tuturor au aflat facere, şi duhul, şi viaţa
voao iarăşi va da, cu milă, în ce chip acum trêceţi cu
vedêrea pre voi pentru ale lui legi.”

23. Ce Făptoriul lumii, cela ce au zidit neamul omenesc şi au aflat tuturor naştere, să dea voaoă iarăşi
duh de viiaţă, cu milă, precum nu v‑aţi băgat acum în
seamă pre voi înşivă pentru lêgea lui.”

23. Prin urmare, Ziditorul lumii, cel ce a plăsmuit
creatura umană şi a aflat obîrşia a toate, vă va da iarăşi
înapoi, din mila lui, şi duhul, şi viaţa, de vreme ce acum
voi nu le luaţi în seamă, de dragul legilor lui.”

24. Şi Antioh, gîndind că să hulêşte şi de cel ce‑i
ponosluia ferindu‑să glas, încă cel mai tînăr fiind viu,
nu numai pren cuvinte făcea mîngîiêrea, ci şi pren
jurămînturi încredinţa depreună să‑l îmbogăţască şi
fericit să‑l facă, schimbîndu‑să dentru cêle părinteşti,
şi priêten să‑l aibă şi trêbe să să încrează.

24. Iar lui Antioh, păindu‑i că se jălcuiêşte, văzînd
glasul cel de ponos, şi încă cel mai mic fiind viu, nu
numai se ruga cu cuvinte, ce şi cu jurămînt întăriia
că‑l va face de va fi bogat şi fericit, şi mutat den legile
părinţeşti, şi‑l va avea priêten şi ce lucruri îi va trebui
îi va da.119

24. Iar Antioh, considerînd că e dispreţuit şi bănuind
că spusa ei e batjocoritoare, deoarece [fiul] cel mic era
încă în viaţă, nu numai prin vorbe îi adresa îndemn, ci îl
asigura şi prin jurăminte că-l va face deopotrivă bogat
şi foarte fericit, că-l va avea ca prieten şi-i va încredinţa
dregătorii, dacă renunţă la obiceiurile strămoşeşti.

25. Şi tinerelul nici într‑un chip luînd aminte, chemînd împăratul pre maică, o învăţa a tinerelului a să
face sfêtnică spre mîntuire.

25. Iar acela mai tînărul neplecîndu‑se nimic spre
acêstea, chiemă împăratul pre maică‑sa şi‑i zise ca să
facă pre cel mai tînăr spre mîntuire.

25. Cum tînărul nu-l băga în seamă, regele, chemînd-o
pe mamă, o povăţuia să fie sfătuitoarea tînărului întru
salvare.

26. Şi multe el învăţînd, priimi să‑l domolească pre
fiu.
27. Şi plecîndu‑să la el, amăgind pre cel crud tíran,
aşa dzise cu cel părintescu glas: 83„Fiiule, miluiêşte‑mă,
pre cêea ce în pîntece te‑am purtat împregiur luni 9
şi te‑am aplecat ani 3 şi te‑am hrănit şi te‑am adus la
vîrsta aceasta şi te‑am crescut cu purtarea pre tine!

26. Deci fiind ea rugată de multele lui cuvinte, zise
că va grăi fiiu‑său pentru să se mîntuiască.
27. Şi aşa plecîndu‑se spre dînsul, îşi rîse de năsilnicul muncitor şi zise aşa, cu glas părinţesc: „Fătul
mieu, fie‑ţi milă de mine, cêea ce te‑am purtat în
pîntecele mieu 9 luni şi te‑am aplecat 3 ani şi te‑am
crescut şi te‑am adus într‑această vîrstă!

26. După ce a povăţuit-o îndelung, ea a acceptat
să-şi convingă fiul.
27. Aplecîndu-se asupra lui şi bătîndu-şi joc de
neîndurătorul tiran, grăi astfel în limba strămoşească:
„Fiule, ai milă de mine, care te-am purtat în pîntece
vreme de nouă luni, te-am alăptat timp de trei ani,
te-am crescut, te-am adus pînă la vîrsta asta şi ţi-am
purtat de grijă!

28. Rogu‑te, fiiule, căutînd la cer şi la pămînt şi
cêle dentru iale toate văzîndu‑le, să cunoşti [869/2]
că dentru nefiind le‑au făcut pre iale Dumnedzău şi
cel a oamenilor rod

28. Rogu‑te, fătul mieu, să caţi la cer şi la pămînt
şi la toate cîte sînt pre dînsele şi să pricepi că au
făcut Dumnezeu acêstea den ce n‑au fost şi neamul
omenesc120

28. Te implor, copile, ca, privind spre cer şi spre
pămînt şi văzînd toate cîte sînt în ele, să-ţi dai seama
că Dumnezeu le-a făcut din cele ce nu existau şi că
neamul omenesc

29. Aşa s‑au făcut! Să nu te temi de gîdea acesta, ci,
a fraţilor vrêdnic făcîndu‑te, priimêşte moartea, pentru ca întru mi-

29. Aşa să fie! Să nu te temi de acest rumpătoriu
de carne, ce, făcîndu‑te părtaş fraţilor tăi, să priimeşti
moarte, ca

29. A luat tot astfel fiinţă! Să nu te temi de acest
călău, ci, demn de fraţii tăi, să primeşti moartea, ca să
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Biblia 1688, p. 724, col. 1
lă împreună cu fraţii tăi să te iau!”
30. Şi încă ea grăind, tinerelul zise: „Pre cine aşteptaţi? Nu
ascultu de porunca împăratului, ce de porunca legii ascult, cêea ce
s‑au dat părinţilor noştri pren Móisi.
31. Iară tu, de toată răutatea aflătoriu făcîndu‑te spre jidovi, nu
vei scăpa de mînile lui Dumnezău,
32. Pentru că noi pentru ale noastre păcate pătimim.
33. Iară de iaste pentru certare şi pedeapsă, Domnul cel viu spre
noi puţin s‑au urgisit, şi iară să va împăca cu ai săi robi.
34. Şi tu, o, necurate şi decît toţi oamenii mai pîngărite, nu te
semeţi în deşărt, zburdîndu‑te pre nearătate nădejdi, preste cêle
cereşti slugi rădicîndu mîna,
35. Că încă n‑ai scăpat de judecata atotţiitoriului, celui de asupra
văzătoriu Dumnezeu!
36. Pentru că acum fraţii miei, puţină durêre suferind, căzut‑au
întru a lui Dumnezău făgăduinţă a vêcinicii vieţi; şi tu cu a lui
Dumnezău judecată pre dirept cêle de lîngă cinstea mîndriei vei
suferi.
37. Iară eu, în ce chip fraţii, şi trupul, şi sufletul dau înainte pentru
cêle părinteşti legi, rugînd pre Dumnezău curînd blînd limbii să să
facă şi pre tine cu cercetări şi bătăi să te scoaţă de mărturie pentru
că sîngur acesta iaste Dumnezău.
38. Iară întru mine şi întru fraţii miei să stea a Totţiitoriului urgie,
cea preste tot neamul nostru pre direptate adusă!”
39. Şi mînios făcîndu‑se împăratul, acestuia decît celoralalţi mai
rău i‑au făcut, amar suferind pentru batjocurie.
40. Şi acesta, dară, curat viaţa ş‑au premenit, întru tot pre Domnul nădejduind.
41. Şi pe urma fiilor, maica lor s‑au săvîrşit.
42. Deci acêstea, pentru jîrtvă şi pentru cêle preste măsură cazne,
pre atîta să să dovedească.
Cap 8
1. Iară Iúda Macavéul şi cei denpreună cu el, întrînd pre ascuns
pre la sate, îşi chema pre rudeniile şi, pre cei ce au fost rămaşi în
lêgea jidovească luîndu‑i lîngă ei, au strîns ca vro şase mii.
2. Şi să ruga Domnului să caute spre cel de toţi supus nărod şi
să să milostivească şi să nu se îndure de besêreca cêea care de păgîni
oameni s‑au spurcat
3. Şi să miluiască şi pre cea de tot stricată cetate şi care întocma
cu pămîntul va să să facă şi sîngiurile cêle ce tot strigă cătră el să să
asculte
4. Şi să‑şi aducă aminte de pierzarea cea fără de lêge a celor fără
de păcate prunci şi pentru hulele cêlea ce s‑au făcut la numele lui şi
să urască răutatea.
5. Şi făcîndu‑se întru adunare, Maccavéu nerăbdătoriu limbilor
să făcea, urgiia Domnului spre milă înturnîndu‑se.
6. Şi cetăţi şi sate, /
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lă împreună cu fraţii tăi lua‑te‑voi pre tine!”

să te iau întru milă cu fraţii tăi!”

te recapăt împreună cu fraţii tăi în [ziua] milostivirii!”

30. Şi încă ea grăind, tinerelul dzise: „Pre cine aşteptaţi? Nu ascult porîncii împăratului, şi porîncii auz
a legii ceia ce s‑au dat părinţilor noştri pren Moiseu.

30. Şi încă grăind ea acêstea, zise tînărul: „Pre cine
aşteptaţi? Nu voiu asculta porîncile împăratului, ce
voiu asculta porîncile legii cêle ce se‑au dat părinţilor
noştri prespre Moisí.
31. Iar tu, cel ce ai fost aflător de toată răotatea
asupra Iudéei, nu vei scăpa den mîna lui Dumnezeu,

30. Cînd încă ea nu-şi isprăvise vorba, tînărul zise:
„Pe cine aşteptaţi? Eu nu ascult de porunca regelui, ci
ascult de porunca legii date strămoşilor noştri prin
Moise.
31. Iar tu, devenit autorul întregii fărădelegi împotriva evreilor, n-ai să scapi din mîinile lui Dumnezeu,

31. Şi tu, a toată răotatea aflător făcîndu‑te spre
jidovi, nu vei scăpa mîinile lui Dumnedzău,
32. Pentru că noi ale noastre păcate pătimim.

32. Că noi pentru păcatele noastre păţim acêstea.

32. Căci noi pătimim pentru păcatele noastre.

33. Iar de iaste pentru mustrare şi certare, cel viu
Domnul spre noi pre puţîn s‑au urgisit, şi iarăşi să va
împăca cu ai săi robi.
34. Şi tu, o, necurate şi decît toţi oamenii mai
scîrnav, nu întru dăşert te semeţi, zburîndu‑te pre nearătate nădejdi, preste cêle cereşti rădicînd mîna84,

33. Iar să iaste noaoă aceasta pentru mustrare şi
pentru certare, Domnul cel viu se‑au mîniiat puţinel,
ce iarăşi se va împăca spre robii săi.
34. Iar tu, o, prea necuvioase şi mai pîngărite decît
toţi oamenii, nu te rîdica trufindu‑te în dăşărt cu nădêjde dăşartă, rîdicîndu‑ţi mîinile asupra slugilor celor
cereşti,

33. Dacă pentru pedepsirea şi îndreptarea [noastră],
Dumnezeu cel viu s-a mîniat pentru scurtă vreme [pe
noi], el se va împăca din nou cu robii săi.
34. Tu, însă, vai, necredinciosule, cel mai pîngărit
dintre toţi oamenii, nu te semeţi în zadar, aprins de
speranţe deşarte, cînd ridici mîna împotriva slujitorilor
cereşti,

35. Pentru că încă nu a celui întrutotţiitor, de asupra
văzător Dumnedzău judecată ai scăpat!

35. Că încă n‑ai scăpat de judecata lui Dumnezeu
cel ce vêde toate şi [907/2] iaste atotputêrnic!

35. Căci n-ai scăpat încă de judecata atotputernicului
Dumnezeu, veghetorul!

36. Pentru că cei acum ai noştri fraţi, puţînă suferind durêre, a vêcinicii vieţi supt făgăduinţa lui Dumnedzău au căzut; şi tu cu a lui Dumnedzău judeţ drept
cêle de lîngă cinste a mîndriei vei suferi.

36. Că fraţii miei au răbdat acum puţinea durêre
pentru făgăduinţa lui Dumnezeu şi au nemerit viiaţa
cea de veac; iar tu cu judecata lui Dumnezeu cea direaptă vei lua plata trufiei tale.121

36. De fapt, fraţii noştri, suferind o scurtă pătimire,
au căzut pentru promisiunea lui Dumnezeu de viaţă
veşnică; tu, însă, la judecata lui Dumnezeu vei primi
dreapta pedeapsă pentru trufie.

37.85 Iară eu, în ce chip fraţii86, şi sufletul dau înainte
pentru cêle părinteşti legi, rugînd pre Dumnedzău
blînd curînd limbei să să facă şi pre tine cu certări şi
bătăi să te scoaţă de mărturie pentru căci sîngur acesta
Dumnedzău iaste.

37. Iar eu voiu da sufletul şi trupul mieu pentru
legile părinţilor miei, ca şi fraţii miei, chiemînd pre
Dumnezeu să fie degrabă milostiv lui Israil (limba
noastră)122, iar pre tine să te mărturisească cu bătăi şi
cu turburări că numai acela însuşi iaste Dumnezeu.

37. Eu unul, la fel ca fraţii mei, îmi dau şi trupul, şi
sufletul pentru legile strămoşeşti, rugîndu-l pe Dumnezeu să fie grabnic milostiv cu neamul nostru, iar pe
tine să te facă să recunoşti că el e singurul Dumnezeu
prin încercări şi biciuiri.

38. Iară întru mine şi fraţii miei să stea cea a Celui
Întrutotţiitor urgiia, cea preste tot al nostru rod pre
dreptate adus!”
39. Şi mînios făcîndu‑să împăratul, acestuia decît
celoralalţi prea rău l‑au întîmpinat, amar suferind pentru batjocurie.
40. Şi acesta, dară, curat viaţa ş‑au primenit, întru
tot pre Domnul87 nădăjduind.

38. Şi să se contenească pre mine şi pre fraţii
miei mîniia Celui Atotţiitoriul, carea iaste adusă pre
direptate asupra a tot neamul nostru!”
39. Atunci împăratul se aprinse mai cu mînie spre
dînsul decît spre toţi, pentru ocara ce aduse spre
dînsul.
40. Deci acesta, curat petrecîndu‑se, nădăjduise cu
totul în Domnul.

38. La mine şi la fraţii mei oprească-se mînia Atotputernicului, dezlănţuită cu dreptate asupra întregului
nostru neam!”
39. Regele, din cale-afară de mîniat pe el, l-a tratat
mai rău decît pe ceilalţi, răzbunîndu-se amarnic pentru
batjocură.
40. Prin urmare, şi acesta s-a strămutat neprihănit
din viaţă, încrezîndu-se întru totul în Domnul.

41. Şi mai apoi de fii, maica au săvîrşitu‑să.

41. În urma fiilor, s-a sfîrşit din viaţă şi mama.

42. Deci acêstea, pentru ficaţi şi cêle preste măsură
cazne, pre atîta să să dovedească.

41. Iar pre urma feciorilor, şi maica lor se‑au săvîrşit.
42. Pentr-acêea, pentru jărtve şi pentru răotăţile ce
au sosit, atîta se‑au spus.

42. Fie dară îndeajuns înfăţişate cele privitoare la
sacrificii şi la acte de violenţă ce întrec orice măsură.

Cap 8

Cap 8

Capitolul al 8-lea

1. Iară Iúda Maccavéul şi cei împreună cu el, întrînd
pre ascunsu la sate, chema [870/1] pre rudenii‑şi şi,
pre cei ce au fost rămaşi întru jidovime luîndu‑i lîngă
ei, au88 adunat ca vro 6000.

1. Iară Iúda Maccavei şi cei ce fusêse cu dînsul
întrară într‑ascuns în sate şi chiemară rudele şi luară
pre cîţi mai rămăsêse de lăcuia în Iudéea şi strînseră la
dînşii 6000 de bărbaţi.123

1. Iuda, cel [numit] şi Macabeul, şi cei ce erau cu el,
intrînd pe ascuns în sate, îşi chemau rudele şi, luîndu-i
cu ei pe cei ce rămăseseră fideli iudaismului, au strîns
cam şase mii de oameni.

2. Şi să ruga Domnului să caute pre cel de cătră toţi
supus nărod fiind89 şi să să îndure şi de bisêrică, ceea90
ce de cei fără cinste oameni s‑au spurcat,

2. Şi chiemară pre Domnul ca să caute spre nărodul
cel ce era călcat de toţi şi să se curăţească bisêrica cea
ce era pîngărită de oamenii cei necuraţi

2. Îl invocau pe Domnul să privească la poporul
călcat de toţi în picioare, să-i pară rău de templul
pîngărit de oameni fără credinţă,

3. Şi să miluiască şi pre cea ci de tot să strică cetate
şi ce va să să facă atocma cu pămîntul şi cêlea ce prea
strigă cătră el sîngiuri să asculte

3. Şi să i se facă milă de cetatea cea pustie şi cea
ce vrea să fie întocma cu pămîntul124 şi să auză glasul
sîngelui celor ce strigă cătră dînsul

3. Să-i fie milă şi de oraşul distrus, pe punctul de
a deveni una cu pămîntul, şi să dea ascultare sîngelui
[celor ucişi] care ridică glasul spre el,

4. Şi să pomenească şi celor fără păcate prunci fără
dă lêge pierire şi pentru cêlea ce s‑au făcut la numele
lui blăstăm şi să urască răotatea.

4. Şi să‑şi aducă aminte de piericiunea ce au făcut
călcătorii cei de lêge carii au omorît pre coconaşii cei
nevinovaţi şi de hulele cêle ce au fost asupra numelui
său şi să‑i fie urîte acêlea.
5. Şi aşa fiind adunarea a lui Maccavei, iar păgînii nu
putură să rabde, că se întorsêse urgiia lui Dumnezeu
spre milă.125
6. Şi împresura cetăţile şi satele,

4. Să-şi amintească de uciderea nelegiuită a pruncilor
nevinovaţi şi de calomniile iscate împotriva numelui
său şi să urască nelegiuirea.

5. Şi făcîndu‑să întru adunare, Maccaveu nerăbdat
amu limbilor să fêce, urgiia Domnului spre milă înturnîndu‑să.
6. Şi cetăţi şi sate,

5. Cel devenit Macabeul era deja pentru păgîni greu
de înfruntat, din cauza mulţimii de oameni, întrucît
mînia lui Dumnezeu se preschimbase în milă.
6. Sosind pe neaşteptate, [Iuda] incendia oraşe şi
sate
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fără nădêjde viind, le ardea, şi locurile cêle cu prilejuri apucîndu‑le,
nu pre puţini den nepriêteni biruia, înfrîngîndu‑i.
7. Şi mai vîrtos nopţile spre vicleşuguri ca acêstea ajutoare le lua,
şi voroavă oarecarea a bunei vitejiei lui să răvărsa petutindenea.
8. Şi văzînd Fílip că cîte puţin vine omul spre procopsală şi
mai adêse spre norocire, ieşind înainte cătră Ptoloméu, voivodul
Gropiloasei Síriei şi al Finíchiii, au scris să ajutorească la lucrurile
împăratului.
9. Şi el, îndată alegînd pre Nicánor al lui Patróclu, care era den
cei de frunte priêteni, l‑au trimis, supuind de toate fêliurile de limbi
nu mai puţini decît 20000, să rîdice tot neamul jidovesc; şi însoţi lui
şi pre Górghia sărdariul şi întru ale războiului trebi ispită avînd.
10. Şi făgădui Nicánor birul împăratului la rîmlêni, fiind talanzi
2000, dentru a jidovilor robime să‑l plinească.
11. Şi îndată la cêle de pre lîngă mare cetăţi au trimis să‑i chême
spre cumpărarea de robi jidovi, făgăduind 90 de trupuri să dea la
un talant, neaşteptînd certarea cea ce era să urmêze asupra lui de la
Totţiitoriul.
12. Iară Iúdii să făcu ştire pentru a lui Nicánor venire.
13. Şi vestind el celor ce era împreună cu el de venirea taberii,
cei ce era fricoşi şi nu credea judecata lui Dumnezău fugiia şi ieşiia
den locurile lor;
14. Iară alţii ce le rămăsêse toate le vindea şi împreună pre Domnul
ruga să mîntuiască pre cei vînduţi de cel rău credincios Nicánor mai
nainte de a se împreuna;
15. Şi de nu pentru ei, iară pentru cêle cătră părinţii lor făgăduinţe
şi pentru cea de asupra lor chemarea celui cinstit şi prea cuvios
numelui lui.
16. Şi adunînd Maccavéu pre cei ce era cu el, fiind la număr
6000, îi ruga să nu se îngrozască de cătră nepriêteni, nici a să tême
de cea ce cu strîmbătate vine asupra lor a limbilor multă mulţime,
ce să să nevoiască cu vitejie, înaintea ochilor luînd cea fără de lêge
făcută de dînşii ocară la sfîntul loc
17. Şi a cei a batjocoritei cetăţi caznă şi încă a cei de la stremoşi
polítii surpare.
18. Deci ei ziseră că: „Aceia şi armelor nădejduiesc şi îndrăznirilor, iară noi pre atotţiitoriul Dumnezău, cel ce poate şi pre cei
ce vin asupra noastră, şi pre toată lumea întru clipeală să surpe,
nădejduim.”
19. Şi cătră acêstea arătînd lor şi cêle de la strămoşi ce s‑au făcut
ajutoriri: şi cea de pre vrêmea lui Sinahirím, a celor 185000 cum au
pierit,
20. Şi cea den Vavilón cătră franţozi rînduială ce s‑au făcut, cum
toţi au venit la treabă 8000 cu 4000 de machidonêni; şi machidonênii
lipsîndu‑se, numai cêle 8000 pre cêle 120000 au pierdut, pentru cel
ce li s‑au făcut lor den ceriu ajutoriu, şi folos //
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fără dă nădêjde venind, le ardea, şi cêle cu prilejuri
locuri apucîndu‑le, nu pre puţîni den nepriêteni biruia
înfrîngîndu‑i.
7. Şi mai vîrtos nopţile cătră acêstea vicleşuguri
ajutoare le lua, şi voroavă oarecarea a bunei vitejiei lui
să răvărsa pretutindirilea.

fără de vêste, şi le ardea, şi locurile cêle cu prilej bun
apucîndu‑le, făcură oamenilor cădêre nu puţină.

şi, ocupînd locuri strategice, punea pe fugă nu puţini
dintre duşmani.

7. Şi mai vîrtos noaptea se făcea acêstea, şi pătrunse
pretutindinea vorba bărbăţiei lui.

7. Mai cu seamă în timpul nopţii îşi lua tovarăşii la
atacuri de acest fel, iar faima vitejiei lui se răspîndea
pretutindeni.
8. Văzînd Filip că în scurtă vreme acest bărbat
ajunsese la mărire şi că mergea tot mai des spre izbînzi, i-a scris lui Ptolemeu, strategul Koile-Siriei şi al
Feniciei, să vină în ajutorul treburilor domniei.

8. Şi vădzînd Fílip spre puţîn spre procopopsală
ieşind bărbatul şi mai ades întru bunele dzile înainte
ieşind cătră Ptolemeu91, cel a Cei Gropiloase Siríei şi
a Finíchei hatman, au scris să ajutorească la ale împăratului lucruri.

8. Iar Filipp, văzînd pre acel bărbat viind pre‑ncet
spre procopseală şi întîmplîndu‑se lui adêseori a mêrge
întru bun noroc la Ptolomei, voievodul văilor Síriei şi
a Finíchiei, scrise să ajute [908/1] porîncii împărăteşti.

9. Acesta, alegîndu-l degrabă pe Nicanor, fiul lui
Patrocle, unul dintre prietenii de frunte [ai regelui],
l-a trimis [într-acolo], dîndu-i în subordine neamuri de
tot felul, nu mai puţini de douăzeci de mii, pentru a
nimici întregul neam al iudeilor; i l-a dat ca însoţitor
pe Gorgias, un general cu experienţă în problemele
militare.
10. Iar Nicanor a hotărît ca tributul de două mii
de talanţi, datorat de rege romanilor, să fie plătit din
vînzarea captivilor iudei.
11. A trimis de îndată la cetăţile de la malul mării,
invitîndu-le la cumpărare de robi iudei, făgăduind că
va oferi nouăzeci de robi pentru un talant, fără a lua
în seamă judecata Atotputernicului ce avea să vină
asupra sa.

9. Şi el, de sîrg alergînd pre Nicánor al lui Patruclu,
dentru cei de frunte priêten, l‑au trimis, supuind de
toate fêliurile de limbi nu mai puţîni decît 20000, tot al
jidovilor să rădice rodu; şi‑i însoţi lui şi pre Gorghíia,
bărbat ispravnic92 de oaste şi întru ale războiului trêbe
ispită avînd.

9. Iar el numaidecît trimêse pre Nicánor, feciorul
lui Patrocl, den priêtenii cei mai de frunte, şi‑i dêde
den toate fêliurile de limbi oameni înarmaţi 20000
ca să ucigă pre tot neamul jidovesc, dîndu‑i ajutoriu şi
pre Gorghiia serdariul, carele era de ştiia rîndul războaielor.

10. Şi făgădui Nicánor birul împăratului la rîmlêni,
fiind talanzi 2000, dentru a jidovilor robime să‑l plinească.
11. Şi îndată la cêle de pre lîngă maare cetăţi au
trimis chemînd spre cumpărare a trupuri jidoveşti,
făgăduind 90 de trupuri pentru un taland să dea, nu
aşteptînd cea de la Cel Întrutoţiitor ce era să urmêdze
lui certare.

10. Şi tocmi Nicánor haraciul care-l da romanilor
să‑l dea împăratului, 2000 de talanţi, să‑l umple den
robiia jidovilor.126
11. Şi îndată trimêse pren cetăţile cêle de pre lîngă
mare sol să‑i chiême să cumpere jidovi, făgăduind că va
da 90 de robi într‑un talant127, şi nu căuta spre izbînda
carea veniia asupra lui de la cel ce iaste Atotţiitoriul.

12. Şi Iúdei să făcu ştire pentru a lui Nicánor venire.
13. Şi vestind el celor ce era împreună cu el venirea taberii, cei ce era fricoşi şi nu credea cea a lui
Dumnedzău certare fugiia şi scotea pre sine den loc;

12. Iar deaca se făcu ştire Iúdei de venirea lui Nicánor,
13. Şi spuind taberii sale pentru venirea lui, se spăriară şi nu crezură izbîndei lui Dumnezeu şi fugiră
într‑alt loc;

14. Şi alţii ce rămăsêse [870/2] toate le vindea şi
împreună pre Domnul ruga să mîntuiască pre cei de
cel rău credincios Nicánor mai nainte de a să împreuna
vînduţi;

14. Iar alţii ce le rămăsêse vindea tot şi se ruga denpreună Domnului să‑i mîntuiască de păgînul Nicánor,
cela ce ce încă nu dobîndise el au vîndut;

15. Şi de nu pentru ei, ci pentru cêle cătră părinţii
lor făgăduinţă şi pentru cea preste ei chemare celui
cinstit şi prea cuvios numelui lui.

15. Şi măcară de nu pentru dînşii, încai pentru
făgăduinţa carea au fost cătră părinţii lor şi pentru
chiemarea cinstitului şi marelui cuvios al lui nume care
iaste spre dînşii.128

15. Şi dacă nu pentru ei, atunci pentru legămintele
strămoşilor lor şi pentru invocarea sfîntului şi măritului
său nume asupra lor.

16. Şi adunînd Maccavéu pre cei pregiur el, fiind
la număr 6000, ii ruga să nu să întristêdze de cătră
nepriêteni, nici a să sfii cea ce pre strîmbul vine
asupra lor a limbilor multă mulţime, ci să să nevoiască
vitejaşte, înaintea ochilor luînd cea ce fără de lêge la
cel sfînt loc făcută de înşii ocară

16. Iar Maccavei strînse cêle 6000 care era cu dînsul şi‑i ruga să nu se spaie de vrăjmaşi, nici să se îngrozească de mulţimea duşmanilor carii vin asupra
sa, „Ce să vă bateţi cu tărie, [17.] avînd înaintea ochilor
năcazurile cu care au fost locul cel sfînt întors în
răotate

16. Macabeul, strîngîndu-i laolaltă pe cei ce erau cu
el, şase mii la număr, îi îndemna să nu se sperie de
duşmani, nici să ia seama la mulţimea neamurilor ce
vin asupra lor fără îndreptăţire, ci să lupte vitejeşte,
avînd în faţa ochilor profanarea săvîrşită de ei, contrar
legii, la locul sfînt,

17. Şi cea a cei batjocurite cetăţi caznă şi încă a cei
den strămoşi petrêcere surpare.

17. Şi badjocura cetăţii şi pîngăriciunea şi încă şi
călcarea porîncilor părinţilor.

17. Maltratarea cetăţii batjocorite şi, pe deasupra,
desfiinţarea rînduielii strămoşeşti.

18. „Aceia şi armelor nădăjduiescu împreună şi cutezărilor”, dziseră, „noi şi pre cel întrutotţiitor Dumnedzău, putînd şi pre cei ce vin asupra noastră şi pre
toată lumea cu o clipală a oborî, nădăjduim.”

18. Că ei au zis cu îndrăzneală că se nădăjduiesc pre
arme, iar noi129 ne nădăjduim spre Dumnezeu, cela ce
poate să doboară într‑o clipeală de ochiu şi pre cei ce
vin asupra noastră şi pre toată lumea.”

18. „Aceştia”, spuse el, „s-au încrezut în arme şi în
acte de curaj, dar noi ne-am încrezut în atotputernicul
Dumnezeu, care-i poate doborî doar la un semn din
cap atît pe cei ce vin asupra noastră, cît şi întreaga
lume.”

19. Şi cătră acêstea alegînd lor şi cêle de la strămoşi
ce s‑au făcut ajutórii: 93şi cea pre vrêmea lui Senahirim,
celor 185000 cum au pierit,

19. Şi le arăta şi de mîntuirile care au fost în vrêmea
strămoşilor lor: 130cum au pierit 185000 den cei ce au
fost supt ascultarea lui Senaherim,131

19. Le-a mai vorbit şi despre ajutoarele date [de
Dumnezeu], ca răsplată, strămoşilor: de cel împotriva
lui Sennacherim, cînd au pierit o sută optzeci şi cinci
de mii [de duşmani],

20. Şi cea den Vavilon cea cătră ei franţojii rînduială
ce s‑au făcut, cum toţi la treabă au venit 8000 cu
machedonêni 4000; machedonênii întristîndu‑să, cêle
8000 pre cêle 120000 au pierdut, pentru cêle ce li s‑au
făcut lor den cer ajutor, şi folos

20. Şi de oastea franţozilor carea a fost asupra lor
în Vavilon şi au mers toţi la războiu şi au fost 8000 şi
machidonêni 4000; deci machidonênii se‑au lăsat, iar
acêle 8000 au ucis pre 120000, cu ajutoriul care au fost
lor dat den ceriu, şi

20. De cel din Babilonia, în lupta dusă împotriva
galatenilor, cînd toţi cei opt mii [de iudei] au venit
în ajutor împreună cu patru mii de macedoneni; iar
cînd macedonenii au fost în dificultate, cei opt mii au
nimicit o sută douăzeci de mii [de duşmani], datorită
ajutorului ce le-a venit din cer, şi

12. Lui Iuda i s-a dat de veste despre venirea lui
Nicanor.
13. Cînd a împărtăşit alor săi apropierea armatei
[lui Nicanor], cei fricoşi şi cei ce nu se încredeau în
dreptatea lui Dumnezeu au luat-o la fugă şi au plecat
de acolo;
14. Cei rămaşi îşi vindeau toate lucrurile şi, totodată,
îl rugau pe Domnul să-i scape pe cei ce fuseseră vînduţi ca sclavi de nelegiuitul Nicanor mai înainte de a
avea loc înfruntarea;
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mult au luat.
21. Pre carii acêstea cu bună îndrăznire pre ei puindu‑i şi gata
pentru lêge şi pentru moşie a muri, în patru părţi oastea au făcut,
22. Rînduind şi pre fraţii lui înainte povăţuitori den marginea
şireagului, pre Símon şi pre Iósif şi pre Iónathan, supuind supt
fieştecarele cîte 1500,
23. Şi încă şi pre Eleazár, să cetească sfînta carte, şi, dînd hasnă
a ajutoriului lui Dumnezău, celui dentîiu stol el înainte povăţuind,
lovitu‑s‑au cu Nicánor.
24. Şi făcîndu‑se lor ajutoriul Atotţiitoriului, au jungheat den
vrăjmaşi mai mulţi decît 9000, iară cea mai multă parte a oştii lui
Nicánor o au făcut răniţi şi de mădulare ologi, şi pre toţi a fugi i‑au
silit.
25. Iară banii celor ce spre cumpărarea lor au venit i‑au luat şi,
gonindu‑i pre ei împreună cîtva, conteniră, de vrême oprindu‑se,
26. Pentru că era zioa cea mai nainte de sîmbătă, pentru care
pricínă n‑au îndelungat cu mîniia gonindu‑i pre ei.
27. Şi armele luînd de la ei şi dezbrăcînd prăzile vrăjmaşilor,
fură şăzători sîmbătă pre loc, mult binecuvîntînd şi mărturisindu‑se
Domnului celui ce i‑au mîntuit în zioa aceasta, începătură de milă
rînduind lor.
28. Iară după sîmbătă, celor căzniţi şi văduvelor şi săracilor
împărţîndu‑le den prăzi, cêlealalte ei şi copiii au împărţit.
29. Şi acêstea făcîndu‑le şi de obşte rugă făcînd, pre cel milostiv
Domn ruga desăvîrşit să să împace cu ai lui robi.
30. Şi pre cei ce era cu Timothéu şi cu Vakhíd lovindu‑i, mai mult
decît 20000 dentr‑înşii au ucis şi de tării înalte foarte bine biruitori
s‑au făcut şi pleanuri prea multe au împărţit, tocma pre ei părtaşi
făcîndu‑se cu cei căzniţi şi săraci şi văduve şi încă şi cu cei bătrîni.
31. Şi adunînd armele de la ei, cu socoteală toate le‑au pus
împreună la locurile cêle de treabă, iară cêlealalte den prăzi le‑au
adus la Ierusalím.
32. Şi pre filarhin, cel ce era cu Timotheu, l‑au omorît, foarte om
spurcat fiind şi multe scîrbe făcînd jidovilor.
33. Şi biruinţe aducînd la moşie, pre Calistén, cel ce au ars sfintele
porţi, l‑au aprins întru o căşcioară, fiind fugit, şi cea vrêdnică a rêlei
credinţe au luat plată.
34. Iară cel de trei ori dosădit Nicánor, cel ce pre cei 1000 de
neguţători spre vînzarea jidovilor au adus,
35. Smerindu‑se de ceia ce după el să gîndiia că sînt mai mici, cu
al Domnului ajutoriu, cea de mărire lepădînd haină, pren mare ca
un fugariu pustiiu pre sine făcînd, au venit la Antióhiia foarte viind
la nenorocire pentru a oştii stricăciune.
36. Şi cel ce au priimit ca să întărească bir rîmlênilor den robimea
irusalimlênilor au mărturisit pre jidovi a avea pre Dumnezău
războinic şi pentru acêea sînt jidovii nerăniţi, căci /
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mult au luat prea întru tot multă.

au luat multă folosinţă.

au luat o pradă bogată.

21. Preste carele cu bună îndrăznire pre ei puindu‑i
şi gata pentru lêge şi pentru moşie a muri, în patru
părţi oastea au făcut,
22. Rînduind şi pre fraţii lui înainte povăţuitori
den marginea şiragului, pre Símon şi pre Iósif şi pre
Ionáthan, supuind supt fieştecarele cîte 1500,

21. Că acêste aduceri aminte îi făcu dîrji şi gata a
muri pentru legile părinţeşti, [22.] şi făcu tabăra 4 cête
22. Şi puse şi pre fraţii săi cîte pre o ceată căpetenii,
pre Símon şi pre Iosif şi pre Ioanathan, şi dêde pre
seama fieştecăruia dentr‑înşii cîte 1500,

21. Reuşind cu aceste vorbe să-i facă neînfricaţi şi
gata să moară pentru legi şi patrie, a alcătuit o oaste
[formată] din patru părţi.
22. După ce i-a rînduit în fruntea fiecărei părţi pe
fraţii săi Simon, Iosif şi Ionathan, punînd în subordinea fiecăruia cîte o mie cinci sute de oameni,

23. Şi încă şi pre Eliázar, să citească cea sfîntă carte,
şi, dînd haslă a ajutoriului lui Dumnedzău, celui dentîi
stol el înainte povăţuind, lovitu‑s‑au cu Nicánor.
24. Şi făcîndu‑să lor Cel Întrutotţiitor ajutor, au
junghiat dentru vrăjmaşi mai mult decît 9000, răniţi
şi la mădulare ologi cea mai multă parte a oştii lui
Nicánor au făcut, şi pre toţi a fugi i‑au îndemnat.

23. Şi încă [908/2] şi pre Eliazar, să cetească cartea
cea sfîntă, şi dêde hasnă ajutoriul lui Dumnezeu şi în
hărţuirea cea dentîi însuşi el, carele era132 cap, se lovi
cu Nicánor.
24. Şi fu lui ajutoriu Cel Atotputêrnicul şi uciseră
den oştile vrăjmaşilor mai mult decît 9000, iar cêealaltă
parte de oaste a lui Nicánor, carea era mai multă, o
făcură lipsiţi de mădulare şi răniţi şi‑i porniră a fugi.

23. Iar, pe lîngă asta, [punîndu-l] pe Eleazar să citească din cartea sfîntă, apoi, dînd cuvîntul de ordine
„Ajutorul lui Dumnezeu” şi mergînd el însuşi în
fruntea liniei întîi, a angajat lupta cu Nicanor.
24. Datorită faptului că Atotputernicul le era aliat,
au ucis mai mult de nouă mii de duşmani, au făcut
răniţi şi schilozi de membre în cea mai mare parte a
oastei lui Nicanor, iar pe toţi [ceilalţi] i-au silit să fugă.

25. Şi banii celor ce au venit spre [871/1] cumpărarea lor au luat şi, gonindu‑i pre ei împreună cîtăşiva,
părăsiră, de vrême închizîndu‑să,
26. Pentru că era cea mai nainte de sîmbătă, pentru
care vină n‑au îndălungat cu mîniia gonindu‑i pre ei.

25. Iară banii celor133 carii era pentru cumpărarea
lor îi luară şi‑i goniră foarte şi‑i uciseră134 [26.] şi se
întoarse, închizîndu‑se de vrême,
26. Pentru că era înaintea sîmbetei, ce pentr‑acêea
nu se mai îndeletniciră a‑i goni.

25. Au luat banii celor ce veniseră să-i cumpere şi,
urmărindu-i multă vreme, i-au lăsat să scape, constrînşi
de moment,
26. Căci era în ajun de sabat şi, din acest motiv, n-au
mai prelungit fugărirea acestora.

27. Şi armele luînd de la ei şi prăzile dăzbrăcînd a
nepriêtenilor, pregiur sîmbătă să apuca, mult binecuvîntînd şi mărturisindu‑să Domnului celui ce i‑a mîntuit la zua aceasta, începătură de milă rînduind lor.

27. Iar armele lor şi adunarea jacmanului sîmbăta o
făcură şi, binecuvîntînd, se mărturisiia Dumnezeului
celui ce i‑au mîntuit într‑acea zi şi au tocmit lor începătură de milă.

27. Adunîndu-le armele şi despuindu-i de prăzi pe
duşmani, au ţinut sabatul, binecuvîntîndu-l cu prisosinţă pe Domnul şi recunoscîndu-l ca pe cel ce i-a
salvat în ziua aceea, [devenită] începutul milei hărăzite
lor.

28. Şi după sîmbătă, celor căzniţi şi văduilor şi sărăimanilor împărţind dentru prăzi, cêlealalte ei şi copiii
au împărţit.

28. Iar deaca trecu sîmbăta, împărţi jacmanele celor
slabi şi săracilor şi văduvelor şi celor prădaţi, iar altele
le împărţi cu cei ce era supt mîna lui.

28. După sabat, făcînd parte din prăzi celor mutilaţi,
văduvelor şi orfanilor, ce a rămas şi-au împărţit ei şi
copiii lor.

29. Şi acêstea făcîndu‑le şi de obşte rugă făcînd, pre
cel milostiv Domnu ruga desăvîrşit să să împace cu
ai lui robi.
30. Şi pre cei pregiur Timótheu şi Vakhid răzămîndu‑i, împreună mai mult decît 20000 de înşii au
ucis şi pleanuri prea multe au împărţit, a tării înalte
bine foarte biruitori s‑au făcut, atocma părtaşi pre ei
şi cu cei căzniţi şi sărăimani şi văduve94 şi încă şi cu cei
bătrîni făcînd95.

29. Şi deaca făcură acêstea, făcură rugă denpreună,
rugînd pre Dumnezeu cel milostiv să fie cu pace de
tot spre robii săi.
30. Şi prinseră pre cei ce era cu Timothei şi cu
Vakhída şi uciseră mai mult decît 20000 şi apucară
culele cêle nalte şi dobînzile cêle multe le împărţiră
adîns eişi135 tot într‑un chip şi făcură părţi şi celor
slabi, şi copiilor celor fără părinţi şi văduvelor şi încă
şi celor bătrîni.

29. După ce au săvîrşit acestea, făcînd o rugăciune
obştească, au cerut ca milostivul Domn să se împace,
în sfîrşit, cu robii săi.
30. Angajînd lupta cu cei ce erau de partea lui
Timotheos şi Bacchides, au ucis dintre ei peste douăzeci de mii şi s-au înstăpînit cu uşurinţă peste fortăreţele înalte, apoi au împărţit cea mai mare parte
din pradă mutilaţilor, văduvelor şi orfanilor, încă şi
bătrînilor, făcîndu-i părtaşi cu ei.

31. Şi cercîndu‑i de arme pre dînşii, cu socoteală
toate le‑au pus împreună la locurile cêle de treabă, iar
cêlealalte den prăzi le‑au adus la Ierusalím.

31. Şi deaca strînseră armele lor, cu toată socotinţa
le puseră în loc cu prilej bun, iar cêlealalte dobînzi le
duseră în Ierusalim.

31. După ce au adunat cu grijă armele, le-au aşezat
pe toate în locuri strategice, iar restul prăzilor l-au dus
la Ierusalim.

32. Şi pre cel începător de fêl celor pregiur Timotheu l‑au omorît, prea necurat bărbat şi multe pre
jidovi fiind scîrbit.
33. Şi cêle de biruinţă făcînd în moşiele, pre cel
ce au arsu sfintele porţi, Calisten, l‑au aţîţat întru o
căşcioară, fiind fugit, şi cea vrêdnică a rêlei credinţă
au luat plată.

32. Şi pre filarhin, cel ce fusêse cu Timothei, îl
uciseră, carele era om fără de nici o cuviinţă, care a
multora dentru jidovi le‑au făcut rău.136
33. Şi prăznuind ei zioa biruinţei în Ierusalim,
prinseră pre Calisthen, cela ce arsêse poarta sfinţirei,
care scăpase într‑o căşcioară, şi dêderă plată vrêdnică
păgînătăţii lui.

32. L-au omorît pe phylarhul celor ce erau cu
Timotheos, un om tare nelegiuit, care le pricinuise
multe necazuri iudeilor.
33. Şi în timp ce sărbătoreau în patrie epiniciile,
le-au dat foc celor ce arseseră sfintele porţi şi lui
Calisthenes, care se refugiase într-o căsuţă, şi [astfel]
acesta şi-a primit răsplata pentru reaua lui credinţă.

34. Iară cel de trei ori dosădit Nicánor, cel ce pre cea
1000 de neguţători spre vînzarea jidovilor au adus,

34. Iar cel de trei ori blestemat Nicánor, cela ce
adusêse 1000 de neguţători spre vînzarea ovrêilor,

34. Iar de trei ori netrebnicul Nicanor, cel ce adunase o mie de negustori pentru vînzarea iudeilor,

35. Smerindu‑să de ceia ce după el să gîndiia prea
mici să fie, cu al lui Dumnezău ajutor, cea de mărire
lepădînd haină, pren mijlocul mării ca un fugar pustiiu
pre sine făcînd, au venit la Antiohía prea covîrşind cu
rêlele dzile pentru a oştii împărechêre.

35. Fiind el smerit, cu ajutoriul Domnului, de cei
ce se părea lui că‑i sînt mai mici, lepădîndu‑şi caftanul
cel de cinste şi făcîndu‑se pustiiu pre pămînt în chip
de fugariu, mêrse în Antiohiia şi dobîndi ocară mare
pentru piericiunea oştilor sale.

35. Umilit, cu ajutorul Domnului, de cei consideraţi
de el că sînt de cea mai joasă speţă, aruncîndu-şi
veşmîntul de mărire şi luînd-o pe cîmp de unul singur,
aidoma unui sclav fugar, ajunse în Antiohia extrem de
nefericit pentru distrugerea armatei.

36. Şi cel ce a rîmlênilor au priimit bir de la cea
den Ierusalim robire să otprăvuiască vestiia că ajutor
a avea jidovii şi pentru chipul acesta nevătămaţi sînt
jidovii, pentru că

36. Şi cel ce făgăduise haraciul romanilor să‑l dea
dentru robiia Ierusalímului acum el mărturisi pre
jidovi cum [909/1] că au pre Dumnezeu apărătoriu şi
pentr‑acêea au fost jidovii fără de rană, pentru căci

36. Iar cel ce le făgăduise romanilor că va plăti
tributul din vînzarea captivilor din Ierusalim dădea de
ştire că iudeii au un protector şi că în acest fel sînt de
nebiruit, întrucît

148

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

Biblia 1688, p. 725, col. 2
urma ei legile cêle rînduite de el mai nainte.
Cap 9
1. Şi pre vrêmea acêea să întîmplase Antioh întors fără cinste de
la locurile cêle despre Persída,
2. Pentru că au întrat la cêea ce să chiamă Persopolis şi s‑au
apucat a jefui besêreca şi a opri cetatea. Pentru acêea, dară, gloatele,
pornindu‑se spre ajutoriul armelor, să înturnară; şi să întîmplă’,
înfrîngîndu‑se Antióh de cătră cei de loc, ruşinată i să făcu întoarcerea.
3. Şi fiind el spre Ecvatána, au înţeles cêle ce s‑au întîmplat lui
Nicánor şi celor ce au fost cu Timothéi.
4. Şi înălţîndu‑se cu mînie, gîndiia şi răutatea celor ce l‑au gonit
pre el la jidovi să o razime; pentru acêea porunci carîtaşului să
mîie neîncetat, să săvîrşască călătoriia, cea den ceriu judecată fiind
împreună cu dînsul, pentru că aşa cu mîndrie zise: „Movilă de jidovi
voiu face Ierusalímul11, sosînd acoló.”
5. Iară Atotţiitoriul, Domnul Dumnezăul lui Israíl, l‑au lovit
pre el cu nevindecată şi nevăzută rană; şi aşa el săvîrşind cuvîntul,
apucatu‑l‑au pre el nesuferită durêre la ficaţi şi amară munci celor
denlăuntrul lui,
6. Foarte cu direptate, pre cel ce cu multe şi cu îngrozite primejdii
ai altora ficaţi au căznit, şi el nici într‑un chip de semeţie să ostoia;
7. Şi încă şi de mîndrie era plin, foc suflînd cu mîniile asupra
jidovilor şi poruncind să grăbască cu mêrgerea; aşa să întîmplă’ de
au şi căzut el den car, mergînd tare, şi, cu rea cădêre căzînd, toate
mădularele trupului s‑au strămutat.
8. Şi cel ce atuncea i să părea la valurile mării a porunci, de mîndriia cea ce avea peste hirea omenească, şi cu cumpăna lărgimile
munţilor gîndind înălţiri să le puie, pre pămînt fiind, întru o năsílie
să ducea, a lui Dumnezău putêre arătată cătră toţi făcîndu‑o;
9. Cît şi den trupul acestui păgîn viermii herbea şi, trăind cu
chinuri şi cu dureri, cărnurile lui cădea şi de putoarea lui toată tabăra
s‑au fost îngreuind cu putoarea.
10. Şi pre cel ce cu puţin mai nainte i să părea a să atinge de cêle
cereşti stêle, a‑l aduce nimeni nu putea, pentru a putorii nesuferită
greutate.
11. Aicea, dară, au început cea multă a mîndriei a să potoli,
zdrobit fiind, şi spre cunoştinţă a veni, cu bătaia cea dumnezăiască
premenit, adăogîndu‑să cu durerile.
12. Şi nici putorii lui putînd să sufere, acêstea zise: „Dirept iaste
a să supune lui Dumnezău, şi nu, pămintean fiind, tocma cu Dumnezeu a gîndi cu mîndrie.”
13. Şi să ruga pîngăritul cătră Stăpînul, cela ce nu va mai milui
pre el, aşa zicînd:
14. Sfîntă acêea cetate, carea, sîrguind, mergea întocma cu pămîntul să o facă şi movilă de oameni,
15. Să o zidea‑ //
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Versiunea modernă

urmază celor ce de el mai nainte rînduite legi. [871/2]

că au umblat după legile cêle ce sînt puse de dînsul.

urmează legile rînduite mai înainte de acesta.

Cap 9

Cap 9

Capitolul al 9-lea

1. Şi pre vrêmea acêea să întîmplase Antioh întorsu
fără cinste dentru cêle despre Persída locuri,

1. Într‑acêea vrême se întoarse Antioh cu ruşine de
la Persída137,138

1. Cam în acea vreme s-a întîmplat ca Antioh să se
întoarcă fără glorie din ţinuturile Persiei,

2. Pentru că au întrat la cêle ce să cheamă Persípólis
şi s‑au apucat a jefui de la bisêrică şi cetatea a o ţinea.
Pentru acêea, dară, gloatele, pornindu‑să spre a armelor
ajutor, să înturnară; şi să întîmplă, înfrîngîndu‑să
Antioh de cătră cei de pămînt, ruşinată întoarcerea i
să făcu.

2. Că au întrat în cêea ce se chiema Persepólis şi au
început a jăfui bisêrica şi a opri cetatea. Iar pornindu‑se
mulţime multă cu arme într‑ajutor, fugînd, se‑au întors; şi aşa se întîmplă’ lui Antioh a fugi de ceia ai
locului şi se întoarse ruşinat.

2. Căci ajunsese în cetatea numită Persepolis şi
încercase să prade templul şi să cucerească oraşul. De
aceea, cînd mulţimile au recurs la ajutorul armelor,
l-au învins; şi s-a întîmplat ca Antioh, biruit de cei din
partea locului, să facă, ruşinat, cale-ntoarsă.

3. Şi fiind el spre Ecvatáná, au înţeles cêle pentru
Nicánor şi pentru cei pregiur Timotheu ce s‑au făcut.

3. De‑acii, deaca au venit la Ecvatan, îi spuseră cêle
ce fusêse pentru Nicánor şi pentru Timothéi.

4. Şi rădicîndu‑să cu mînie, gîndiia şi a celor ce pre el
l‑au gonit răotate la jidovi să o razeme; pentru acêea
porînci pre carîtaş, neîncetat mîind, să săvîrşască mêrgerea, cea den cer judecată fiind împreună cu el, pentru
că aşa cu mîndrie dzise: „De mulţi bărbaţi a jidovilor
Ierusalímul voi face, sosind acoló.”

4. Şi se rîdică ’ cu mînie, socotind răotatea pentru
carea au fugit el să o izbîndească asupra jidovilor; şi
porînci sichiraşului de la carîtă să meargă tare, fără de
încetare, îndemnîndu‑l judecata cea cerească, că zicea
în trufă aşa: „Deaca voiu mêrge, mulţimea cea de bărbaţi jidovi o voiu face în dăşărtăciune.”

3. Pe cînd se afla la Ecbatana, i s-au adus la cunoştinţă cele întîmplate cu Nicanor şi cu oamenii lui
Timotheos.
4. Cuprins de mînie, se gîndea să pună pe seama
iudeilor răul pricinuit de cei ce l-au pus pe fugă; de
aceea i-a poruncit vizitiului să gonească fără întrerupere, pentru a-şi încheia călătoria, dar judecata din
cer îl însoţea, căci el afirmase cu trufie: „Voi face din
Ierusalim locul comun de îngropăciune al iudeilor,
cînd voi ajunge acolo.”

5. Iar Cel Întrutotţiitor, Domnul Dumnedzăul
lui Israil, l‑au lovit pre el cu nevindecată şi nevăzută
rană; şi aşaşi el acum săvîrşind cuvîntul, apucatu‑l‑au
pre el nesuferită a măruntăilor durêre şi amară a celor
denlontru munci,

5. 139Iar Domnul cel atotţiitoriul, Dumnezeul lui
Israil, îl răni cu rană nevăzută şi fără de vindecare;
şi cum săvîrşi el cuvîntul, într‑acel ceas l‑au apucat
durêrea cêea ce nu era cu putinţă a o răbda a droburilor
lui,

5. Dar Domnul atotputernic, Dumnezeul lui Israel,
l-a lovit cu o rană de nelecuit şi nevăzută; îndată ce
şi-a isprăvit vorba, l-a cuprins o durere de măruntaie
greu de suportat şi amarnice suferinţe ale organelor
interne,

6. Foarte pre dreptate, pre cel ce cu multe şi cu
înstreinate primejdii a altora măruntăi au căznit, şi el
nici într‑un chip de semeţie să ostoia;
7. Şi încă şi de mîndrie era plinit, foc suflînd cu
mîniile preste jidovi şi porîncind să grăbască mêrgerea;
şi să întîmplă ’ şi a cădea el den car, mergînd cu pornire,
şi, cu rea cădêre căzînd, toate mădularele trupului s‑au
strămutat.

6. Şi se căzniia cumplit cela ce munciia foarte cu
nedireptate şi cu multe fêliuri de cazne droburile a
mulţi;
7. Iar el nicicum nu se părăsi de trufiia lui, ce încă
se şi mai umplea de mîndrie şi mai cu mare foc sufla
asupra jidovilor şi porînci să grăbească să meargă
mai curînd; şi aşa mergînd tare, i se întîmplă ’ de căzu
den carîtă şi aşa căzu cădêre rea, cîtu‑şi frînse toate
mădularele trupului.
8. Şi cela ce i se părea că va porînci şi valurilor mării,
pentru140 trufiia mai mult decît oamenii, şi mulţimea
munţilor celor mari că o va măsura în cumpene, el zăcînd pre pămînt, era purtat în pîrghii, arătînd tuturor
aiêvea putêrea lui Dumnezeu;141

6. Şi pe bună dreptate, căci şi el făcuse să sufere
măruntaiele altora prin multe şi nemaivăzute chinuri,
iar la mîndrie nu renunţa nicicum;
7. Ba era şi mai plin de trufie, aţîţîndu-şi în suflet
focul împotriva iudeilor şi poruncind să se grăbească
înaintarea; s-a întîmplat însă să cadă de pe carul ce-l
purta zgomotos şi, în grava căzătură, cel căzut să-şi
zdrobească toate membrele trupului.

8. Şi cel ce atunceaşi i să părea celor a mării valuri a
porînci, pentru cea preste om mîndrie, şi cu cumpăna
lărgimile munţilor gîndind înălţări să le puie, pre pămînt fiind, întru o năsă’ lie să ducea, arătată a lui Dumnedzău cătră toţi putêrea făcîndu‑o;

8. Cel ce nu demult, din pricina unei trufii mai
presus de omenesc, avea impresia că porunceşte valurilor mării şi credea că va cîntări în balanţă văile [şi]
înălţimile munţilor, după ce a fost culcat la pămînt, era
acum dus cu targa, arătînd tuturor, prin aceasta, vădita
putere a lui Dumnezeu;
9. Aşa se face că din trupul nelegiuitului colcăiau
viermi şi, vieţuind în chinuri şi în dureri, cărnurile
cădeau de pe el, iar din pricina duhorii lui întreaga
armată îi detesta putreziciunea.

9. Cît şi den trupul acestui rău-credincios viermi
a înviia şi, viu fiind cu dureri şi chinuri, pielíţele lui
cădea şi de putoarea [872/1] lui toată tabăra s‑au fostu
îngreuind cu putoarea.

9. Atîta cît cura viermi den trupul lui şi de viu cura
împuciciune den carnea lui şi de împuciciunea şi de
scîrnăviia lui toată oastea se scîrbiia.

10. Şi pre cel ce cu puţîn mai nainte celor cereşti
stêle a să atinge i să păriia, a‑l aduce nimeni nu putea,
pentru a putorii nesuferită greotate.

10. Şi cel ce mai nainte puţinel i se părea că au
ajuns de stêlele ceriului, pre acela nimini nu putea să‑l
poarte, pentru cumplita împuciciune.

10. Pe cel care, puţin înainte, avea impresia că atinge
aştrii de pe cer nimeni nu-l mai putea transporta, din
pricina înteţirii insuportabile a duhorii.

11. Aicea, dară, au început cea multă a mîndriei şi a
lui a să potoli, înfruntat fiind, şi spre cunoştinţă a veni,
cu dumnedzăiescul bici preste minută96, adăogîndu‑să
cu durerile.

11. De‑acii, de aici au început a cunoaşte trufiia sa
cea multă, fiind rănit cu rana cea a duhului142, cum că
numai într‑o clipeală au cazna durerii sale.

11. Atuncea, dară, rănit fiind, a început să renunţe
în bună măsură la trufie şi să ajungă a-şi conştientiza
starea, expus în fiece clipă la dureri crescînde, sub
biciul lui Dumnezeu.

12. Şi nici putorii lui putîndu‑să suferi, acêstea
dzise: „Dreptu‑i a să supune lui Dumnedzău, şi nu,
pămîntean fiind, atocma cu Dumnedzău a gîndi cu
mîndrie.”
13. Şi să ruga cel pîngărit cătră cela ce nu încă pre el
va milui Despuitor, aşa dzicînd:

12. Şi deaca nu mai putu nici el însuşi să mai [909/2]
poarte împuciciunea sa, zise aşa: „Lucru pre direptate
iaste a se pleca lui Dumnezeu şi cel muritor să nu se
socotească cu trufie că iaste întocma cu Dumnezeu.”
13. Şi se ruga pîngăritul Domnului, de la carele nu
va dobîndi milă, zicînd aşa:

12. Şi cînd n-a mai fost în stare să-şi suporte duhoarea, a spus aceste vorbe: „E drept să te supui lui
Dumnezeu şi, în calitate de muritor, să nu te consideri
egal lui.”
13. Cel pîngărit se ruga Stăpînului, care nu se îndura
nicicum de el, spunînd aşa:

14. Cea sfîntă cetate, carea, sîrguind, mergea atocma
cu pămîntul şi mulţime de bărbaţi

14. „Cetatea cea sfîntă, carea mă pripiiam, deaca
voiu veni, să o fac pulbere şi să fie gropniţă,

14. Că cetatea sfîntă, pe care se grăbea să o facă una
cu pămîntul şi groapă comună [a iudeilor],

15. Să o zideas-

15. [14.] O las

15. O va recon-
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scă, slobodă să o facă, şi pre jidovi, pre carii au fost socotit nici de
îngropare a‑i învrednici, ce mîncaţi de pasări împreună cu pruncii
să‑i lêpede la hiară, pre toţi aceştia întocma cu athineii să‑i facă;
16. Şi pre cea ce mai nainte au prădat sfîntă besêrică cu prea
bune danii să o împodobască şi sfintele vase cu multe părţi toate să
le dea şi cêle ce să cuvin cătră jîrtve porunci dentru ale lui venituri
să le dea;
17. Şi spre acêstea, şi jidov să fie şi tot locul ce e lăcuit de oameni
să meargă, mărturisind a lui Dumnezău tărie.
18. Şi nici într‑un chip încetînd durorile, pentru că venise
asupra lui cea direaptă a lui Dumnezău judecată, şi de cêle despre el
nenădejduindu‑să, scris‑au cătră jidovi iscălită carte, iscălit12 cu chip
de rugăciune, carea cuprindea aşa:
19. „Celor buni jidovi cetăţênilor, multu a să bucura şi a fi
sănătoşi şi bine a face, împăratul şi voivodul Antióh!
20. De sînteţi sănătoşi, şi fiii voştri şi ale voastre după voie vă
sînt voao, rogu‑mă, dară, lui Dumnezău cel prea mare har, la ceriu
nădêjde avînd.
21. Şi eu, boleac zăcînd, de a voastră cinste şi bună gîndire mi‑aş
fi adus aminte cu dragoste; întorcîndu‑mă de la locurile cêle despre
Persída şi căzînd în boală grea, de folos socotiiu a griji pentru cea
de obşte a tuturor întemeiêre,
22. Nu nenădejduindu‑mă de cêle ce‑mi sînt asupră, ce avînd
multă nădêjde a scăpa de boală.
23. Şi văzînd că încă şi tată‑mieu, pre vremile carele au oştit la
locurile cêle de sus, au arătat pre cel ce va fi în urma lui,
24. Ca, de să va întîmpla ceva cu greu, ştiindu cei de pren ţară la
carele sînt lăsate lucrurile, să nu să turbure;
25. Şi cătră acêstea, socotind pre cei de aproape putêrnici şi
vecini împărăţiei, vremile aşteptînd, adăstînd să vază ce s‑are întîmpla, pus‑am pre fiiul mieu Antióh împărat, pre carele de multe ori,
îmblînd pre domniile cêle de sus, la mai mulţi dentru voi îl adevăram
şi‑l întăriiam; şi am scris cătră el cêle de mai jos scrise.
26. Rogu, dară, pre voi şi poftesc, aducîndu‑vă aminte de facerile
de bine de obşte şi de osăbi, fieştecarele să păzască cea ce iaste
bunăvoinţă la mine şi la feciorul mieu,
27. Pentru că adeverit sînt că el, cu blîndêţe şi cu iubire de
oameni, urmînd la voia mea, să petreacă cu voi.”
28. Deci acel ucigătoriu de oameni şi hulitoriu cêle ce era mai
rêle pătimind, precum altora el au făcut, pren streinătate, în munţi,
cu prea jalnică moarte îşi săvîrşi viaţa.
29. Şi aducea trupul Fílip, soţiia lui, carele şi temîndu‑se de fiiul
lui Antióh, cătră Ptoloméu Filomítor, la Eghípet, s‑au dus. /
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că, volnică să o facă, şi pre jidovi, pre carii au fost
socotit nici de îngropare a‑i învrednici, ce mîncaţi de
pasări împreună cu pruncii să‑i lêpede la fiară, pre toţi
aceştia atocma cu athineii să‑i facă;

să fie slobodă, [15.] şi pre jidovi, carii vream nici
îngropării să fie vrêdnici, ce vream să‑i dau denpreună
cu copiii lor să fie de fărîmare fierilor şi pasărilor, toţi
să se facă să fie întocma cu athinênii;143

strui şi o va proclama liberă, iar pe iudei, pe care
nu-i considerase vrednici nici de mormînt, ci de a fi
aruncaţi împreună cu pruncii lor păsărilor de pradă şi
fiarelor, îi va face pe toţi egalii atenienilor;

16. Şi pre cela ce mai nainte au prădat sfîntu hram
cu prea bună punere să‑l podobască şi cêle sfinte cinii
cu multe părţi pre toate să le dea şi cêle ce să cuvin
cătră jirtve porînci dentru ale lui venituri să le dea;

16. Şi bisêrica cea sfîntă carea mai nainte se‑au
jăfuit să o împodobească foarte cu darure scumpe şi
vase sfinte să dea cu mult mai multe, şi ce va trebui
spre jărtve, dentr‑ale lui venituri să dea;

16. Iar templul sfînt, pe care înainte îl jefuise, îl va
împodobi cu cele mai minunate daruri şi-i va înapoia
cu prisosinţă sfintele odoare, iar din veniturile proprii
va plăti contribuţiile necesare pentru jertfe;

17. Şi cătră acêstea, şi jidov să fie şi tot locul lăcuit
să margă, vestind a lui Dumnedzău tărie.

17. Şi preste acêstea, să fie şi jidov şi să umble tot
locul lumii să mărturisească biruinţa lui Dumnezeu.”

17. Pe lîngă acestea, va deveni şi el iudeu şi va merge
în orice ţinut locuit, vestind puterea lui Dumnezeu.

18. Şi nici într‑un chip încetînd durorile, pentru că
au fost venit preste el drept al lui Dumnedzău judeţ,
şi cêle pentru el nenădăjduind, scris‑au cătră jidovi
cea dedăsupt scrisă carte de rugă, rînduială avînd şi
cuprinzîndu‑să aşa:

18. Ce nici într‑un chip durêrea nu i se conteni,
(că sosise pre dînsul judecata lui Dumnezeu cea
direaptă,)144 şi nu se mai nădăjdui de cêle ce era cătră
dînsul şi scrise la jidovi într‑acesta chip, şi scrisoarea
avea rînd de rugăciune şi era scrisă aşa:

18. Dar fiindcă suferinţele nu i se potoleau nicicum,
căci venise asupra lui dreapta judecată a lui Dumnezeu,
pierzîndu-şi speranţa în ce-l privea, le-a scris iudeilor
scrisoarea de mai jos, sub forma unei rugăminţi, cu
următorul conţinut:

19. „Celor buni jidovi cetăţênilor, mult a să bucura
şi a fi sănătoşi şi bine a face, împăratul şi hatmanul
Antioh!

19. „Preabunilor cetăţêni jidovi, foarte să fiţi cu
bucurie şi să aveţi sănătate şi bun noroc, împăratul şi
căpeteniia Antioh!

19. „Cinstiţilor cetăţeni iudei, regele şi strategul
Antioh le urează multă bucurie, sănătate şi fericire!

20. De sînteţi sănătoşi, şi fiii‑vă şi ale voastre după
voie vă sînt voao, rogu‑mă, dară, lui Dumnedzău cel
prea mare har, la cer nădêjdea avînd.

20. Deaca sînteţi de petrêceţi bine, voi şi feciorii
voştri, şi ale mêle cunoscute sînt voaoă, [21.] că mă
rog lui Dumnezeu pentru nădêjdea cea mare carea o
am spre ceriu.

20. Dacă voi sînteţi bine, iar copiii şi cele ale voastre
vă sînt după dorinţă, îndrept către Dumnezeu cea mai
mare recunoştinţă, avînd speranţă în cer.

21. Şi eu boleac zăceam, a voastră cinstea şi bună
gîndirea aş fi pomenindu‑o cu prea iubire; înturnîndu‑mă de la cêle de pregiur Persída locuri şi căzînd la
boală, greotate avînd, de folos socotiiu a griji pentru
cea de obşte a tuturor mîntuire,

21. Şi eu, zăcînd în durêre, îmi aduş aminte de
cinstea voastră şi de înţelepciunea cea bună cu dragoste; şi, întorcîndu‑mă den locurile cazîlbăşăşti, am căzut
în boală grea şi cu nevoie şi socotiiu că va fi lucru de
folos de voiu purta grijă pentru mîntuirea tuturor,

21. Eu unul, [pe cînd] zăceam bolnav, îmi aminteam
cu drag de preţuirea şi bunăvoinţa voastră; întorcîndu-mă din ţinuturile Persiei şi fiind cuprins de o gravă
slăbiciune, am socotit necesar să mă gîndesc la siguranţa comună a tuturor.

22. Nu nenădăjduind pentru mine, ci avînd multă
nădêjde a scăpa boala.

22. Nu ca cînd n‑aş mai avea nădêjde că voiu mai
trăi, ce socotind cum că mă voiu mîntui den boală.

22. Nu sînt fără nădejde în ce mă priveşte, ci am
multă speranţă că voi scăpa de boală.

23. Şi [872/2] văzînd că încă şi tată‑mieu, la care
vremi la cêle de sus locuri au tăbărît, au arătat pre cel
ce‑i va urma,
24. Pentru că, de ceva prea mărit să va întîmpla97
sau de să va şi vesti ceva cu greu, ştiind cei pren ţară la
carele‑s lăsate lucrurile, să nu să turbure;

23. Văzînd că şi tată‑mieu, în vremile cêlea ce oştiia
în locurile cêle mai den sus, au arătat cine va lua stăpîniia în urma lui;
24. Ca, de se va întîmpla carea cumva vreo145 împoncişare sau de se va auzi ceva de rău, să ştie aceasta
cei den ţară pre a cui seamă au rămas lucrurile şi să nu
fie turburare,
25. Cătră acêstea, socotind şi pre vecini că sînt
putêrnici şi pre cei de pre lîngă împărăţie vremilor
supuindu‑se şi aşteptînd ce se va întîmpla, am luat
pre fiiu‑mieu [910/1] Antioh să fie împărat, pre care
de multe ori l‑am trimes în ţinutul cel mai den sus, la
mulţi den voi îl cunoşteam şi‑l întăriiam; şi am scris la
dînsul cêle ce sînt scrise mai jos.

23. Avînd în vedere că şi tatăl meu, la vremea cînd
pornea la război spre ţinuturile de sus, l-a desemnat pe
cel ce i-a urmat,
24. Pentru ca, în eventualitatea că ar surveni ceva
neprevăzut sau ar fi vestită vreo nenorocire, cei din
ţară, ştiind cui i-au fost încredinţate treburile, să nu
fie tulburaţi;
25. Pe lîngă acestea, aflînd că dinaştii din apropiere,
vecini cu regatul nostru, pîndesc momentul şi sînt în
aşteptarea a ceea ce va fi, l-am desemnat ca rege pe fiul
meu Antioh, pe care de multe ori, cînd porneam spre
satrapiile de sus, îl încredinţam celor mai mulţi dintre
voi, recomandîndu-vi-l; lui i-am scris cele de mai jos.

26. Rog, dară, pre voi şi poftescu, aducîndu‑vă
aminte de bune-facerile şi de obşte şi de osebi, fieştecarele să păzască cêea ce iaste bunăvoinţa la mine şi
la ficior,

26. Deci vă rog şi vă poftesc să vă aduceţi aminte
de facerea de bine cea de obşte, ca să ţie fieştecine
credinţa cătră mine şi cătră fiiu‑mieu,

26. Prin urmare, vă rog şi vă cer ca, amintindu-vă
de binefacerile mele publice şi private, fiecare să păstreze şi faţă de fiul meu bunăvoinţa pe care o are faţă
de mine,

27. Pentru că adeverit sînt că el, cu blîndêţe şi cu
iubire de oameni, urmînd la a mea voie, să petreacă
cu voi.”

27. Că am nădêjde spre dînsul că va fi blînd şi iubitoriu de oameni, că va umbla după voia mea şi va fi
denpreună cu voi.”

27. Căci am convingerea că el, conformîndu-se cu
blîndeţe şi omenie dispoziţiei mele, va fi îngăduitor
cu voi.”

28. Acel, dară, de bărbaţi ucigător şi blăstămător98
cêle mai rêle păţind, în ce chip altora au făcut, în streinătate, întru munţi, cu prea jalnică moarte îndreptă‑şi
viaţa.

28. Şi acel ucigaş de oameni şi hulnic cêle foarte rêle
pătimind, precum au făcut pre alţii, de se‑au înstreinat
şi el în munţi, cu cumplită moarte se‑au sfîrşit.

28. Aşadar, acest ucigaş şi hulitor, pătimind cele
mai cumplite [chinuri], la fel cum a făcut altora, şi-a
sfîrşit viaţa pe pămînt străin, în munţi, prin moartea
cea mai jalnică.

29. Şi‑i aducea trupul Fílip, soţiia lui, carele şi sfiindu‑să de fiiul lui Antioh, cătră Ptolemeu Filomítor, la
Éghipt, s‑au dus.

29. Iar trupul lui îl aduse Filipp, vîrstnicul lui, căruia
fiindu‑i frică de feciorul lui Antioh, se duse la Ptolomei
Filomitor, în Eghípet.

29. Îi escorta trupul Filip, prietenul său apropiat,
care, ferindu-se de fiul lui Antioh, s-a dus în Egipt, la
Ptolemeu Philometor.

25. Şi cătră acêstea, socotind şi pre cei de aproape
putêrnici şi vecinînd împărăţiei, vremilor aşteptînd,
aşteptînd ce s‑ar întîmpla, arătat‑am pre fiiul Antioh
împărat, pre carele de multe ori, îmblînd la cêle de
sus domnii, la mai mulţi dentru voi îl cunoşteam şi‑l
întăriiam; şi am scris cătră el cêle dedesupt scrise.
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Biblia 1688, p. 726, col. 2
Cap 10
1. Iară Maccavéu şi cei denpreună cu el, Domnul aducînd înainte
pre ei, besêrica au luat şi cetatea,
2. Iară cêlea de pren tîrg cuptoare ce era făcute de cei striini de
fêliu,
3. Încă şi capiştile le‑au surpat; şi besêrica curăţindu‑o, alt
jîrtăvnic au făcut şi, înfierbîntînd pietri şi foc dentru iale luînd, au
adus jîrtvă după al doilea an şi încă şi 6 luni, şi tămîie şi luminători
şi a pîinilor puneri înainte au făcut.
4. Şi acêstea făcînd, rugatu‑s‑au Domnului, căzînd pre pîntece,
să nu mai cază ca la acêstea răutăţi, ce, de vor şi greşi vreodinioară,
de cătră el cu blîndêţe să să cêrte, şi nu la cêle hulitoare şi varvari
limbi să să dea.
5. Şi în care zi s‑au pîngărit besêreca de cei striini de fêliu,
într‑acêea zi şi curăţeniia besêricii a fi s‑au întîmplat, în 25 ale lunii
aceştiia, care iaste haseléf.
6. Şi cu veselie au ţinut zile 8, în chip de colibi, aducîndu‑şi
aminte că mai nainte cu puţină vrême, făcînd Sărbătoarea Colibilor
în munţi şi în peşteri, ca hiarăle era păscîndu‑se.
7. Pentru acêea, stîlpări şi ramuri frumoase, încă şi finici avînd,
laude da celui ce bine au sporit să să curăţască locul lui.
8. Şi au poruncit cu poruncă de obşte şi cu răspuns la toată
limba jidovească den an în an să ţie zilele acêstea.
9. Şi cêle ale săvîrşirii lui Antióh, celui ce s‑au numit Epifánu,
aşa au fost.
10. Iară acum cêle de Efpátor Antióh, şi fiiu celui necredincios
fiind, să arătăm, scurtîndu acêstea ce cuprind răutăţile războaielor.
11. Pentru că el, luînd împărăţiia, au pus diregătoriu preste lucruri pre oarecarele Lísia şi a Gropiloasei Síriei şi Finíchii voivod
dentîiu mai mare.
12. Pentru că Ptoloméu, cel ce să chema Macrón, socotind a păzi
direptatea la jidovi, pentru cea ce s‑au făcut la ei strîmbătate, ispitiia
cêle cătră ei cu pace a le petrêce.
13. Pentru acêea, pîrîndu‑se de priêtini cătră Efpátor şi auzind
de toate părţile că iaste vînzătoriu pentru căci au părăsit Chíprul,
care să încrezuse de Filomitóriu, şi cătră Antióh Epifán s‑au dus;
nici blagorodnică avînd biruinţa, de voie rea, otrăvindu‑se pre sine,
părăsi viaţa.
14. Şi Gorghía, făcîndu‑se voivod locurilor, hrăniia striini şi
dupre tutindine împotriva jidovilor hrăniia războiu.
15. Şi împreună cu acesta şi idumeii, biruitori de cetăţi tari fiind,
certa pre jidovi şi, pre cei ce au fugit de la Ierusalim luîndu‑i cătră
ei, a hrăni războiu să apuca.
16. Iară cei ce era cu Maccavéu, făcînd rugă şi rugînd pre Dumnezău ca să le fie lor ajutoriu, //
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Cap 10

Cap 10

Capitolul al 10-lea

1. Iară Maccavéu şi cei împreună cu el, Domnul
aducînd înainte pre ei, bisêrica au luat şi cetatea,

1. Iară Maccavei şi cei ce era cu dînsul, ocrotindu‑se
de Domnul, au luat bisêrica şi cetatea,146

1. Macabeul şi cei ce erau cu el, sub protecţia
Domnului, au luat înapoi templul şi cetatea,

2. Iară cêle pren tîrgu cuptoare de cătră cei striini
de fêl fiind făcute

2. Iar capiştele cêle ce le făcuse păgînii pren tîrgure

3. [2.] Şi încă şi capiştile au99 surpat; [3.] şi bisêrica
curăţind, alt jirtăvnic au făcut şi, înfierbîntînd pietri
şi foc dentru iale luînd, au adus jirtvă, după al doilea
an şi încă şi 6 luni, şi tămîie şi luminători şi a pîinilor
punere înainte au făcut.

3. [2.] Şi încă şi altarele le‑au săpat; [3.] şi curăţind
bisêrica, au făcut alt altariu şi, arzînd pietrile şi luînd
foc, aduseră jărtvă, după 2 ani şi 6 luni, şi puseră tămîie
şi sfêştnice şi pîini ale punerii înainte.

4. Şi acêstea făcînd, rugatu‑s‑au Domnului, căzînd
pre pîntece, să nu mai cază ca la acêstea răotăţi, ci, de
vor şi greşi vreodinioară, de cătră el cu blîndêţe să
să cêrte, şi nu la cêle ce blastămă şi varvari limbi să să
dea.

4. Şi făcînd acêstea, ruga pre Domnul, căzînd cu
fêţele în jos, ca să nu li se mai întîmple răotăţi ca acêlea, ce, de vor şi greşi, de dînsul să se cêrte, iar să nu
se mai dea în mîinile păgînilor şi ale limbilor celor
hulitoare.

5. Şi întru care dzi bisêrica de cătră cei striini de
[873/1] fêl s‑au spurcat, să întîmplă întru acêeaşi dzi
curăţeniia a să face a bisêricii, în 25 a aceştiia luni,
carele iaste halef.

5. Şi în ce zi se pîngărise bisêrica de păgîni, iarăşi
într‑acêea zi se întîmplă’ de fu curăţirea bisêricii, în 25
de zile ale lunii lui haslev.

5. S-a întîmplat ca în aceeaşi zi în care templul a fost
pîngărit de străini să aibă loc şi purificarea lui, anume
în cea de-a douăzeci şi cincea zi a aceleiaşi luni, care
este chaseleu.

6. Şi cu veselie au ţînut dzile 8, în chip de colibi,
pomenind că mai nainte de puţînă100 vrême cea a Colibilor Sărbătoare întru munţi şi întru peşteri ca fiarăle
era păscîndu‑să.

6. Şi prăznuiră cu veselie 8 zile, în chipul colibilor,
aducîndu‑şi aminte că mai nainte cu puţinea vrême în
Sărbătoarea Colibilor era de se păştea în munţi şi în
peştere ca fierile.147

6. Cu mare veselie ei au sărbătorit timp de opt zile,
la fel ca la Sărbătoarea Corturilor, amintindu-şi că puţin
timp înainte ţinuseră Sărbătoarea Corturilor în munţi
şi în peşteri, aidoma fiarelor.

7. Pentru acêea, stîlpări şi crăngi frumoase şi încă
finici avînd, laudă da celui ce bine au sporit să să
curăţască al lui loc.
8. Şi au porîncit cu porîncă de obşte şi răspunsu la
toată a jidovilor limbă preste an să le ţie acêstea dzile.

7. Pentr-acêea, stîlpări frumoase şi ramuri verzi şi
finici avînd, aducea cîntări de laudă celuia ce au sporit
a curăţi locul său.
8. Şi aşăzară porîncă de obşte şi obicêiu a toată
limba jidovească să prăznuiască acêste zile în toţi anii.

9. Şi cêlea a lui Antioh, celui ce s‑au numit Epifanis,
a săvîrşirei aşa era.

9. Iar sfîrşitul lui Antioh, carele se chiema Epifan,
aşa au fost.

7. De aceea, purtînd tirsuri, ramuri înflorite şi încă
frunze de palmier, înălţau imnuri celui ce dusese la
bun sfîrşit purificarea locului său.
8. Printr-o hotărîre obştească şi prin vot, au decretat
pentru întregul neam al iudeilor să se celebreze în fiecare an aceste zile.
9. Şi aşa i-a fost sfîrşitul lui Antioh, cel supranumit
Epiphanes.

10. Şi acum cêle pentru Evpátor Antioh, şi fiu a
celui necredincios fiind, să arătăm, acêstea scurtîndu‑le
cêle ce coprind a războaielor rêle.

10. Deci acum voi zice cêle ce au fost de Evpátor,
feciorul lui Antioh păgînul, scurtînd răo‑ [910/2] tăţile
cêlea ce se‑au făcut pren războaie.

10. Acum vom prezenta cele întîmplate în timpul
lui Antioh Eupator, care a fost fiul necredinciosului,
rezumînd nenorocirile petrecute în războaie.

11. Pentru că el, luînd împărăţiia, au arătat diregător preste lucruri pre Lisía oarecarele şi a Grópiloasei
Siríei şi Finíchii hatman dentîi mai mare.

11. Că deaca luoă el împărăţiia, puse preste lucrurile
împărăteşti pre oarecare Lisiia, mai-marele oştii148 văii
Síriei şi al Finíchiei.149

11. Căci acesta, luînd în primire domnia, l-a desemnat mai-mare peste treburile [regatului] pe un anume
Lysias, strategul Koile-Siriei şi al Feniciei.

12. Pentru că Ptoleméu, cel ce să chema Mácron,
ce‑i drept a păzi socotind la jidovi, pentru cêea ce s‑au
făcut la ei strîmbătate, şi ispitiia cêle cătră ei cu pace
a le petrêce.

12. Iar Ptolomei, cel ce se chiema Macron, păzind
direptatea, pentru năcazul carele era asupra jidovilor,
mêrse la dînşii şi se ispitiia, cêlea ce era asupra lor să
le petreacă cu pace.

12. Ptolemeu, cel supranumit Macron, luînd iniţiativa să păstreze cu grijă spiritul de dreptate faţă de
iudei, din pricina nedreptăţii comise la adresa lor, încerca să se poarte paşnic cu ei.

13. Pentru acêea, pîrîndu‑să de cătră priêteni cătră
Evpátor şi vînzător pentru fieştecarea auzind pentru
că Chíprul, încrezîndu‑să de cătră Filomítor, au lăsatu‑o şi cătră Antioh cel Epifanis s‑au dus; nici de
bună naştere biruinţa avînd, de voie rea, otrăvind pre
sine, părăsi viaţa.

13. Pentru care lucru fiind el mozavirit de priêteni cătră Evpátor şi auzind că iaste vînzător de pretutindinea, părăsi Chíprul, care era dat pre seama lui
de Filomítor, şi se duse la Antioh Epifan; şi, neavînd
socotinţă pentru biruinţă şi pentru neamul cel mare,
cu otravă îşi sfîrşi viiaţa.

13. Drept urmare, acuzat de prieteni în faţa lui
Eupator şi auzind de fiecare dată că e [numit] trădător pe motiv că părăsise Ciprul, încredinţat lui de
Philometor, şi trecuse de partea lui Antioh Epiphanes;
şi nemaideţinînd o funcţie onorabilă, din pricina descurajării şi-a luat singur viaţa, otrăvindu-se.

14. Şi Gorghía, făcîndu‑să hatman locurilor, striini
hrăniia şi pren fieştecarea cătră jidovi război hrăniia.

14. Iar Gorghiia, deaca au luat stăpîniia locurilor,
de era el mai-mare, totdeauna făcea războiu asupra
jidovilor,

14. Iar Gorgias, devenit strateg al ţinuturilor, întreţinea trupe de mercenari şi, cu fiecare ocazie, aţîţa războiul împotriva iudeilor.

15. Şi împreună cu acesta şi idumeii, ţiitori de tari
tării fiind, certa pre jidovi şi, pre cei ce au fugit de la
Ierusalím luîndu‑i cătră ei, a hrăni război să apuca.

15. Cu carele idumeiênii au luat în vremi culele150
şi‑l învăţa pre jidovii cei ce scăpase den Ierusalim să‑i
ia cu războiu151 şi să‑i bată.

15. Şi la fel ca el, idumeii, deveniţi stăpîni peste
fortăreţele cu o poziţie favorabilă, îi hărţuiau pe iudei
şi, primindu-i pe cei fugiţi din Ierusalim, se străduiau
să întreţină războiul.

16. Iară cei pregiur Maccaveu, făcînd rugă şi rugînd
pre Dumnedzău ajutor lor să li să facă,

16. Iar ceia ce era cu Maccavei făcură rugăciune şi
ruga pre Dumnezeu să le fie ajutoriu

16. Dar oamenii Macabeului, făcînd o rugăciune şi
rugîndu-l pe Dumnezeu să le fie aliat,

2. Iar altarele ridicate de cei de alt neam în piaţă,
3. [2.] Precum şi incintele sacre le-au distrus; [3.] iar
după ce au purificat templul, au făcut un alt jertfelnic
şi, aducînd nişte pietre în stare de incandescenţă şi
luînd de la ele foc, au oferit, după un răstimp de doi ani,
jertfe, tămîie şi candele şi au săvîrşit punerea înainte
a pîinilor.
4. Iar după ce au făcut acestea, prosternîndu-se,
l-au rugat pe Domnul să nu mai aibă parte nicicînd de
asemenea nenorociri, iar de-ar mai păcătui vreodată,
să fie îndreptaţi de el cu îngăduinţă şi să nu fie daţi pe
mîna unor neamuri păgîne, hulitoare şi barbare.
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spre cetăţile idumeilor s‑au pornit,
17. La carele şi lovind cu bună vitejie, biruitori să făcură locurilor
şi spre toţi ceia ce să bătea de pre zid izbîndiră; şi pre cei ce să
nemeriia, pre toţi îi junghea, şi uciseră nu mai puţini decît 20000.
18. Şi fugind unii nu mai puţini decît 9000 la doao turnuri foarte
cu tărie bună şi toate cêle de‑nchisoare avînd,
19. Maccavéu, la locuri ce era de treabă lăsînd pre Símon şi pre
Iósif şi încă pre Zakhéu şi pre cî́ţva care era împreună cu el spre a
acestora încunjurare, el s‑au despărţit.
20. Iară cei ce era cu Símon, iubind argintul, de oarecarii den cei
den turnuri s‑au amăgit cu bani şi, 70000 de drahme de argint luînd,
au lăsat pre oarecarii de au scăpat.
21. Şi vestindu‑se lui Maccavéu pentru lucrul ce s‑au făcut,
adunînd pre povăţuitorii nărodului, i‑au hulit că pentru argint au
vîndut pre fraţi, slobozînd pre nepriêtini asupra lor.
22. Pre aceştia, dară, vînzători fiind, i‑au omorît şi îndată pre cêle
doao turnuri au luat;
23. Şi cu armele toate în mîni sporindu‑se, pierdu într‑amîndoao
tăriile mai mulţi de 20000.
24. Iară Timothéu, cel ce mai înainte s‑au biruit de jidovi,
adunînd streine puteri prea multe şi adunînd nu puţină călărime
care au fost a Ásiei, veni ca să ia pre Iudéa cu robie.
25. Iară cei ce era cu Macavéu, apropiindu‑se el, cătră ruga lui
Dumnezău s‑au întorsu;
26. Cu pămînt capetele presărînd şi míjlocile cu saci încingîndu‑le,
pre cea denaintea jîrtăvnicului vatră căzînd, să ruga blînd să le fie
lor, să să învrăjbască cu vrăjmaşii lor şi să stea împotrivă celor ce să
pun împotrivă, precum lêgea dovedêşte.
27. Şi întorcîndu‑se de la rugă, luînd armele, ieşiră den cetate
mult înainte; şi apropiindu‑se de vrăjmaşi, de eluşi era.
28. Şi în răsărita soarelui să loviră amîndoao părţile, ceştia chizăşuită avînd buna norocire şi biruinţa cu bunătate cea spre Domnul
scăpare, iară ceia povăţuitori ostenêlelor rînduise mîniia13.
29. Şi făcîndu‑se tare războiu, arătară‑să vrăjmaşilor de la ceriu14
5 bărbaţi străluciţi, pre cai cu frîne de aur;
30. Şi povăţuind pre jidovi cei doi şi pre Macavéu în mijloc
luîndu‑l şi acoperindu‑l cu armele lor, nerănit îl păziia; iară la vrăjmaşi
săgetături şi trăsnete arunca, pentru acêea, turburîndu‑se cu nevedêre,
de tot să tăia, fiind plini de gîlceavă.
31. Şi să junghiară 20000 şi 500, şi călăreţi 600.
32. Şi sîngur Timothéu au fugit la Gazára, ce să chema tărie
foarte bună, palancă, căpitănind acoló Heréu.
33. Iară cei ce era cu Macavéu cu bucurie au şezut prejur palancă
4 zile.
34. Iară cei denlăuntru, întru tăriia locului nădejduind, /
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spre cêle a idumeilor tării s‑au pornit,

şi năvăliră la culele idumeiênilor,152

s-au năpustit asupra fortăreţelor idumeilor;

17. La carele şi lovind cu bună vitejie, biruitori să
făcură locurilor şi pre toţi ceia ce pre zid101 să bătea ii
izbîndiră; şi junghia pre cei ci să neme‑ [873/2] riia,
pre toţi, şi uciseră nu mai puţîni decît 20000.
18. Şi fugind împreună oarecarii nu mai puţîni
de 9000 la 2 turnuri tari bine foarte şi toate cêle de
închisoare avînd,

17. Cu carii lovindu‑se vitejaşte, apucară ei locurile
şi pre toţi cei ce se bătea de pre ziduri îi uciseră, nu mai
puţini decît 20000.

17. Lovindu-le cu putere, au cucerit acele locuri,
i-au respins pe toţi cei ce luptau pe zid şi i-au ucis pe
cei care le ieşeau în cale; au omorît nu mai puţin de
douăzeci de mii.
18. Fiindcă nu mai puţin de nouă mii se refugiaseră
în două turnuri bine întărite, care aveau toate cele necesare pentru asediu,

18. Iar cîţiva153 scăpase, nu mai puţini decît 9000, în
2 cule tari şi cu închisori, care avea de toate de cêle de
treaba războiului,

19. Maccaveu, la locuri ce era de treabă lăsînd pre
Símon şi102 Iosif şi încă pre Zakheu şi pre cei împreună cu ei103 dăstui cătră acestora încungiurare, el
s‑au dăspărţit.

19. Iar Maccavei lăsă spre bătaia lor pre Símon şi
pre Iósif şi încă şi pre Zakhei şi pre cei ce era cu dînşii
dăstui de mulţi, iar el se‑au dăspărţit.

19. Macabeul, i-a lăsat pe Simon, Iosif, precum şi
pe Zachaios pentru a asedia locurile şi [considerîndu-i]
pe cei ce erau cu el destui pentru asediul acestora, iar
el a plecat de acolo.

20. Iar cei de pregiur Símon, iubind argintul, de
oariicarii dentru cei den turnuri s‑au făcut supuşi cu
argintul şi, 70000 de didrahme de argint luînd, au lăsat
pre oariicarii de au scăpat.

20. Iar cei ce era cu Símon se amăgiră de unii den cei
ce era în cule pentru bani şi, luînd 70000 de didrahme
de argint, au slobozit pre cîţiva de au fugit.154

20. Însă oamenii lui Simon, iubitori de arginţi,
au fost convinşi cu bani de cîţiva dintre cei aflaţi în
turnuri şi, luînd şaptezeci de mii de drahme, i-au lăsat
pe unii să scape.

21. Şi vestindu‑să lui Maccavéu pentru lucrul ce
s‑au făcut, adunînd pre povăţuitorii nărodului, i‑au
hulit că pen argint au vîndut pre fraţi, pre nepriêteni
asupra lor slobozindu‑i.
22. Pre aceştia, dară, vînzători fiind, i‑au omorît şi
îndată pre cêle doao turnuri au luat;

21. De‑acii Maccavei, deaca au prins de vêste de
aceasta, au strîns căpeteniile nărodului şi le spuse cum
pentru bani au vîndut pre fraţii lor şi au slobozit pre
vrăjmaşi.
22. Şi omorî pre aceia carii fusêse vînzători şi amîndoaoă culele155 îndată le rîsipi,

21. Cînd Macabeul a fost înştiinţat de cele întîmplate, adunîndu-i pe conducătorii soldaţilor, i-a acuzat
că şi-au vîndut fraţii pe arginţi, lăsîndu-i liberi pe
duşmani [să vină] asupra lor.
22. Aşa că i-a ucis pe cei deveniţi trădători şi a cucerit de îndată cele două turnuri;

23. Şi cu armele toate întru mînă sporindu‑să,
pierdu întru amîndoao tăriile mai mulţi de 20000.

23. Iar armele şi toate mîinile cîte sporiia într‑acêle
2 cule mai mult decît 20000 le pierdu.

23. Iar cu armele toate reuşindu-i, a ucis în cele două
fortăreţe mai mult de douăzeci de mii de oameni.

24. Iară Timotheu, cel ce mai nainte s‑au biruit de
jidovi, adună’ striini puteri prea multe şi, ai Asíei ce s‑au
făcut cai adunîndu‑i împreună nu puţîni, veni ca robită
cu suliţa să ia Iudéa.

24. Iar Timothei, cel ce fu mai nainte biruit de jidovi,
chiemă mulţime de oşti streine şi strînse călărimea cea
den Assiia şi veni să robească Ţara [911/1] Jidovească
cu arme.

24. Însă Timotheos, cel ce fusese înainte biruit de
iudei, strîngînd nenumărate oşti străine şi adunînd laolaltă călăreţi veniţi din Asia, nu puţini la număr, venea
să ia Iudeea ca prizonieră de război.

25. Şi pre cei pregiur Maccavéu, apropiindu‑să el,
cătră ruga lui Dumnedzău s‑au înturnat;

25. În timp ce se apropia, oamenii Macabeului se
prosternau în rugăciune către Dumnezeu;

26. Cu pămînt capetile presărînd şi mijloacele cu
saci încingîndu‑le, pre cea den preajma jirtăvnicului
vatră căzînd, să ruga, blînd lor făcîndu‑să, să să învrăjbască vrăjmaşilor lor şi să stea în ponciş celor ce
împoncişază, în ce chip lêgea dovădêşte.

25. Iar Maccavei şi cei ce era cu dînsul, cînd se
apropiia el, ei se întoarseră spre rugăciunea lui Dumnezeu;
26. [25.] Presărîndu‑şi capetele cu pămînt şi mijlocele156 încingîndu‑şi‑le cu zăblaie [26.] şi căzînd cu
fêţele în jos înaintea altariului, se ruga să le fie lor cu
milă, iar duşmanilor carii veniia asupra lor cu vrăjmăşie
şi să stea împotriva pizmaşilor, precum zice lêgea.

26. Presărîndu-şi capetele cu pămînt şi încingînd
coapsele lor cu saci, căzînd dinaintea jertfelnicului, la
picioarele lui, îl rugau [pe Dumnezeu] ca, fiind milostiv
cu ei, să le fie duşman duşmanilor lor şi potrivnic
potrivnicilor, precum o spune desluşit legea.

27. Şi înturnîndu‑să de la rugă, luînd armele, ieşiră
den cetate mai mult; şi apropiindu‑să de nepriêteni,
înde sine era.

27. Şi după rugăciune îşi luară armele şi ieşiră
dăparte de cetate; şi apropiindu‑se de vrăjmaşi, era de
eluşi.157

27. Reveniţi din rugăciune şi luînd armele, plecară
din cetate pînă departe; cînd s-au apropiat de duşmani,
s-au oprit.

28. Şi acum, răsăritul urmînd, loviră amîndoao părţile, cêea chezăşluită avînd a bunei dzile şi biruinţă cu
bunătate cea pre Domnul scăpare, şi ceia povăţuitor a
ostenêlelor rînduind mîniia.

28. Iar deaca răsări soarele, se întîlniră amîndoi,
ceştia avînd bună nemereală şi bunătatea biruinţei pentru scăparea cêea ce avea cătră Domnul, iar ceia avea
ajutor pre căpeteniia războiului.

28. Chiar cînd răsărea soarele, cele două oştiri s-au
ciocnit, unii avînd drept garant al reuşitei şi al victoriei,
alături de vitejie, scăparea în Dumnezeu, alţii făcînd
din mînie călăuza luptelor.

29. Şi făcîndu‑să tare războiul, arătară‑să la cei
vrăjmaşi dentru cer, pre cai cu frîne de aur, bărbaţi 5
străluciţi;
30. Şi povăţuind jidovilor cei doi şi pre Maccaveu în
mijloc luîndu‑l şi acoperindu‑l cu ale lor toa‑ [874/1] te
armele, nerănit îl păziia; 104iar la cei nepriêteni săgetături
şi trăsnete arunca, pentru acêea, turburîndu‑să cu nevedêre, de tot să tăia, de gîlceavă fiind pliniţi.

29. De‑acii, deaca se întări războiul, se arătară vrăjmaşilor den ceriu 5 bărbaţi călări, cu rafture de aur,

33. Iară cei pregiur Maccavéu cu bucurie au şezut
pregiur palangă dzile 4.

32. Iar Timothei fugi în cula carea se chiiamă
Gazára, care avea strajă cu bună rînduială şi o stăpîniia
Hereú.
33. Iară Maccavei şi cei ce era cu dînsul, veselindu‑se,
ocoliră palanga 4 zile.159

29. Cînd s-a pornit o luptă straşnică, înaintea vrăjmaşilor au apărut din cer cinci bărbaţi magnifici, pe
cai cu frîie de aur;
30. Şi, în timp ce-i călăuzeau pe iudei, doi [dintre
ei], luîndu-l pe Macabeu la mijloc şi acoperindu-l cu
armele lor, îl păstrau teafăr; asupra vrăjmaşilor însă
aruncau săgeţi şi trăsnete, de aceea, învălmăşindu-se
din cauza orbirii şi cuprinşi de tulburare, aceştia erau
tăiaţi [de sabie].
31. Au ucis douăzeci de mii cinci sute de pedestraşi
şi şase sute de călăreţi.
32. Timotheos însuşi s-a refugiat în fortăreaţa numită Gazara, o adevărată citadelă, pe care o conducea
Chaireas.
33. Bucuroşi, oamenii Macabeului au împresurat
fortăreaţa timp de patru zile.

34. Iar cei denlontru, întru tăriia locului nădăjduind,

34. Iar cei ce era înlăuntru, în culă, nădăjduindu‑se
locului,

34. Cei dinăuntru, încrezători în starea fortificată
a locului,

31.105 Şi să junghiară 20500, şi călăreţi 600.
32. Şi sîngur Timotheu au fugit la Gáza, ce să chema
o tărie bună foarte, pălancă, căpitănind acoló Heréu.

30. [29.] Unde povăţiia pre jidovi cu bunăcuviinţă,158 [30.] dentru carii doi, avînd pre Maccavei între
dînşii, îl apăra cu armele lor şi‑l feriia de era zdravăn;
iară asupra vrăjmaşilor arunca cu săgeţi şi cu trăsnete,
carii se amestecară, dentr‑acêea, cu neştiinţă şi se tăia,
plini fiind de chiot.
31. Şi se uciseră 20500 de pedestri, iar călărime 600.
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foarte mult blestema şi cuvinte necuvioase răspundea.
35. Şi luminînd a cincea zi, voinicii cei ce era a lui Macaveu,
aţîţîndu‑se cu mîniile pentru blestême, lovind la zid bărbătêşte15 şi
cu sălbatecă mînie, pre cel ce să nemeri îl tăia.
36. Şi alţii aşijderea, suindu‑se cu nevoinţă cătră cei denlăuntru,
aprindea turnurile şi, focuri aprinzînd, vii pre cei blăstemători ardea
de tot.
37. Şi ceialalţi porţile tăia şi, priimind înlăuntru şi cêealaltă
rînduială, luară cetatea, şi pre Timothéu, ascuns într‑o groapă, l‑au
junghiat, şi pre al acestuia frate, Heréu, şi pre Apolofaní.
38. Şi acêstea făcînd, cu laudă şi mărturisiri binecuvînta pre
Domnul cel ce mult bine face lui Israíl şi biruinţa lor le da.
Cap 11
1. Şi după puţină vrême, Lísiia, vezirul împăratului şi rudenie şi
ispravnic preste trebi fiind, foarte îi era cu greu de aceasta ce s‑au
făcut;
2. Adunînd aproape de 80000 şi călărimea toată, au venit asupra
jidovilor, gîndind cetatea lăcaş elenilor să o facă
3. Şi besêreca cu bani vîndută, precum sînt cêlealalte ale limbilor
capişti, şi vîndută vlădiciia pre an să o facă,
4. Nici într‑un chip gîndind a lui Dumnezău tărie, ce semeţîndu‑se
cu zecile de mii ai pedestrimei şi cu miile călăreţilor şi cu pilii cei
80;
5. Întrînd la Iudéa şi apropiindu‑se la Vethsúra, fiind într‑un loc
tare şi de la Ierusalím în laturi fiind ca de 5 stadii, pre aceasta o
bătea.
6. Şi deaca înţeleasără cei ce era cu Maccavéu că bate el pălăncile,
cu plîngere şi cu lacrămi să ruga împreună cu gloatele la Domnul,
bun înger să trimiţă cătră mîntuirea lui Israíl.
7. Şi el întîiu, Maccavéul, luînd armele, au îndemnat pre ceialalţi
împreună cu el să stea la primejdii, să ajute fraţilor lor.
8. Şi împreună cu osîrdie au pornit; şi acoleá şi cătră Ierusalím
fiind ei, să arătă povăţuindu‑i pre ei un călăreţ cu haină albă, toate
armele de aur clătind.
9. Şi împreună toţi au binecuvîntat pre cel milostiv Dumnezău
şi să întăriră cu inima nu numai oamenii, ce şi tocma fiarăle cêle
sălbatece fiind gata şi ziduri de her a răni.
10. Să apropiia cu tocmêle, pre cel den ceriu ajutoriu avînd, miluind pre ei Domnul.
11. Şi ca leii lovind în vrăjmaşi, aşternură den ei 11000 şi călăreţi
1000 şi 600.
12. Şi pre toţi i‑au pornit a fugi, şi mai mulţi dentr‑înşii, răniţi,
goli au scăpat; şi sîngur Lísiia, grozav fugind, au scăpat.
13. Şi nu fără minte fiind, spre sine socotind scădêrea cea ce
i s‑au făcut lui şi socotind nebiruiţi a fi jidovii, cel ce toate poate
Dumnezău ajutorind lor,
14. Trimiţînd, îi siliia să să tocmască spre toate //
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prea foarte blăstăma şi cuvinte necuviitoare răspundea.
35. Şi ivindu‑să cea a 25 de dzile, tinerei dentru cei
de pregiur Maccaveu, înfocîndu‑să cu mîniile pentru
blăstemuri, lovind la ziduri bărbătêşte şi cu ca de fiară
mînie, pre cel ci să nemeriia îl tăia.

badjocoriia preste măsură şi răspundea cuvinte care
nu se cădea.
35. De‑acii, a cincea zi luminînd160, iar 20 de voinici
den cei ce era cu Maccavei, aprinzîndu‑se cu mînie
pentru hulele lor, se apropiiară de zid şi cu mînie ca de
fiiară tot ce le cădea înainte tăia.

huleau fără de măsură şi aruncau vorbe necuviincioase.
35. În zorii celei de-a cincea zile, douăzeci de tineri
dintre oamenii Macabeului, aprinşi de mînie din pricina
blestemelor, năpustindu-se asupra zidului, cu bărbăţie
şi cu o furie de fiară loveau pe oricine le ieşea în cale.

36. Şi alţii aşijdirea, suindu‑să întru năvală cătră cei
denlontru, aprindea turnurile şi, focuri aprinzînd, vii
pre cei blăstămitori ardea de tot.

36. Aşijderea şi alţii, suindu‑se cu nevoinţă după
dînşii la161 stîlpii cei ce era denlăuntru, îi arseră şi,
făcînd foc, pre cei ce blestema de vii îi arseră.

37. Şi ceialalţi porţile tăia şi, priimind înlontru şi
cêealaltă rînduială, luară cetatea, şi pre Timotheu,
ascunsu106 întru o groapă, l‑au junghiat, şi pre al acestuia frate, Heréa, şi pre Apolofani.
38. Şi acêstea făcînd, cu laude şi mărturisiri binecuvînta Domnului celui ce mult bine face lui Israil şi
biruinţa lor le da.

37. [36.] Iar alţii tăiară porţile [37.] şi, apucînd înlăuntru şi cêealaltă gloată, luară cula, iar Timothei,
spurcatul, ascunzîndu‑se într‑o goapă, acolo‑l omorîră
şi uciseră şi pre frate‑său, Herean, şi pre Apolofan.
38. De‑acii, deaca făcură acêstea, binecuvînta pre
Domnul, făcătoriul [911/2] cel de bine mare, cu
cîntări şi cu mărturisiri, şi pre cel dătător de biruinţă
al lui Israil.

36. Ceilalţi, urcîndu-se de asemenea [pe zid] de
cealaltă parte, prin înconjur, împotriva celor dinăuntru
dădeau foc turnurilor şi, punînd mîna pe torţe, îi
ardeau de vii pe hulitori.
37. Ei au tăiat porţile şi, primind înăuntru restul
oştirii, au pus mîna pe citadelă, iar pe Timotheos, care
se ascunsese într-un puţ, l-au ucis, la fel şi pe fratele
său, Chaireas, şi pe Apollophanes.
38. După ce au dus la îndeplinire acestea, îl binecuvîntau în imnuri şi mărturisiri pe Domnul care-l copleşea de binefaceri pe Israel şi le hărăzea lor biruinţa.

Cap 11

Cap 11

Capitolul al 11-lea

1. Şi după puţînă de tot vrême, Lisía, epitrop al
împăratului şi rudenie şi preste lucruri, foarte cu greu
fiindu‑i preste ce s‑au făcut,

1. Iară după puţinea vrême, Lísiia, carele era veziriul
împăratului şi rudenie şi ispravnic preste trebi, foarte-i
era cu greu pentru acêste lucruri ce se făcuse162

1. După puţin timp, Lysias, epitrop şi rudă a regelui
şi mai-mare peste treburile [regatului], fiindcă îndura
cu mare greutate cele întîmplate,

2. Adunînd aproape de 80000 şi călărimea toată,
gîndind cetatea elinilor lăcaş să o facă

2. Şi strînse 80000 de oşti şi toată călărimea şi veni
asupra jidovilor, avînd nădêjde că va face cetatea de va
fi lăcaş păgînilor,

3. Şi bisêrica cu bani vîndută107, în ce chip cêlealalte
ale limbilor capişte, şi pregiur această vlădicie pre an
să o facă,
4. Nici într‑un chip gîndind a lui Dumnedzău tărie, ce semeţit cu întunêrecile pedestrilor şi cu miile
călăreţilor şi cu pilii cei 80;

3. Iar bisêrica să se vînză pre bani, ca şi cêlealalte
capişti ale păgînilor, şi să schimbe arhieriia pre an,
4. Neaducîndu‑şi aminte nimic de putêrea lui Dumnezeu, ce nădăjduindu‑se pre mulţimea pedestrilor şi
pre miile călărimei şi pre 80 de pili;

2. Adunînd în jur de optzeci de mii de pedestraşi
şi întreaga cavalerie, a pornit împotriva iudeilor, gîndindu-se că va face din cetatea lor o reşedinţă pentru
greci,
3. Că va face templul [lor] o sursă de cîştig, la fel ca
celelalte incinte sacre ale neamurilor, iar în fiecare an
va scoate la vînzare funcţia de arhiereu,
4. Fără a se gîndi cîtuşi de puţin la puterea lui
Dumnezeu, ci fălindu-se cu zecile de mii de pedestraşi,
cu miile de călăreţi şi cu cei optzeci de elefanţi;

5. Întrînd la Iudéa şi apropiindu‑să la Vethsur, fiind
într‑un loc tare şi de Ierusalim lipsea [874/2] ca vro 5
văpîrste108, acesta o năcăjiia.

5. De‑acii, întrînd în Ţara Jidovească şi apropiindu‑se
de Vethsúra, carea era la un loc strimt şi era dăparte
de Ierusalim ca la 5 stadii, şi o năcăjiia163.

5. Ajungînd în Iudeea şi apropiindu-se de Baithsura,
care era un loc fortificat şi la o distanţă cam de cinci
stadii de Ierusalim, o asedia.

6. Şi daca înţelêseră cei de prejur Maccavéu, încungiurînd pre el tăriile, cu plîngere şi cu lacrămi să
ruga împreună cu gloatele pre Domnul, bun înger să
trimiţă cătră mîntuirea lui Israil.
7. Şi el întîi, Maccaveu, luînd armele, au îndemnat
pre ceialalţi împreună cu el, primejduind, să ajute
fraţilor lor.

6. Iar Maccavei şi cei ce era cu dînsul, deaca pricepură că bat164 coştêiul, rugară pre Domnul cu plîngere
şi cu lacrăme denpreună cu tot nărodul ca să trimeaţă
înger bun spre mîntuirea lui Israil.165
7. Şi‑şi luoă întîi Maccavei însuşi armele şi întări pre
ceialalţi ca să rabde denpreună dînsul nevoia şi să ajute
fraţilor lor.

6. Îndată ce oamenii Macabeului aflară că această
fortăreaţă este asediată, cu vaiete şi cu lacrimi îl rugau
pe Dumnezeu laolaltă cu mulţimea să trimită un înger
bun pentru salvarea lui Israel.
7. Însuşi Macabeul, punînd cel dintîi mîna pe arme,
îi îndemna pe ceilalţi ca împreună cu el să vină în
ajutorul fraţilor lor aflaţi în primejdie.

8. Şi împreună cu osîrdie au pornit; şi acoleá şi cătră
Ierusalim fiind, să arătă povăţuind lor călărime cu albă
haină, toate armele de aur clătind.

8. Şi cum se porniră ei cu nevoinţă a ieşi den
Ierusalim, se arătă unde‑i povăţiia un voinic călare,
îmbrăcat în haine albe şi înarmat cu arme de aur hărţuindu‑se.
9. Atunci toţi denpreună binecuvîntară pre Domnul cel milosîrd şi li se mai întăriră sufletele şi nu
numai oamenii, ce tocma şi fierile cêle sălbatece fură
mai cumplite şi era gata şi zidurile cêle de fier a le fărîma.
10. Şi mergea gata avînd mila lui Dumnezeu den
ceriu de le ajuta.

8. Şi se avîntară împreună cu mult zel; cînd se aflau
aproape de Ierusalim, li s-a arătat mergînd în faţa lor
un călăreţ în veşmînt alb, zăngănindu-şi armele de
aur.
9. Toţi deopotrivă l-au binecuvîntat pe milostivul
Dumnezeu şi s-au îmbărbătat în suflete, fiind gata a
strivi nu doar oameni, ci fiarele cele mai sălbatice şi
ziduri de fier.

11. Şi se porniră asupra vrăjmaşilor ca nişte lei şi
aşternură166 dentr‑înşii 11000 de pedestraşi şi 1600 de
călăraşi.167
12. ...168 porniră pre toţi a fugi şi mulţi dentr‑înşii,
răniţi, au scăpat goli; şi Lisiia însuşi scăpînd, cu ruşine
au fugit.
13. Şi pentru căci că nu era el fără de minte,
pricepu că nu vor putea să biruiască pre jidovi,
luptîndu‑se pentru dînşii ajutoriul lui Dumnezeu cel
atotputêrnicul,
14. Şi trimêse la dînşii zicînd să tocmească de toate

11. Năpustindu-se ca leii asupra duşmanilor, au
doborît unsprezece mii de pedestraşi, iar călăreţi, o mie
şase sute.
12. Pe toţi ceilalţi i-au pus pe fugă, iar cei mai mulţi
dintre ei, fiind răniţi, s-au salvat lepădînd armele; însuşi
Lysias a scăpat fugind în chip ruşinos.
13. Nefiind lipsit de minte şi reflectînd în sinea lui la
înjosirea suferită şi înţelegînd că evreii sînt de neînvins,
fiindcă îl au ca aliat pe Dumnezeu cel puternic,

9. Şi împreună toţi au binecuvîntat pre cel milostiv
Dumnedzău şi să întăriră la suflete nu numai oameni,
ci şi109 hiară cêle prea sălbatece şi de fier ziduri a răni
fiind gata.
10. Apropia‑să cu tocmală, şi pre cel den cer ajutor
avînd, miluind pre ei Domnul.
11.110 Şi ca leii lovind la vrăjmaşi, aşternură de ei
11000 şi călăreţi 1600.
12. Şi pre toţi i‑au îndemnat a fugi, şi mai mulţi
dentru ei, răniţi, goli au scăpat; şi sîngur Lisía, grozav
fugind, au scăpat.
13. Şi nu fără minte fiind, cătră sine socotind cêea
ce s‑au făcut pregiur el scădêre şi socotind nebiruiţi a
fi jidovii, celui ce toate poate Dumnedzău ajutorind
lor,
14. Trimiţînd, siliia‑i să să tocmască spre toate

10. Înaintau în formaţie de luptă, împreună cu aliatul din cer, fiindcă Domnul se îndurase de ei.

14. Trimiţîndu-le soli, i-a convins să se pună de
acord asupra tuturor
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direptăţile şi cum că pre împăratul va pleca, a‑l îndemna priêtin lor
să să facă.
15. Şi priimi Maccaveu de toate carele Lísiia să ruga, cea de folos
grijind; pentru că cîte au dat Macavéu Lísiei pren scrisori pentru
jidovi au iertat împăratul.
16. Că era cêle scrise ale jidovilor cărţi de la Lísiia cuprinzînd
într‑acesta chip:
17. „Lísiia, mulţimei jidovilor, să să bucure! Ioán şi Avesalom,
carii s‑au trimis de cătră voi, dînd cartea cea iscălită cu răspuns, să
ruga pentru cêle ce pren ei sînt arătate.
18. Deci cîte trebuia împăratului a să arăta am arătat, şi cêle ce
era de întîmplare le‑au iertat.
19. Deci, de veţi păzi cea de la lucruri bună cugetare, şi de acum
înainte mă voiu ispiti pricínă voao de bunătăţi a mă face.
20. Şi pentru acêstea am poruncit şi acestora pre amăruntul şi
celor de la mine să vorovască cu voi. Fiţi sănătoşi!
21. În anul 148, la a lui dioscorínthie 24.”
22. Iară a împăratului carte cuprindea într‑acesta chip: „Împăratul
Antióh, fratelui Lísiei, să să bucure!
23. Părintele nostru, la dumnezăi pristăvindu‑se, vrînd ca să fie
cei ce sînt întru împărăţie neturburaţi întru a lor purtare de grijă,
24. Auzind pre jidovi că nu priimesc a tătîne‑mieu spre cêle
elineşti primenire, ce a lor petrêcere alegînd, pentru acêea rugîndu‑se
să să iêrte lor cêle ce sînt de lêgea lor.
25. Vrînd, dară, şi această limbă fără de gîlceavă a fi, alêgem şi
besêreca lor să să isprăvască şi să petreacă după ale strămoşilor lor
obicêie.
26. Bine, dară, vei face trimiţînd cătră ei şi dîndu‑le dirêpte,
pentru ca, ştiind a noastră voie, vêseli să fie şi cu dragoste să vor
afla cătră a lor ajutoriu.”
27. Iară cătră limbă cartea împăratului într‑acesta chip era:
„Împăratul Antióh, bătrînimei jidovilor şi celoralalţi jidovi, să să
bucure!
28. De sînteţi sănătoşi, fie în ce chip am vrea. Şi noi sîntem
sănătoşi.
29. Arătat‑au noao Menelau că aţi vrea să vă pogorîţi voi să fiţi
la ale voastre.
30. Deci celor ce vor mêrge pînă la 30 ale lunii lui xanthíc fi‑va
direaptă cu volnicie,
31. Să petreacă jidovii cu ale lor cheltuiêle şi legi, ca şi mai nainte,
şi nimeni dentru dînşii nici într‑un chip să va dodei pentru cêle
greşite.
32. Trimis‑am şi pre Meneláu să vă mîngîie pre voi. Sănătoşi
fiţi!
33. Anul 148, ale lunii lui xanthíc 15.”
34. Trimis‑au şi rîmlênii cătră dînşii carte, scriind aşa: „Cointu
Memmíu, Tit Manéu, bătrînii rîmlênilor, norodului jidovilor, să să
bucure!
35. Pentru cêle ce Lísiia, ruda împăratului, au iertat voao, şi noi
împreună bine ne vom;
36. Şi cêle ce au ales să să aducă la împăratul, tremiteţi pre cineva
îndată, socotind pentru acêstea, pentru ca să punem cum să cuvine
voao, /
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dreptăţile şi că pre împăratul îl va pleca, priêtin lor a‑l
îndemna să să facă.

precum va fi pre dirept şi va face şi pre împăratul de le
va fi priêten. [912/1]

celor drepte şi [a promis] că îl va convinge şi pe rege,
impunîndu-i să le devină prieten.

15. Şi priimi Maccavéu prespre toate carele Lisía să
ruga, folosul grijind; pentru că cîte Maccaveu au dat
Lisíei pren scrisori pentru jidovi au iertat împăratul.

15. Şi fu Maccavei bucuros de toate de cîte‑l rugă
Lisiia, socotind cêlea ce vor fi de folos; şi cîte scrise
Maccavei la Lísiia pentru ovrêi, acêlea toate le iertă
împăratul.
16. Şi izvodul cărţii lui Lísie, carea scriia la ovrêi —
într‑acesta chip:
17. [16.] „Lísie, nărodului jidovesc, sănătate!169 [17.]
Ioann şi Avesalum, carii au fost trimeşi de voi de au
adus cărţile, au cerşut răspuns de cêle ce au fost scrise170 să umplem.
18. Deci cîte se cădea a se aduce împăratului am
spus, şi cêle ce au fost luate le‑au iertat.

15. Macabeul a fost de acord în privinţa tuturor
celor pe care le promitea Lysias, gîndindu-se la folosul
comun; în fapt, [toate] cîte îi încredinţase Macabeul lui
Lysias în scris cu privire la iudei, regele le-a acceptat.
16. Căci exista scrisoarea trimisă de Lysias iudeilor,
avînd următorul conţinut:
17. [16.] „Lysias [urează] bucurie populaţiei iudeilor!
[17.] Ioan şi Abesalom, trimişii voştri, înmînîndu-mi
documentul de mai jos, îmi cereau [sprijin] în privinţa
celor exprimate prin el.
18. Ca urmare, cîte trebuia să-i fie transmise regelui
i le-am făcut cunoscute, iar pe cele care erau posibile
el le-a încuviinţat.
19. Iar dacă voi veţi păstra bunăvoinţă faţă de treburile regatului, eu voi încerca şi de-acum înainte să
fiu făptuitorul binelui vostru.
20. În privinţa [tuturor] acestor lucruri şi a fiecăruia
în parte, le-am poruncit şi celor trimişi de voi, şi celor
trimişi de mine să discute cu voi. [21.] Să fiţi sănătoşi!
21. În cel de-al o sută patruzeci şi optulea an, în
ziua a douăzeci şi patra a lunii dioscorinthios.”
22. Iar scrisoarea regelui avea următorul cuprins:
„Regele Antioh [urează] fratelui Lysias bucurie!
23. După ce părintele nostru s-a strămutat la zei,
noi vrem ca cei din regatul nostru să fie netulburaţi,
pentru a se îngriji de treburile lor;
24. Am aflat că iudeii nu consimt la trecerea, hotărîtă
de tatăl meu, la riturile greceşti, ci preferă modul lor de
conduită, rugîndu-ne să le îngăduim obiceiurile.

16. Pentru că era cele scrise ale jidovilor cărţi de la
Lisíia coprinzînd într‑acesta chip:
17. „Lisíia, mulţimei jidovilor, să să bucure! Ioan
şi Avessalom, carii s‑au trimis de cătră voi, dînd cel
dedesupt 111trêbnic, să ruga pentru112 cêle ce pren îns
sînt arătate.
18. Deci cîte tribuie şi împăratului a să arăta am
arătat, şi carele era de întîmplare le‑au iertat.
19. Deci, dă veţi păzi cea de lucruri bună cugetare,
şi de acum înainte voi ispiti‑mă pricínă voao a bunătăţilor a mă face.
20. Şi pentru113 acêstea porîncit‑am şi acestora pre
amăruntul şi celor de la mine să [875/1] vorovască cu
voi. [21.] Fiţi sănătoşi!
21. Întru anul 148, dioscorinthie 24.”

19. Deci, de veţi păzi gîndul cel bun171 la trebi, şi
într‑alte bunătăţi mă voiu nevoi a vă sluji.

22. Iară a împăratului carte coprindea într‑acesta
chip: „Împăratul Antioh, fratelui Lisía, să să bucure!
23. Părintele nostru, la dumnedzăi pristăvindu‑să,
vrînd carii dentru împărăţie neturburaţi fiind să fie
cătră ale lor socotinţă,
24. Audzindu pre jidovi nu binevrînd cu a tatălui spre
elineştile primenire, ci a lor petrêcere alegînd, pentru
acêea rugîndu‑să să să iêrte lor cêle ce‑s de lêge a lor.

22. Iar cartea împărătească scriia aşa: „Antioh împărat, fratelui mieu, lui Lísie, sănătate!
23. Tatăl nostru, mutîndu‑se între dumnezei, şi noi
vrînd cei ce sînt întru împărăţiia noastră să nu fie întru
turburare, să fie cătră a lor socotinţă,
24. Auzit‑am pentru jidovi cum nu poftesc porîncile
tătîne‑mieu să se schimbe în obicêiurile ellineşti, ce le
iaste voia să‑şi ţie legile lor; deci pentru rugăciunea iată
că le173 lasă să fie după legile lor.
25. Şi vrînd să fie şi acea limbă fără de turburare,
...174 zidească şi ei bisêrica şi să...175 după cum au fost
lêgea strămoşilor lor.

25. Alegînd, dară, şi aceasta limba afară den gîlceavă
a fi, alêgem şi bisêrica lor să să isprăvască şi să petreacă
după cêle spre vrêmea strămoşilor lor obicêie.

20. Iar de altele am învăţat pre ceştia care i‑am trimes eu să vorbească cu voi pre amăruntul. Şi să fiţi
sănătoşi!172
21. În anul 148, luna lui Dioscor, 24 de zile.”

25. Dorind, aşadar, ca şi acest neam să fie lipsit de
tulburare, hotărîm să le fie înapoiat templul şi să se
guverneze după obiceiurile strămoşilor lor.

26. Bine, dară, vei face trimiţînd cătră ei şi dîndu‑le
drêpte, pentru ca, ştiind a noastră voie, vêseli vor fi şi
cu dragoste vor face‑să cătră114 celor ale lor ajutorinţă.”
27. Şi cătră limbă cartea împăratului într‑acesta chip
era: „Împăratul Antioh, bătrînimei jidovilor şi celoralalţi jidovi, să să bucure!

26. Că bine vei face de vei trimête la dînşii şi le vei da
direapta, ca, cunoscînd voirea noastră cea bună, să le
paie176 bine şi vor fi bucuroşi spre ajutoriul nostru.”
27. Iar cătră ovrêi cartea împăratului aşa era: „Împăratul Antioh, bătrînilor jidoveşti şi celoralalţi jidovi,
sănătate!177

26. Prin urmare, vei proceda bine trimiţînd la ei şi
dîndu-le dreapta, pentru ca, aflînd de hotărîrea noastră,
să capete curaj şi să se ocupe cu drag de rezolvarea
treburilor personale.”
27. Iar scrisoarea regelui către neamul iudeilor era
următoarea: „Regele Antioh urează sfatului de bătrîni
al iudeilor şi celorlalţi iudei bucurie!

28. Dă sînteţi sănătoşi, fie în ce chip am vrea. Şi noi
sîntem sănătoşi.

28. Deaca sînteţi sănătoşi, aşa să fiţi precum poftim.
[29.] Iar şi noi sîntem sănătoşi.

28. Dacă sînteţi sănătoşi, ar fi după vrerea noastră.
Şi noi sîntem sănătoşi.

29. Arătat‑au noao Meneláu vrînd să vă pogorîţi voi
să fiţi115 la ale noastre.

29. ...178 ne‑au Menelai că aţi vrut să vă179 pogorîţi să
fiţi împotriva cestora ale noastre180.

29. Menelaos ne-a încunoştiinţat că voiţi a vă întoarce la ale voastre.

30. Deci celor ci vor mêrge pînă la 30 a lui xanthic
fi‑va dreaptă cu volnicie,
31. Să petreacă jidovii cu ale lor cheltuiêle şi legi, ca
şi mai nainte, şi nime dentru înşi nici într‑un chip dă
va dovedi116 pentru cêle greşite.

30. Deci celor ce vor mêrge pînă în 30 de zile ale
lunii lui xanthie, le vom da direapta să fie fără de teamăt181,
31. Ca să lăcuiască jidovii într‑ale lor venituri ...182,
ca şi mai denainte, şi nimini să nu‑i ...183 nici de unele
den cîte se‑au făcut ...184 neştiinţa.

32. Trimis‑am şi pre Menélau să vă mîngîie pre voi.
[33.] Sănătoşi fiţi!

32. Şi am trimes şi pre Menelai [912/2] să vă mîngîie. Şi să fiţi sănătoşi!

30. Prin urmare, celor ce vin înapoi pînă în treizeci
ale lunii xanthicos, [mîna noastră] dreaptă le va aparţine, împreună cu garanţia siguranţei,
31. Iudeii să se folosească de mîncărurile şi de legile
lor, la fel ca înainte, şi nimeni dintre ei să nu aibă în
vreun fel parte de supărare pentru cele făptuite din
neştiinţă.
32. Vi l-am trimis şi pe Menelaos spre a vă încuraja.
[33.] Să fiţi sănătoşi!

33. Anul 148, al lui xanthíc 15.”

33. În anul 148, luna xanthie, 15 zile.”

34. Trimis‑au şi rîmlênii cătră înşii carte, scriindu
aşa: „Cointu Memmiu, Tit Mániu, bătrîni a rîmlênilor,
nărodului jidovilor, să să bucure!
35.117 Pentru carele Lisía, ruda împăratului, au iertat
voao şi noi împreună binevom;

34. Şi trimêseră şi romanii carte carea scriia aşa:
„Chint Memmie şi Tit Manílie, bătrînii romanilor, nărodului jidovesc, sănătate!185
35. De cêle ce au iertat voaoă Lísiia, ruda împăratului, şi noi iertăm cu toată voia;

36. Şi carele au ales să să aducă la împăratul, trimiteţi
pre cineva îndată, socotind pentru acêstea, pentru ca
să punem cum să cuvine voao,

36. Iar de cêle ce se‑au ales să se aducă la împăratul,
să trimêteţi curînd, pentru acêlea să socotim şi să
tocmim voaoă precum se va cădea,

33. În anul o sută patruzeci şi opt, în ziua a
cincisprezecea a lunii xanthicos.”
34. Au trimis şi romanii o scrisoare către ei, care
era aşa: „Quintus Memmius şi Titus Manius, trimişii
romanilor, [urează] poporului iudeilor bucurie!
35. În privinţa celor pe care le-a încuviinţat Lysias,
ruda regelui, sîntem şi noi de acord;
36. Cît despre cele pe care socotea să le transmită
regelui, trimiteţi pe cineva deîndată, după ce le-aţi
cercetat în toate privinţele, pentru ca noi să le înfăţişăm
aşa cum se cuvine,
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pentru că noi ne apropiem cătră Antióhiia.
37. Drept acêea, grăbiţi şi trimiteţi pre oarecarii, pentru ca şi noi
să conoaştem de ce gînd sînteţi.
38. Sănătoşi fiţi! Anul 148, ale lui xanthíc 15.”
Cap 12
1. Făcîndu‑se şi legăturile acêstea, Lísia s‑au dus cătră împăratul,
iară jidovii spre lucrarea pămîntului să afla.
2. Iară cei de pre alocurea voivozi, Timothéu şi Apolénie al
lui Ghenéu şi încă Ieroním şi Dimofón şi cătră aceştia Nicánor,
mai-marele chipriênilor, nu‑i lăsa pre ei să să aşaze bine şi a avea
linişte.
3. Şi ioppiênii atîta au săvîrşit cea rea credinţă, rugînd pre jidovii
ceia ce lăcuia împreună cu ei să între în vasele cêle ce era grijite de
ei, împreună cu muierile‑şi şi cu feciorii, că nici o pizmă nu iaste
cătră dînşii.
4. Iară după cel de obşte răspuns al cetăţii, şi ei priimiră, vrînd
ca să fie împăcaţi şi nici o bănuială nu avea, şi vîslindu‑i pre ei, îi
afundară, fiind nu mai puţini decît 200.
5. Şi înţelegînd Iúda răutatea ce s‑au făcut la cei de o limbă,
poruncind oamenilor celor ce era cu el
6. Şi chemînd pre cel dirept judecătoriu Dumnezău, au mers
spre pîngăriţii ucigători de fraţi şi limanul, noaptea, l‑au ars şi vasele
le‑au ars, şi pre cei ce fugise acoló i‑au junghiat.
7. Şi oraşul închizîndu‑se, să întoarse şi iarăşi să mai vie şi toată
polítiia iopiênilor cu totul să o dezrădăcinêze.
8. Şi înţelegînd şi de cei den Iamliia16 că vrea să facă într‑acestaşi
chip celor ce lîngă ei lăcuia jidovi,
9. Şi la iamnitêni, noaptea lovind, au aprinsu vadul cu armata,
cît s‑au fost văzînd zările luminii la Ierusalim, fiind doao sute şi
patruzeci de stadii.
10. Şi de acoló trăgîndu‑să stadii 9, făcînd călătorie asupra lui
Timothéu, loviră‑l arapi pre el nu mai puţini decît 5000 şi călăreţi 500.
11. Şi făcîndu‑se războiu tare şi cei ce era cu Iúda pentru cel de
la Dumnezău ajutoriu sporindu‑să şi împuţinîndu‑să lăiêşii arapi, să
ruga să le dea Iúda lor dirêpte, făgăduindu‑să şi dobitoace să dea şi
întru cêlealalte să le folosască lor.
12. Şi Iúda, socotind cu adevărat întru multe pre ei de folos,
îngădui pace să facă cătră ei; şi luînd dirêpte, la corturile lor s‑au
osăbit.
13. Şi au lovit şi la oarecare cetate cu pod tare şi cu ziduri îngrădită
şi cu de toate amestecăturile de limbi lăcuindu‑să, şi numele ei —
Cáspi.
14. Şi cei denlăuntru, nădejduindu‑să pre a zidurilor tărie şi cu
punerea bucatelor, mai cu nalsusul făcea celor ce era ai Iúdii, suduind şi încă blăstămînd şi grăind cêle ce nu să cuvin.
15. Iară cei ce era cu Iúda, chemînd pre marele17 Putêrnic al
lu‑ //
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pentru că noi ne apropiem cătră Antiohía.

că noi mêrgem la Antiohiia.

căci ne îndreptăm spre Antiohia.

37. Pentru acêea, grăbiţi şi trimiteţi pre oariicarii,
pentru ca şi noi să cunoaştem de ce gînd sînteţi.
38. Sănătoşi [875/2] fiţi! Anul 148, al lui xanthícu
15.”

37. Pentr-acêea, grăbiţi de trimêteţi pre cinevaşi, ca
să ştim şi noi în ce gînd sînteţi.
38. [29.] Şi să fiţi sănătoşi! [30.] În anul 148, luna
xanthiei, 15 zile.”

37. De aceea, grăbiţi-vă şi trimiteţi cîţiva [oameni],
ca să ştim şi noi ce gînd aveţi.
38. Să fiţi sănătoşi! În anul o sută patruzeci şi opt, în
ziua a cincisprezecea a lunii xanthicos.”

Cap 12

Cap 12

Capitolul al 12-lea

1. Făcîndu‑să şi legăturile acêstea, Lisía s‑au dus
cătră împăratul, iară jidovii prejur lucrarea pămîntului
să afla.
2. Iar cei de pre alocurea hatmani, Timothéu şi
Apolónie al lui Ghenêu şi încă Ieronim şi Dimofon şi
cătră aceştia Nicánor, mai-marele chiprênilor, nu‑i lăsa
pre ei să să aşaze bine şi a avea linişte.

1. Şi deaca se făcură acêste tocmêle, se duse Lísiia la
împăratul, iar jidovii se apucară de‑a lucra pămîntul.186

1. După ce s-au făcut aceste înţelegeri, Lysias plecă
la rege, iar iudeii se ocupau de cultivarea pămîntului.

2. Iar ispravnicii187 cei ce rămăsêse pre la ţinuturi,
Timothei şi Apollónie, feciorul lui Ghennei, şi încă şi
Ieronim şi Dimofon, preste aceştia şi Nicánor, mai-marele Chiprului, nu‑i lăsa să se aşaze bine şi să aibă linişte.
3. Iar iopiênii atîta necredinţă făcură, că rugară pre
jidovii cei lăcuia denpreună cu dînşii să între în vasele
cêle ce era grijite de dînşii, denpreună cu muierile şi cu
feciorii lor, ca cum n‑ară fi nici o vrajbă între dînşii.

2. Însă, dintre generalii din partea locului, Timotheos
şi Apollonios, fiul lui Gennaios, încă şi Hieronymos
şi Demophon, iar pe lîngă ei şi căpetenia cipriotă
Nicanor, nu-i lăsau să capete puteri şi să aibă parte
de linişte.
3. Iar în această vreme, cei din Ioppe au săvîrşit
un act de impietate: i-au poftit pe iudeii care locuiau
cu ei [în cetate] să se urce în bărcile pregătite de ei,
împreună cu femeile şi copiii, ca şi cum nu ar fi nutrit
nici o duşmănie faţă de ei.

4. Şi cu a toată cetatea de obşte răspuns, şi ei priimind, că vrea ca împăcaţi să fie şi nici un prepus nu
avea, ieşind ei, ii afundară, fiind nu mai puţîni decît
200.

4. Deci, după porunca a toată cetatea, ei priimiră
aceasta, că vrea să fie cu pace şi să188 n‑aibă nici o prepunere, iar ei, cumu‑i vîsliră, cufundară mai mult 200.

5. Şi înţelegînd Iúda cêea ce s‑au făcut la cei de o
limbă cruzie, porîncind celor de pregiur el bărbaţi

5. De‑acii, Iúda, cunoscînd piericiunea carea fusêse
asupra neamului său, spuse oamenilor celor ce era cu
dînsul
6. [5.] Şi, chiemînd pre Dumnezeu, judecătoriul cel
dirept, [6.] veni asupra ucigaşilor celor spurcaţi ai fraţilor săi şi aprinse, noaptea, pristaniştea, iar vasele le
arse, iar pre cei ce au scăpat de foc i‑au tăiat.
7. Iar cetatea închizîndu‑se, el se duse ca iarăşi să mai
vie şi să dăzrădăcinêze toată Iopiia şi pre cetăţêni.189

4. După ce, în baza decretului obştesc al cetăţii,
[iudeii] au acceptat invitaţia, ca unii care doreau să
trăiască în pace şi nu aveau nici o bănuială, aceia, cînd
au ajuns în larg, i-au scufundat pe cei ce erau nu mai
puţini de două sute.
5. Cînd Iuda a aflat de cruzimea comisă faţă de cei
de-un neam cu el, dînd ordine oamenilor lui

3. Şi ioppíţii atîta au săvîrşit cea rea credinţă, rugînd
pre ceia ce împreună cu ei lăcuia jidovi să între la cêle
ci de ei era grijite vase, împreună cu muierile‑şi şi fiii,
că nici o pizmă nu iaste cătră înşii.

6. Şi chemînd pre cel drept judecător Dumnedzău,
au mersu spre pîngăriţii ucigători a fraţilor şi vadul cu
vasele, noaptea, l‑au arsu şi vasele le‑au arsu, şi pre
ceia ce acoló au fugit i‑au junghiat.
7. Şi oraşul închizîndu‑să, să întoarse ca iarăşi să vie
şi împreună cu totul a ioppitênilor să dăzrădăcinêze
petrêcere.
8. Şi înţelegînd şi pre cei den Iamnía, acestaşi vrînd
să facă chip celor ce lîngă ei lăcuia jidovi,

8. Iar deaca înţelêse şi de cei ce lăcuia în Iamniia că
vor să facă şi aceia jidovilor iarăşi aşa,

6. Şi invocîndu-l pe Dumnezeu ca drept judecător,
a plecat împotriva ucigaşilor fraţilor săi şi, pe timp de
noapte, a incendiat portul şi a dat foc corăbiilor, iar pe
cei ce dăduseră fuga acolo i-a străpuns [cu sabia].
7. Fiindcă locul era închis [cu ziduri], s-a întors,
avînd să vină din nou şi să distrugă din temelii întreaga
cetate a ioppiţilor.
8. Aflînd că şi cei din Iamneia au de gînd să procedeze în acelaşi fel cu iudeii conlocuitori,

9. Şi la iamnitêni noaptea lovind, aprins‑au vadul cu
armata, cît s‑au fost văzîndu zările lumine la Ierusalim,
văpîrste118 fiind 240.

9. Lovi pre iamnitêni noaptea şi aprinse pristaniştea
[913/1] cu vasele, cît se văzu raza focului de la Ierusalim, fiind 240 de stadii de dăparte.

9. Năvălind noaptea asupra iamniţilor, a incendiat
portul împreună cu flota, astfel că strălucirea vîlvătăii
se vedea pînă la Ierusalim, la depărtare de două sute
patruzeci de stadii.

10. Şi de acolo trăgîndu‑să văpîrste 9, făcînd călătorie asupra lui Timótheu, loviră‑l arapi pre el nu mai
puţîni decît 6000 şi călăreţi 500.

10. De‑acii, de acoleá mergînd 9 stadii, făcea cale
cătră Timothei şi se întîlniră cu dînsul 5000 de oameni
harapi pedestri şi 500 călări.

11. Şi făcîndu‑să tare războiul şi cei de pregiur Iúda
pentru cel de la Dumnedzău ajutor norocindu‑să, împuţînîndu‑să păscătorii, să ruga să le dea Iúda dreaptă
lor, făgăduindu‑să şi dobitoace să dea şi întru cêlealalte
să le folosască lor.

11. De‑acii, deaca se făcu190 războiu greu şi ajutoriul lui Dumnezeu sporiia celor ai Iúdei, iar ceia ai
harapilor se biruia, cerşură de la Iúda să le191 direapta,
făgăduindu‑se să le dea şi dobitoace şi să le fie şi
într‑altele de folos.

10. Şi cînd se aflau la nouă stadii depărtare de acolo,
îndreptîndu-se spre Timotheos, au năvălit asupra lui
nişte arabi, nu mai puţin de cinci mii [de pedestraşi] şi
cinci sute de călăreţi.
11. După ce s-a încins o luptă straşnică şi oamenii
lui Iuda, datorită ajutorului de la Dumnezeu, au avut
parte de izbîndă, nomazii împuţinîndu-se, l-au rugat
pe Iuda să le dea dreapta, făgăduind că-i vor dărui vite
şi că-i vor fi de folos în celelalte privinţe.

12. Şi Iúda, socotind cu adevărat întru multe pre
ei de folos, îngădui pace să fa‑ [876/1] că cătră ei; şi
luînd drêpte, la corturile lor s‑au osăbit.

12. Iar Iúda, socotind cu adevărat că vor fi în multe
de folos, făcu pace; şi luînd direapta, se duseră la otacele lor.

12. Iar Iuda, socotind că-i vor fi cu adevărat de trebuinţă la multe, a fost de acord să facă pace cu ei; după
ce şi-au întins dreapta, s-au întors la corturi.

13. Şi au lovit şi la oarecare cetate cu pod tare şi cu
ziduri îngrădită şi cu de toate amestecături de limbi
lăcuindu‑să, şi numele‑i Cáspin.

13. Şi ocoli ş‑altă cetate efirunească tare şi îngrădită
cu ziduri, în carea lăcuia de tot fêliul de limbi, căriia-i
era numele Caspin.192

13. [Iuda] a mai atacat şi o cetate fortificată prin
construirea de punţi şi înconjurată cu ziduri, locuită
de felurite neamuri, pe nume Caspin.

14. Şi cei denlontru, nădăjduindu‑să pre a zidurilor
tăriei şi cu a bucatelor punere, mai cu denadinsul făcea
celor pregiur Iúda, suduindu şi încă blăstămînd119 şi
grăind carele nu să cuvin.
15. Iară cei pregiur Iúda, chemînd pre mare Putêrnic al lu-

14. Iară cei ce era înlăuntru, nădăjduindu‑se pre
tăriia zidurilor şi pre bucatele care avea gata, fără de
nici o têmere blestema pre Iúda şi grăia cuvinte de hulă,
care nu se cad.
15. Iar cei ce era cu Iúda, chiemînd pre Putêrnicul
cel mare al lu-

14. Cei dinăuntru, încrezători în puterea zidurilor
şi în mulţimea proviziilor, se comportau mai trufaş cu
oamenii lui Iuda, ocărîndu-i, ba şi hulind şi rostind ce
nu e îngăduit.
15. Iar oamenii lui Iuda, invocîndu-l pe marele Stăpîn al lu-
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mii, pre cela ce fără de berbeci şi unêlte de meşterşuguri au surpat
Ierehónul pre vremile lui Isús, loviră ca în chip de fiară la zidu;
16. Şi luînd cetatea cu a lui Dumnezău voie, nepovestite jungheri
au făcut, cît iêzerul ce era aproape, fiind de doi stadii de lat, plinu de
curgerea sîngelui să vedea.
17. Şi de acoló trăgîndu‑se stadii 750, au sosit la Şanţu, cătră ceia
ce să zic tuvini jidovi.
18. Şi însă pre Timothéu la acêle locuri nu l‑au apucat, şi fără
nice o ispravă de la locurile acêlea întorcîndu‑să şi lăsînd strajă la
oarecare loc şi foarte tare.
19. Dosithéu şi Sosipátru, cei den căpeteniile ce era cu Macavéu,
mergînd, au pierdut pre cei lăsaţi de Timothéu pren cule, mai mulţi
de 10000 de bărbaţi.
20. Şi Maccavéu, rînduindu‑şi oastea lui cu şireaguri, i‑au pus pre
ei preste polcuri şi asupra lui Timothéu s‑au pornit, care — avînd
lîngă dînsul 120000 de pedestri şi călăreţi 1500.
21. Şi înţelegînd de venirea Iúdii, au trimis Timothéu muierile
şi copiii şi cêealaltă zbirştină la locul ce să chema Carnión, pentru
că era rău de‑ncungiurat şi rău de apropiat locul, pentru a tuturor
locurilor strîmtoare.
22. Şi arătîndu‑să stolul Iúdii întîiu şi făcîndu‑să frică asupra
vrăjmaşilor şi făcîndu‑să têmere asupra lor de arătarea celuia ce
toate le vêde, spre fugă să porniră, care cum putea, cît de multe ori
dentru ei s‑au fost vătămînd şi în ascuţişurile sabiilor lor s‑au fost
împungînd.
23. Şi făcea goana mai tare Iúda, împungînd pre cei păgîni, şi
strică’ ca vro 30000 de bărbaţi.
24. Şi acesta Timothéu, căzînd la cei despre partea lui Dosithéu şi
Sosipátru, să ruga cu multă vrăjitorie să‑l lase întregu pre el, pentru
că mai multora părinţi, unora şi fraţi avea den jidovi, şi aceştia să va
întîmpla de să vor uita, de va pieri el.
25. Şi încrezîndu‑i pre ei pren a mai multora poruncă, îl sloboziră
pre el pentru a fraţilor mîntuire, ca să‑i aşaze nevătămaţi.
26. Şi ieşind Macavéul asupra Cárnului şi Atargatiónului, au
junghiat 25000 de trupuri.
27. Şi după a acestora înfrîngere şi pierzare, au oştit Iúda şi
asupra Efrónului, cetatea cea tare, întru carea lăcuia Lísiia şi de toate
fêliurile de mulţime; şi voinici bărbaţi, stînd înaintea zidurilor, să
bătea cu bună vitejie; acoló puneri de arme şi de săgeţi multe era.
28. Şi chemînd pre Cel Putêrnic, care cu tărie zdrobêşte putêrea
vrăjmaşilor, au luat cetatea supt mînile lor şi au aşternut den cel
denlăuntru ca vro 25000.
29. Şi purcegîndu de acoló, s‑au pornit asupra Cetăţii Schithilor,
depărtată fiind de la Ierusalím stadii 600.
30. Şi mărturisînd ceia ce lăcuia acoló jidovi dragostea carea
cătră ei /
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mii, 120pre cela şi fără de berbeci şi cu cinii de meşterşuguri au surpat Ierihó pre vremile lui Iisus, loviră
fieraşte la zid;
16. Şi luînd cetatea cu a lui Dumnedzău voie, că
povestite au făcut jungheri, cît iêzerul ce era aproape,
de lat fiind de doao văpîrste, curs cu sînge plin să
vedea.

mii, carele fără de berbeci şi fără de dichise de meşteşuguri 193în vrêmile lui Isus au fărîmat Ierihónul, [16.]
năvăliră asupra zidului ca nişte fieri
16. Şi cu voia lui Dumnezeu luară cetatea şi făcură
junghieri fără de număr, cît194 vadul195 carele era aproape de acoló, fiind de 2 stadii de larg, era plin de sîngele
celor ucişi.

mii, cel care fără berbeci şi maşini de război ca instrumente [de luptă] a dărîmat Ierihonul în vremea lui Iisus,
s-au repezit ca nişte fiare asupra zidului;
16. Cucerind cetatea cu voia lui Dumnezeu, au făptuit masacre de nespus, astfel că lacul din apropiere,
care măsura două stadii în lăţime, părea să se reverse,
umplut fiind de sînge.

17. Şi de acoló trăgîndu‑să văpîrste 750, au sosit la
Şanţu, cătră ceia ci să zic tuvini jidovi.

17. Şi de acoló se duseră 750 de stadii şi veniră la
Haráca, la ceia ce se chiema tuvineii jidoveşti.

18. Şi Timótheu la locuri nu l‑au apucat, şi fără nici
o isprăvire de la locuri întorcîndu‑să şi lăsînd straje
întru oareşcare loc şi foarte tare.

18. Şi într‑acêle locuri n‑au apucat196 pre Timothei,
şi, nefăcînd nici o ispravă, se‑au întors, lăsînd strajă la
un loc foarte tare.

17. Plecînd de acolo pe un drum de şapte sute
cincizeci de stadii, au ajuns la Charax, la aşa-numiţii
iudei tubieni.
18. Dar pe Timotheos nu l-au prins în acele locuri,
fiindcă plecase atunci de acolo fără a face ceva, lăsînd
însă o garnizoană într-un anume loc, bine apărată.

19. Şi121 Dosítheu şi Sosípatros, dentru povăţuitorii
ce era pregiur Maccavéu, mergînd, au pierdut pre
cei de cătră Timothéu lăsaţi întru tărie, mai mulţi de
10000122.
20. Şi Maccaveu, rînduind a sa oaste cu şiraguri, şi‑i
aşeză pre dînşii preste pîlcuri şi asupra lui Timothéu
au pornit, avînd el pregiur sine 120000 pedestri şi călăreţi 1500.

19. Iar Dosithei şi Sosipátr, ceia ce era capete cu
Maccavei, mergînd, uciseră dentru cei ce fusêse lăsaţi
de Timothei pren cule, mai mulţi decît 10000 de oameni.
20. Iar Maccavei rîndui tabăra sa şi puse oastea
împotriva ceiialalte oşti şi mêrse asupra lui Timothei,
carele avea cu dînsul 120000 de pedestrime şi 1500
de călărime.

19. Dintre comandanţii Macabeului, Dositheos şi
Sosipatros, pornindu-se la drum, i-au ucis pe cei lăsaţi
de Timotheos în fortăreaţă, mai mult de zece mii de
oameni.
20. Iar Macabeul, dispunîndu-şi oastea pe cohorte,
i-a pus pe aceştia în fruntea lor şi a pornit împotriva lui
Timotheos, avînd cu el douăzeci de mii de pedestraşi
şi două mii cinci sute de călăreţi.

21. Şi venirea înţelegînd a Iúdei, au trimis Timótheu
muierile şi copiii şi cêealaltă marfă la cêea ci să cheamă
Carnion, pentru că era rău de încungiurat şi rău de
apropiat locul, pentru a tuturor locurilor strîmtoare.

21. Iară Timothei, deaca cunoscu că vine Iúda,
porînci muierile şi copiii197 şi altă marfă să bage în cula
carea se chiema Carniia, că era tare de o putea ocoli şi
loc rău de‑a se putea apropiia la dînsa.198

21. Aflînd de venirea lui Iuda, Timotheos a trimis
femeile, copiii şi restul bagajelor în aşa-numitul Carnion,
căci ţinutul era greu de asediat şi greu abordabil, din
pricina îngustimii tuturor locurilor.

22. Şi arătîndu‑să al Iúdei stol întîi şi făcîndu‑să
frică asupra nepriêtenilor şi têmeri dentru cela ce
toate le vêde, arătare făcîndu‑să preste ei, spre fugă
să porniră, altul aiurile ducîndu‑să, cît de multe ori de
cătră al lor s‑au fost vătămînd şi cu a sabiilor ascuţitor
s‑au fost împungînd.

22. Iar cum se arătă tabăra [913/2] Iúdei cea dentîi,
fu groază asupra vrăjmaşilor de frica lui Dumnezeu,
cela ce vêde toate, şi se porniră toţi a fugi unul de
altul, atîta cît mai mult de ceia ai lor le era frică şi, lovindu‑se cu sabiile lor, slăbiia.

22. Cînd compania lui Iuda a apărut cea dintîi şi s-a
iscat spaima în rîndurile duşmanilor şi groază printre
ei la apariţia celui ce le vede pe toate, au luat-o la fugă,
fiecare apucînd-o în altă parte, astfel că adesea erau
răniţi de propriii lor camarazi şi străpunşi de ascuţişul
săbiilor.

23. Şi făcea goana mai întinsă bine Iúda, împungînd
împreună pre [876/2] cei păgîni, şi strică’ ca vro 30000
de bărbaţi.
24. Şi Timótheu, căzînd la cei prejur Dosítheu şi
Sosipátron, ruga‑să cu multă vrăjitorie să‑l lase întreg
pre el, pentru că a mai mulţi părinţi şi a unora fraţi
avea, şi aceştia să va întîmpla a să uita, de va muri.

23. Iar Iúda făcea goană ţapănă şi ucidea pre păgîni
şi surpă’ dentr‑înşii 30000 de bărbaţi.

23. Iuda a organizat o urmărire deosebit de aprigă
şi, străpungîndu-i pe nelegiuiţi, a nimicit cam treizeci
de mii de oameni.
24. Însuşi Timotheos, căzînd în mîinile oamenilor
lui Dositheos şi ai lui Sosipatros, se ruga cu multă viclenie să-l lase să plece teafăr, pe motiv că el îi deţine
pe părinţii şi fraţii mai multora şi, dacă el ar muri, s-ar
putea întîmpla ca aceştia să fie înşelaţi [în aşteptări].

25. Şi încrezîndu‑i pre ei pren mai multă porîncă şi
să‑i aşaze pre ei nevătămaţi, l‑au slobozit pre el pentru
a fraţilor mîntuire.
26. Şi ieşind asupra Carchínului123 şi Atargation,
Maccavéul au junghiat 25000 de trupuri.

25. De‑acii, ei crezîndu‑l cu multe rugăciuni, îl sloboziră viu pentru mîntuirea fraţilor.

27. Şi după a cestora înfrîngere şi pierire, au oştit
Iúda şi asupra Efron, cetate tare, întru carea lăcuia
Lisía şi de toate fêliurile de mulţime; şi tinerei înaintea
zidurilor stînd bărbaţi, să bătea cu bună vitejie; acoló
de cinii şi de săgeţi multe puneri era.

27. Şi după piericiunea acestora, au întors Iúda oştile spre Efron, cetatea cea tare, în carea lăcuia Lísiia şi
mulţi de multe fêliuri de limbi; şi sta voinicii cei ţêpeni
înaintea zidurilor de se bătea vîrtos, în carea era unêlte
şi alte arme de oaste.

28. Şi chemînd pre Cel Putêrnic, pre cel ce cu tărie
zdrobêşte ale nepriêtinilor puteri, au luat cetatea supt
mîinile şi au aşternut dentru cei denlontru ca vro
25000.

28. Iară deaca chiemară pre Cel Putêrnic, cela ce fărî ’mă cu biruinţă puterile celor războinici, luară cetatea
supt mîna lor şi uciseră dentru cei ce fusêse în cetate
înlăuntru 25000.

27. După înfrîngerea şi uciderea acestora, a pornit
cu oastea şi înspre Ephron, o cetate întărită, în care
locuiau Lysias şi mulţimi de tot felul de neamuri;
acolo tineri viguroşi, aşezaţi în faţa zidurilor, luptau
din răsputeri şi tot acolo se aflau la dispoziţia lor numeroase grămezi de mecanisme de luptă şi săgeţi.
28. Invocîndu-l pe Stăpînul, cel care cu puterea sa
distruge forţele duşmanilor, au cucerit cetatea devenită supusă lor, iar dintre cei dinăuntru au nimicit cam
douăzeci şi cinci de mii.

29. Şi purcezînd124 de acoló, s‑au pornit asupra
Schinthonpólin, dăpărtată fiind de la Ierusalim văpîrste
600.
30. Şi mărturisind ceia ce acoló lăcuia125 jidovi carea
cătră ei

29. Şi de acoló mêrseră şi se porniră asupra Cetăţii
Schithilor, carea era dăparte de Ierusalim ca la 600 de
stadii.
30. Iară jidovii cei ce lăcuia acoló mărturisiră pentru
cetăţênii

29. Ridicînd tabăra de acolo, s-au îndreptat spre
Cetatea Scythilor, aflată la o distanţă de şase sute de
stadii de Ierusalim.
30. După ce iudeii aflaţi acolo au depus mărturie cu
privire la bunăvoinţa pe care au avut-o

24. Iar acela Timothei căzu în partea lui Dosithei şi
a lui Sosipatr şi se ruga cu multă rugăciune ca să‑l lase
viu, pentru că avea mulţi părinţi şi fraţi de ai jidovilor,
deci, de va pieri el, aceia vor fi uitaţi.

26. Iar Maccavei ieşi asupra Carnéiului şi a Targátiei
şi ucise 25000 de oameni.199

25. După ce i-a încredinţat cu o mulţime de jurăminte că-i va trimite înapoi nevătămaţi, i-au dat drumul de dragul salvării fraţilor lor.
26. Ieşind înspre Carnion şi Atergaeion, [Iuda Macabeul] a masacrat douăzeci şi cinci de mii de oameni.
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Biblia 1688, p. 729, col. 2
schithopolithênii avea şi cum că întru ale nenorocului vremi blîndă18
întimpinare le făcea, mulţimindu‑le lor
31. Şi iarăşi rugîndu‑i ca şi de cei înainte cătră norod cu bunăvoie
a fi, au venit la Ierusalím, fiind sărbătoarea supt mîna lor aproape.
32. Iară după Rusálii, s‑au pornit cătră Gorghía, voivodul Iduméii.
33. Şi ieşi cu 3000 de pedestrime şi cu patru sute de călăreţi;
34. Şi bătîndu‑se, să întîmplă’ de au căzut puţini dentru idumei.
35. Iară Dosithéu oarecarele, de ai lui Vachinór, călăreţu bărbat
şi tare, să ţinea de Gorghía şi, apucîndu‑l de veşmînt, îl aducea pre
el cu bună vitejie; şi vrînd pre osînditul să‑l prinză viu, den călăreţii
thrachilor oarecare venind asupră‑i şi preste umere lovindu‑l, scăpă
Gorghiás la Marisá.
36. Şi cei denprejurul Gorghíei mult bătîndu‑se şi osteniţi fiind,
chemînd Iúda pre Domnul ajutoriu să să arate şi înainte povăţuitoriu
războiului,
37. Începînd cu cel părintesc glas cea cu laudă strigare strigînd,
fără nădêjde celor ce era cu Gorghía înfrîngere le‑au19 făcut lor.
38. Şi Iúda, luînd oastea, o aducea la Odolám cetatea. Şi săptămîna sosînd, după obiceaiu curăţîndu‑se, acoleá au petrecut zioa sîmbetei.
39. Şi a doua zi, veniră la Iúda, în ce chip treaba s‑au fost făcut,
ale celor de mai nainte căzute trupuri să le ia şi cu rudeniile să le
aşaze la cêle părinteşti mormînturi.
40. Şi aflară supt cămăşile fieştecăruia dentr‑acei morţi sfinţenii
den idolii Iámniei, de carele lêgea opriia pre jidovi; şi la toţi s‑au
dovedit că pentru această pricínă aceştia să fie căzut.
41. Şi toţi binecuvîntînd celui dirept judecătoriu Domn, celui ce
ascunsele ivite le face,
42. La rugă întorcîndu‑să, să rugară pentru păcatul ce s‑au făcut
de tot să să stîngă. Şi viteazul Iúda rugă mulţimea să să păzască pre
eişi negreşiţi să fie, cu ochii văzînd cêle ce s‑au făcut pentru al celor
ce au căzut mai nainte păcat.
43. Şi făcînd după numărul bărbaţilor gătiri spre de drahme
de argint 2000, au trimis la Ierusalím să aducă pentru păcat jîrtve,
foarte bine şi iscusit făcînd pentru înviêre socotind.
44. Pentru că de nu ar fi nădejduind a înviia cei ce au căzut mai
nainte, de prisosit are fi şi bîrfêlnic lucru pentru morţi a să ruga;
45. Şi apoi, văzînd la cei ce cu bună credinţă sînt adormiţi, aflîndu‑se prea bună mulţămită,
46. Svîntă fiind şi bună-credincioasă cugetarea; dirept acêea pentru
cei morţi curăţenie au făcut, pentru păcat să să slobozească. //
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texte
Ms. 45, p. 876-877

Ms. 4389, p. 913-914

Versiunea modernă

schithopolitênii avea bună cugetare şi întru a nenorocului vremi blîndă întîmpinare li să făcea, mulţămindu‑le lor

schithêni cum că au gînd bun şi în toate zilele vremilor celor cu întîmplări rêle au îmblînzeală [31.] şi
mulţemindu‑le

scythopolitanii faţă de ei şi la primirea blîndă pe care
le-au facut-o în vremuri de restrişte, mulţumindu-le
[scythopolitanilor]

31. Şi iarăşi rugîndu‑i şi de acei înainte cătră rod126
bunăvoie a fi, au venit la Ierusalím, a Săptămînilor Sărbătoare fiind aproape.
32. Şi după cêea ci să cheamă Pendicostí, s‑au pornit cătră Gorghie, cel al Iduméii hatman.

31. Şi rugîndu‑i şi la alt folos ce ară fi neamului său
să le ajute, veniră la Ierusalim, fiind zioa Praznicului
celui Mare al Săptămînilor.200
32. Iar după Rusalii, se‑au pornit asupra Gorghiei,
hatmanul Iduméii.

31. Şi îndemnîndu-i să fie şi pe viitor binevoitori faţă
de neamul [iudeu, Iuda şi ai săi], au ajuns la Ierusalim în
apropierea Sărbătorii Săptămînilor.
32. După aşa-numita Cincizecime, au pornit împotriva lui Gorgias, strategul Idumeei.

33. Şi ieşi cu 3000 de pedestri şi cu 400 de călărime;

34. Şi rînduindu‑să, să întîmplă’ de au căzut puţîni
dentru idumei.
35. Iară Dosítheu, oarecarele de ai lui Vachínor, călăreţ bărbat şi tare, să ţinea de Gorghíia şi, apucîndu‑l
de văşmînt, îl aducea pre el cu bună vitejie; şi vrînd
pre osînditul să‑l prinză viu, dentru călăreţii thrachi127
oarecarele venind asupră‑i şi preste umăr lovindu‑l,
scăpă Gorghíia la Marissa.

34. Şi dêderă războiu şi se întîmplă’ de căzură nişţei
den jidovi.
35. Iar oarecarele Dosithei dentru călăreţii lui Vachinor, om vîrtos, apucă’ pre Gorghiia şi, ţiindu‑l de
caftan, îl ducea cu cinste; iar alt oarecine den călăreţii
thrachieneşti alergă să apuce pre blestematul Gorghiia
viu şi-l tăie în umere; şi aşa scăpă Gorghiia în Marísa.

33. Acesta a ieşit cu trei mii de pedestraşi şi patru
sute de călăreţi;
34. S-a întîmplat ca, atunci cînd s-au înfruntat în
luptă, să cadă cîţiva dintre iudei.
35. Un anume Dositheos, dintre oamenii lui Bachenor, călăreţ şi straşnic bărbat, a pus mîna pe Gorgias
şi, apucîndu-l de hlamidă, îl trăgea cu putere; şi cînd
voia să-l prindă viu pe ticălos, unul dintre călăreţii traci
s-a repezit asupra lui şi l-a lovit la umăr, iar Gorgias a
fugit la Marisa.

36. Şi cei de pregiur Gorghíia mult bătîndu‑să şi
osteniţi fiind, chemînd Iúda pre Domnul aju‑ [877/1]
tor să să arate şi înainte povăţuitor a războiului,

36. Iar oştile Gorghiei bătîndu‑se mult201 [914/1] şi
ostenind, chiemă Iuda pre Domnul să‑i fie ajutor şi
povaţă războiului

36. Fiindcă oamenii lui Gorgias luptau mai mult şi
erau osteniţi, Iuda l-a invocat pe Domnul ca să li se
arate aliat şi călăuză în luptă

37. Începînd cu cel de moşie glas cea cu laudă strigare strigînd, şi fără nădêjde celor de pregiur Gorghíia
înfrîngere lor le‑au făcut.

37. Şi, începînd cu glas părinţesc, strigă’ cu cîntări
şi cu clicot202 făcu înfrîngere asupra oştilor Gorghiei,
carea ei nu se nădăjduia.

37. Şi, începînd în grai strămoşesc strigarea însoţită
de imnuri de slavă, apoi ţipînd cît îi ţinea gura şi pe
neaşteptate la oamenii lui Gorgias, i-a pus pe fugă.

38. Şi Iúda, luînd oastea, aducea‑o la Odolam cetatea.
Şi săptămîna sosind, după obiceai curăţindu‑să, acoleá
sîmbăta au petrecut.

38. De‑acii Iúda, strîngînd oştile, veni în cetatea
Odolámului. [39.] Iar deaca veni zioa a şaptea, după
obiceaiul curăţirei, făcură sîmbăta în locul acela.

38. Luîndu-şi oastea, Iuda a ajuns la cetatea Odalam.
Întrucît urma ziua a şaptea, după ce s-au purificat,
conform obiceiului, au petrecut acolo sabatul.

39. Şi a doao dzi, veniră la Iúda, în ce chip treaba
s‑au fost făcut, a celor de mai nainte trupuri să le ia şi
cu rudeniile să le aşaze la cêle părinteşti mormînturi.

39. Iar a doaoa zi, veni Iúda cu ai săi ca să ia trupurile celor ce pierise şi să le puie cu ale părinţilor în
mormînturile părinţilor.

39. În ziua următoare, aşa cum era tradiţia, au venit
la Iuda spre a lua trupurile celor căzuţi [în luptă] şi a le
aşeza laolaltă cu rudele în mormintele strămoşeşti.

40. Şi aflară a fieştecăruia dentru aceia morţi supt
cămeşi lucruri sfinţite dentru a Iamníei chipuri, de
carele lêgea opriia pre jidovi; şi la toţi arătat s‑au făcut
pentru aceasta pricină aceştia să fie căzut.

40. Şi aflară supt dulomile acelor pieriţi den prinoasele idolilor, 203de care opriia lêgea pre jidovi; şi fu arătat
tuturor cum că pentru acea vină au pierit.

40. Dar au găsit sub hainele fiecăruia dintre morţi
ofrande închinate idolilor din Iamneia, pe care legea
le interzicea iudeilor; a devenit clar pentru toţi că din
această pricină muriseră aceştia.

41. Şi toţi binecuvîntînd celui drept judecător
Domnu, celui ce cêle ascunse ivite le face,

41. Şi binecuvîntară toţi judecata cea direaptă a
Domnului, căci cêle ascunse le‑au făcut arătate

41. Ca urmare, binecuvîntîndu-l pe Domnul cel
drept judecător, care face vizibile cele ascunse,

42. La rugă întorcîndu‑să, să rugară128 pentru păcatul ce s‑au făcut de tot să să stingă. Şi cel viteaz Iúda
rugă mulţimea să păzască pre ei negreşiţi să fie, supt
vedêre văzuţi fiind cêle ce s‑au făcut pentru a celor ce
s‑au făcut pentru a celor ce au căzut mai nainte păcat.

42. Şi, întorcîndu‑se în rugăciune, se rugară ca să
nu se pomenească acel păcat care se‑au făcut. Iar Iúda
încă mai tare ruga pre nărod să se păzească să nu greşască, văzînd cu ochii ce se făcuse pentru păcatul celor
ce au pierit.

42. S-au înturnat spre rugăciune, cerînd ca păcatul
săvîrşit să fie de tot şters. Iar nobilul Iuda a îndemnat
mulţimea să vegheze spre a fi ei înşişi fără păcat, după
ce au văzut cu ochii lor cele întîmplate din pricina
păcatului celor ce au căzut.

43. Şi făcînd după numărul bărbaţilor făpturi spre
de argint drahme 2000, au trimis la Ierusalim să aducă
pentru păcat jirtvă, foarte bine şi iscusit făcînd129.

43. Şi făcînd adunare după numărul bărbaţilor ca la
2000 de didrahme de argint, au trimes la Ierusalim să
facă jărtvă pentru păcatele acelor morţi,204 [44.] foarte
bine şi iscusit făcînd pentru înviêre.

43. Făcînd provizii printr-o colectă de la om la om,
în valoare de două mii de drahme, a trimis la Ierusalim,
spre a se face o jertfă pentru păcat; el proceda deosebit
de frumos şi nobil, gîndindu-se la înviere.

44. 130Pentru că de nu ar fi nădăjduind pre cei ce au
căzut mai nainte să să învie, de prisosit ară fi şi rulător
lucru pentru morţi a să ruga;
45. Şi apoi, văzînd celor cu bună credinţă adormind
prea bună aflîndu‑să mulţămită,

44. Socotiia că de nu va fi aşteptare pentru înviêrea
celor ce au căzut, mai cu ruşine lucru ară fi ...205 se ruga
pentru cei morţi;
45. Şi apoi, văzînd pre cei ce au adormit cu credinţa
cea bună ...206 mulţemirea cea prea bună a sfiêlei au dat
daruri,

44. Căci de n-ar fi sperat că cei căzuţi învie, ar fi fost
un lucru inutil şi prostesc să se roage pentru morţi;

46. Sfîntă şi bine-credincioasă ― cugetarea; pentru
acêea pentru cei morţi curăţenie au făcut, pentru păcat
să să sloboază.

46. [45.] ...207 şi credinţă bună; [46.] pentru ...208 să se
facă rugăciune pentru cei morţi, ca să li se curăţească
păcatele.

46. Gîndul lui era cucernic şi pios; de aceea a făcut
jertfă de împăcare pentru cei morţi, spre a le fi dezlegate păcatele.

33. Şi ieşi cu pedestri 3000 şi cai 400;

45. Dar văzînd că celor ce mor cu evlavie le e hărăzită o preafrumoasă răsplată,
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Biblia 1688, p. 730, col. 1
Cap 13
1. Şi în anul 149, să înţăleasă la cei ce era cu Iúda de Antióh
Efpátor că vine cu mulţime asupra Iúdii;
2. Şi împreună cu el — Lísia epitropul, care şi preste trebi era,
fieştecarele avînd putêre elinească: pedestri 110000 şi călăreţi 5000
şi 300 şi pili 22 şi cară purtătoare de sêceri 300.
3. Iară Meneláu s‑au împreunat cu ei şi ruga cu multă linguşire
pre Antióh nu de mîntuirea moşiei, ce gîndind căpetenie să‑l puie.
4. Iară Împăratul împăraţilor rădică’ mîniia lui Antióh asupra
păgînului. Şi Lísiia, arătînd că acesta e pricína tuturor răutăţilor, porunci, precum iaste obiceaiul la acel loc, să‑l piarză, aducîndu‑l pre
el la Véria.
5. Şi iaste în locul acela un turn de 50 de coţi, plin de cenuşă; şi
acesta avea un meşterşug, lucru rătund20, de toate părţile povîrnit la
cenuşă.
6. Aicea pre cel ce era vinovat de furtişagul bisêricii au şi de alţii
care ar face răutăţi mari toţi să să împingă spre pieire.
7. Cu această moarte cel fără lêge Meneláu să întîmplă’ a muri,
nici îngropare aflînd.
8. Foarte cu direptate, pentru că, de vrême ce au făcut multe
păcate asupra jîrtăvnicului căruia era focul curat şi cenuşa, în cenuşă
dară moartea au luat.
9. Şi cu gîndurile împăratul prea varvar veniia, cêle mai rêle ce în
zilele tătîne‑său s‑au făcut să facă jidovilor.
10. Şi înţelegînd Iúda acêstea, porunci nărodului pren zi şi în
noapte să să roage Domnului, cîndai şi altă dată, şi acum să ajutorească
11. Celor ce de lêge şi de moşie şi de besêrecă svîntă vor să să
lipsască, şi pre nărodul ce atunce puţin au răsuflat să nu‑l lase celor
hulitoare limbi să fie supuşi.
12. Şi toţi aceasta făcînd împreună şi rugînd pre cel milostiv
Domn cu plînsoare şi cu posturi şi cu cădêre înainte în 3 zile, neîncetat, mîngîind pre ei Iúda, porunci să vie.
13. Şi sîngur cu cei bătrîni împreună fiind Iúda, au sfătuit, mai
nainte de ce va întra oastea împăratului în Iudéea şi a să face cetăţii
biruitori, ieşind ei, să aleagă lucrurile cu a lui Dumnezeu ajutoriu.
14. Şi dînd diregătoriia Domnului lumii, rugînd pre cei ce era
împreună cu el bărbătêşte să să nevoiască pînă la moarte pentru
legi, pentru besêrecă şi cetate şi moşie şi polítie, pus‑au împrejurul
Modímului tabăra oştii.
15. Şi dînd celor ce era ai lui haslă „Biruinţa lui Dumnezeu”,
cu voinici prea buni aleşi lovind noaptea asupra curţii împărăteşti,
la tabără omorît‑au ca vro 4000 de bărbaţi şi pre cel ce era fruntaş
preste pili cu cea de casă gloată l‑au pus împreună.
16. Şi la săvîr‑ /
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Capitolul al 13-lea

1. Şi întru 149 anul, căzu celor de pregiur Iúda
Antioh Efpátor venind împreună cu mulţime asupra
Iudéii;
2. Şi împreună cu el — Lisía epitrópul şi preste
lucruri, fieştecarele avînd putêre elinească: pedestrii
110000 şi călăreţi 5300 [877/2] şi pili 22 şi cară purtătoare de sêceri 300.

2. Şi Lísiia ...211 cu dînsul, carele era ispravnic ...212
lucrurile avînd ...213 cu dînşii putêre elinească: 110000
de pedestri ...214 şi călărime 5300 şi 22 de pili ...215 cară
cu coase 300.

3. Şi Menelau s‑au împreunat cu ei şi să ruga cu
multă lingăriciune pre Antioh nu spre mîntuirea moşiei, ce gîndind pre cinste să să puie.
4. Iară Împăratul împăraţilor rădică’ mîniia lui Antioh asupra păgînului. Şi Lisía, arătînd că acesta‑i vina a
tuturor răotăţilor, rîndui, în ce chip obiceai iaste într‑un
loc, să‑l piarză, aducîndu‑l pre el la Vériia.

3. Şi se amesteca ...216 dînşii şi Menelai şi ...217 împăratul Antioh, nu doară pentru vreo ...218, ce gîndind că
doară va ...219 să fie căpetenie.
4. Iară [914/2] Împăratul împăraţilor porni urgiia
lui Antioh asupra acelui păgîn. Şi arătînd şi Lísiia cum
acela iaste vina tuturor răotăţilor, porînci să‑l ducă în
obêde, precum iaste obiceaiul, să‑l omoară la loc.220

1. În anul o sută patruzeci şi nouă, oamenilor lui
Iuda li s-a dat de ştire că Antioh Eupator s-a apropiat
cu mulţimi [de oşteni] de Iudeea
2. Şi că împreună cu el [se afla] Lysias, tutorele său
şi mai-mare peste treburile [regatului]; că fiecare avea
oaste grecească [alcătuită din] o sută zece mii de pedestraşi, cinci mii trei sute de călăreţi, douăzeci şi doi
de elefanţi şi trei sute de care prevăzute cu coase.
3. Li se alăturase şi Menelaos şi îl încuraja cu multă
prefăcătorie pe Antioh, nu pentru a-şi salva patria, ci
gîndindu-se că va fi repus în funcţie.
4. Dar Regele regilor a stîrnit mînia lui Antioh cu
privire la ticălos. Şi fiindcă Lysias a dovedit că acesta e
vinovat de toate relele, Antioh a poruncit ca, ducîndu-l
la Beroia, să-l dea pieirii, după cum e datina locului.

5. Şi iaste în loc turnu de 50 de coţi, plin de cenuşe;
şi acesta cinie avea rătundă, de toate părţile rîpos la
cenuşe.

5. Şi era într‑acel loc un turn de 50 de coţi, plin de
cenuşă; şi avea acela de toate părţile împrejur făcute
dichise tot povîrnite spre cenuşă.

5. În acel loc se află un turn de cincizeci de coţi,
plin de cenuşă; iar acesta avea un mecanism circular,
înclinat din toate părţile înspre cenuşă.

6. Aicea pieri cel ce era vinovat de furtişagul bisêricii
au şi altor răotăţi oarecarele săvîrşire fiind făcut toţi îl
împingu spre pieire.

6. Şi acoló, în cenuşă, porînci să arunce pre acel jăfuitoriu de bisêrică, împingîndu‑l toţi spre piericiune.

6. Acolo cel vinovat de jefuirea templelor şi cel ce
săvîrşise în exces alte rele erau aruncaţi cu toţii spre
pieire.

7. Cu aceasta moarte cel fără dă lêge să întîmplă’ a
muri, nici îngropare aflînd, Menélau.
8. Foarte cu dreptul, pentru că, în vrême ce au făcut
multe pregiur cuptor păcate căruia focul curat era şi
cenuşa, în cenuşe moartea au luat.

7. Şi ca aceasta moarte întîmplîndu‑se acelui călcătoriu de lêge a muri pre direptate, nici îngropare nu
nemeri pîngăritul Menelai.
8. Pentru că multe răotăţi au făcut asupra altariului
lui Dumnezeu şi celuia ce‑i era focul şi cenuşa sfîntă,
şi el în moarte de cenuşă fu judecat.221

7. De această soartă s-a întîmplat să aibă parte în
moarte nelegiuitul Menelaos, nefiindu-i hărăzit nici
pămîntul [spre îngropăciune].
8. Pe bună dreptate [s-a întîmplat aşa], căci săvîrşise
multe păcate în privinţa altarului ale cărui foc şi cenuşă erau pure, iar el în cenuşă şi-a aflat moartea.

9. Şi cu gîndurile împăratul învărvărit veniia, cêle
mai rêle ce în dzilele tătîne‑său s‑au făcut să facă jidovilor.

9. Ce împăratul, fiindu‑i mintea neînfrînată, tot
veniia ca să se arate jidovilor mai cu răotate decît tată‑său.

9. Iar barbarizatul rege venea cu gîndul de a le arăta
iudeilor lucruri mai rele decît cele făptuite de tatăl său.

10. Şi înţelegînd Iúda acêstea, porînci nărodului
pren zi şi noapte să să roage Domnului, dă şi altă dată,
şi acum să ajutorească

10. Care lucru cunoscîndu‑l Iúda, porînci nărodului
să chiême pre Domnul şi zioa, şi noaptea, carele precum în toată vrêmea şi acum să le ajute

10. Iuda, aflînd acestea, dădu de veste mulţimii să-l
invoce zi şi noapte pe Domnul, pentru a le veni în
ajutor şi acum, la fel ca altă dată,

11. Celor ci de lêge şi de moşie şi de bisêrică sfîntă
vor să lipsască, şi pre cel ce atunceaşi au răsuflat nărod
să nu‑l lase celor blăstămătoare limbi supuşi să să facă.
12. Şi toţi aceasta făcînd împreună şi rugînd pre cel
milostiv Domnu cu plînsoare şi cu posturi şi cu cădêre
înainte preste 3 dzile, neîncetat, mîngîindu‑i pre ei Iúda, porînci să vie.

11. Pentru lêgea şi pentru moşiia şi pentru cei ce
vor să‑i lipsească de bisêrica cea sfîntă, şi pentru nărodul cel ce au răsuflat puţinel să nu‑l lase să fie supt
mîna păgînilor.
12. Deci făcînd ei toţi denpreună ca acêstea şi
cerşind milă de la Domnul, cu plîngere şi cu ajun,
neîncetat, în trei zile zăcînd puşi cu faţa în jos, îi îmbărbătă Iúda şi le porînci să se gătească.222

13. Şi sîngur cu cei bătrîni împreună fiind Iúda, au
sfătuit, mai nainte de ce va întra a împăratului oaste la
Iudéa şi să să facă a cetăţii biruitori, ieşind, să aleagă
lucrurile cu al Domnului ajutor.

13. Şi sfătui Iúda cu bătrînii, mai nainte încă pînă ce
nu va întra împăratul în Ţara Jidovească şi să ocolească
cetatea, să iasă să aleagă lucrurile cu ajutoriul lui Dumnezeu.

11. Celor ce erau pe punctul de a fi văduviţi de lege,
de patrie şi de templul sfînt şi pentru a nu îngădui ca
poporul, care de curînd îşi recăpătase suflul vieţii, să
ajungă a fi supus unor neamuri hulitoare.
12. După ce toţi [iudeii] au făcut deopotrivă acelaşi
lucru şi l-au implorat pe milostivul Domn cu plînset,
posturi şi prosternare timp de trei zile, fără întrerupere,
Iuda, îmbărbătîndu-i, le-a poruncit să se pregătească
[de luptă].
13. Sfătuindu-se şi cu cei bătrîni, a luat hotărîrea ca,
înainte ca armata regelui să intre în Iudeea şi să pună
stăpînire pe cetate, pornindu-se, să decidă ei lucrurile
cu ajutorul lui Dumnezeu.

14. Şi dînd diregătoriia Domnului lumei, rugînd
pre cei împreună cu el bărbătêşte să să nevoiască pînă
la moarte pentru legi, pentru bisêrică, cetate, moşie,
petrêcerea cităţinească, făcut‑au pregiur Modim tabăra
oştii.

14. Şi dêde stăpîniia Domnului tuturor, făcătoriul
lumii, şi rugă pre ai săi să stea bărbătêşte să se bată
pînă la moarte pentru lêge şi pentru cetatea cea sfîntă
şi pentru moşie; şi puse oşti împrejurul Modínului.223

14. Încredinţîndu-se protecţiei Domnului lumii
şi îndemnîndu-i pe cei ce erau cu el să lupte pînă la
moarte pentru legi, templu, cetate, patrie şi datină, şi-a
aşezat tabăra lîngă Modein.

15. Şi [878/1] dînd celor de pregiur el haslă „A
lui Dumnezău biruinţă”, cu tinerei prea buni aleşi131
lovind noaptea132 asupra ceii împărăteşti curţi, la tabără omorît‑au ca vro 4000 de bărbaţi şi pre cel ce
era fruntaş preste pili cu cea de casă gloată l‑au pus
împreună.

15. Şi dêde hasnă celor ce era cu dînsul: „Biruinţa
lui Dumnezeu” şi ieşi noaptea cu voinici ...224 lovi
tabăra curţii împărăteşti şi omorî în tabără 4000 de
oameni şi pre cel ce era mai-mare preste pili cu cei ce
era ai săi s‑au ucis.

15. Dîndu-le oamenilor săi cuvîntul de ordine „Izbînda lui Dumnezeu” şi năvălind în timpul nopţii
împreună cu cei mai de soi tineri aleşi de el asupra
cortului regesc din tabără, a nimicit în jur de patru mii
de oameni şi l-a străpuns pe cel mai de seamă dintre
elefanţi împreună cu mulţimea aflată pe el.

16. Şi la săvîr-

1. Iară în anul 149, cunoscu că vine Antioh Evpator cu mulţime mare asupra Ţărîi Jidoveşti.210

16. Şi

16. În cele din ur-
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şit, tabăra de frică şi de gîlceavă o au împlut şi să întoarsără cu
bine.
17. Şi ivindu‑se zioa, aceasta s‑au făcut pentru cea ce ajutoriia lui
a Domnului acoperire.
18. Şi împăratul, luînd gustare de a jidovilor bună îndrăznire,
ispiti, pren meşterşuguri, locurile.
19. Şi asupra Vethsúrei, care era strajă tare a jidovilor, să apropiia
şi să biruia, loviia şi să scădea.
20. Şi celor denlăuntru Iúda cêle ce trebuia le‑au trimis.
21. Şi spuse tainele la vrăjmaşi oarecarele Rodocos, care era den
tabăra jidovilor; şi să cercă şi să prinse şi să închise.
22. Al doilea rînd au avut împăratul cuvînt cu cei ce era în
Vethsúra, direapta au dat, au luat şi s‑au dus, lovitu‑s‑au cu cei ce
era cu Iúda, scăzut fu.
23. Şi înţelegînd cum să să fie ficlenit Fílip la Antiohiia, cel ce
era lăsat preste trebi, să turbură’ şi pre jidovi au mîngîiat, să supuse
şi să jură’ preste toate cêle dirêpte, să împăcă şi jîrtvă aduse, cinsti
besêreca şi locul au miluit;
24. Şi pre Macavéu au priimit, lăsatu‑l‑au voivod de la Ptolemáida
pînă la domniia gherinênilor;
25. Venit‑au la Ptolemáida. Cu greu le părea pentru tocmêle
ptolemênilor, pentru că tînjiia căci vrea să strice legăturile.
26. Veni la divan Lísiia, răspunse cu priimire, i‑au aşezat, i‑au
potolit, cu bunăvoie i‑au făcut, purceasă la Antióhia. Aşa ale venirei
împăratului şi ale întoarcerii s‑au isprăvit.
Cap 14
1. Şi după vrêmea al treilea an, întîmplatu‑s‑au celor ce era cu
Iúda, Dimítrie al lui Seléfc, pren al Tripolíei vad trecînd cu mulţime
tare şi stol,
2. Biruitoriu a fi ţărîi, omorînd pre Antióh şi pre Lísiia, ispravnicul
acestuia.
3. Iară oarecare Alchím, fiind arhiereu şi de bunăvoie pîngărit
fiind în vremile amestecăturii, socotind că nici într‑un chip nu iaste
lui mîntuire, nici cătră sfîntul jîrtăvnic încă alăturare,
4. Veni cătră împăratul Dimítrie, în anul 151, aducînd lui coroană
de aur şi finic şi cătră acêstea şi den cêlea ce să socotesc flori de ale
besêrecii; şi în zioa acêea linişte avu.
5. Şi vrêmea nebuniei lui luînd ajutoare, chemîndu‑se la sfat de
cătră Dimítrie şi întrebîndu‑se cu ce voie şi sfat să află jidovii cătră
acêstea, zise:
6. „Ceia ce să cheamă den jidovi asidéi, pre carii povăţuiêşte
Iúda Macavéul, hrănesc oşti şi să împărechează, nelăsînd împărăţiia
bună aşezare să aibă.
7. Pentru acêea, luînd cea de strămoşie mărire, zic adecă vlădiciia,
aicea acum am venit,
8. Întîiu, pentru cêle ce să cuvin împăratului cu direptate gîndind,
şi al doilea, şi pentru ai miei cetăţêni socotind, pentru că, cu a celor
de mai nainte zişi nesocotinţă, tot neamul nostru nu puţin ne‑ //
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şit, tabăra de frică şi de gîlceavă au împlutu‑o şi să întoarseră norocind.

umplînd [915/1] ................................................................
..............................................................................................

mă, au umplut tabăra de groază şi tulburare şi au plecat biruitori.

17. Şi ivindu‑să amu dzua, aceasta s‑au făcut pentru
cêea ce ajutoriia lui a Domnului acoperire.

19. Şi asupra vethsúrilor133, palancă tare a jidovilor,
apropiia şi biruia, loviia şi să scădea.

[17.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[18.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[19.] .................................................................................
..............................................................................................

17. Aceasta s-a petrecut cînd deja se lumina de ziuă,
datorită ocrotirii Domnului care i-a venit în ajutor [lui
Iuda].
18. Iar regele, după ce a încercat îndeaproape gustul
cutezanţei iudeilor, prin procedee abile, a făcut o încercare asupra locurilor.
19. El înainta spre Baithsura, o garnizoană întărită a
iudeilor, dar era respins, lovit, împuţinat [de oşteni].

20. Şi celor denlontru Iúda ce le tribuia le‑au trimis.
21. Şi spuse tainile vrăjmaşilor134 dentru şiragul jidovilor; şi să cercă şi să prinse şi să închise.

[20.] .................................................................................
..............................................................................................
[21.] .................................................................................
..............................................................................................

20. Celor dinăuntru Iuda le-a trimis cele de trebuinţă.
21. Rodocos, din tabăra iudeilor, le-a dezvăluit însă
duşmanilor secretele; a fost căutat, prins şi închis.

22. Al doilea rînd au cuvîntat împăratul celor în
Vethsurá, dreapta dêde, luă, duse‑să, lovi‑să cu cei pregiur Iúda, scăzut fu.
23. Înţelêse cunoscînd să‑şi fie întorsu gîndul Fílip
cel de la Antiohía, cel lăsat preste lucruri, să spămîntă,
pre jidovi mîngîia, supuse‑să şi să jură’ prespre toate
drêptele, împăcă‑să şi jirtvă aduse, cinsti135 bisêrica şi
locul au miluit;

[22.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[23.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

22. Regele a stat de vorbă pentru a doua oară cu
cei din Baithsura, le-a dat dreapta, a primit-o şi el, a
plecat, s-a năpustit asupra oamenilor lui Iuda, dar a
fost învins.
23. A aflat că Filip, lăsat în Antiohia mai-mare peste
treburi, se răzvrătise; a fost zdruncinat, i-a chemat pe
iudei, s-a recunoscut înfrînt şi a jurat pe toate cele
drepte, a fost iertat şi a adus jertfă, a cinstit templul şi
s-a arătat generos faţă de acel loc;

24. Şi pre Maccavéu au priimit, lăsatu‑l‑au hatman
de la Ptolemaida pînă la Gherrinon domnişor;

[24.] .................................................................................
..............................................................................................

24. L-a primit bine pe Macabeu şi l-a lăsat strateg şi
conducător de la Ptolemaida pînă la gerreni;

25. Venit‑au la Ptolemaida. Cu greu le părea pentru
tocmêlele ptolemeiênilor, pentru că tînjiia pentru carele
vrea să strice legăturile.
26. Veni la divan Lisía, răspunse cu priimire, aşeză‑i,
potolitu‑i‑au, cu bunăvoie i‑au făcut, purcêse la Antiohía. Aşa ale împăratului a venirei şi a întoarcerii s‑au
isprăvit.

[25.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[26.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

25. A plecat la Ptolemaida. Cei din Ptolemaida erau
nemulţumiţi în privinţa acestor aranjamente; erau chiar
indignaţi de acestea şi au vrut să le anuleze prevederile.
26. Lysias a urcat la tribună, s-a justificat cît i-a stat în
putinţă, i-a convins, i-a îmblînzit, i-a făcut binevoitori,
apoi a plecat spre Antiohia. Astfel s-au întîmplat cele
privitoare la venirea şi la plecarea regelui.

Cap 14

[Cap 14]

Capitolul al 14-lea

1. Şi după al treilea an vrême, întîmplatu‑s‑au celor
pregiur Iúda, Dimítrie al lui Sefcu, pren cel a Trípolii
vad trecînd cu mulţime tare şi stol,

[1.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[2.] ...................................................................................
..............................................................................................

1. După un răstimp de trei ani, oamenilor lui Iuda
le-a ajuns vestea că Demetrios, fiul lui Seleucos, navigînd prin portul Tripolis cu o mulţime straşnică [de
oşteni] şi cu flotă,
2. A pus stăpînire pe ţinut, după ce i-a ucis pe Antioh şi pe Lysias, tutorele acestuia.

3. Iară Alchim oarecarele, mai nainte fiind arhiereu
şi de bunăvoie pîngărindu fiind întru vremile amestecăturei, socotind că nici într‑un chip nu iaste lui mîntuire, nici cătră sfîntul jirtăvnic încă alăturare,
4. Veni cătră împăratul Dimítrie, întru 151 ani,
aducînd lui cunună de aur şi finic şi cătră acêstea şi
de cătră cêlea ci să socotescu cu flori de‑a bisêricii; şi
întru zua acêea tăcêre avu.
5. Şi vrême luînd a ai lui nebunii împreună ajutoare,
chemîndu‑să la sfat de cătră Dimítrie şi întrebîndu‑să
cu ce voie şi137 sfat să află jidovii cătră acêstea, dzise:

[3.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[4.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[5.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

3. Un anume Alkimos, care devenise arhiereu, dar
se pîngărise de bunăvoie în vremurile amestecului [cu
grecii], dîndu-şi seama că nu mai are cu nici un chip
scăpare şi nici acces la sfîntul altar,
4. Merse la regele Demetrios, în anul o sută cincizeci
şi unu, ducîndu-i o coroană de aur şi ramuri de palmier,
pe lîngă acestea şi ramuri din cele potrivite uzanţelor
templului; şi în acea zi a avut parte de linişte.
5. Însă, aflînd moment prielnic pentru nebunia sa,
cînd a fost chemat de Demetrios în sfatul său şi întrebat în ce dispoziţie şi vrere se aflau iudeii, el a
răspuns:

6. „Ceia ci să zic dentru jidovi asidei, cărora povăţuiêşte Iúda cel138 Maccavéu, hrănescu război şi să
împerechează, nelăsînd împărăţiia la bună aşezare să
nemerească.
7. Pentru acêea, luînd cea de strămoşie mărire, zic
dară vlădiciia, aicea acum am venit,

[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[7.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[8.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

6. „Dintre iudei, aşa-numiţii asidei, pe care-i conduce Iuda Macabeul, întreţin războiul şi se răzvrătesc,
neîngăduind ca regatul să aibă parte de stabilitate.

18. Şi împăratul, luînd gustare de a jidovilor bună
îndrăznire, ispiti, pren meşteşuguri, locurile.

2. Biruind136 fu ţării, omorînd pre Antioh şi pre al
acestuia [878/2] epicon, Lisía.

8. Întîi, pentru cêlea ce să cuvin împăratului de
aproape gîndind, şi al doilea, şi pentru ai miei cetăţêni
socotind, pentru că, cu a celor de mai nainte dzişi
nesocotinţă, tot al nostru rod nu puţîn ne-

7. De aceea, întrucît am fost deposedat de mărirea
strămoşească (mă refer la demnitatea de arhiereu), am
venit acum încoace,
8. În primul rînd, gîndind în chip legitim la cele ce-l
privesc pe rege, iar în al doilea rînd, avîndu-i în vedere
şi pe propriii concetăţeni, căci, din nechibzuinţa celor
pomeniţi înainte, întregul nostru neam este nu într-o
mică măsură ne-
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norocêşte.
9. Şi fieştecarele dentr‑acêstea cunoscîndu‑le, tu, împărate, şi
ţărîi, şi celui ce pre împrejur stă neamului nostru mai nainte cugetă,
după cea ce ai cătră toţi bună timpinată iubire de oameni.
10. Pentru că pînă iaste Iúda, preste putinţă iaste pace a avea
lucrurile.”
11. Şi ca acêstea zicîndu‑să de cătră el, îndată ceialalţi priêteni, cu
vrăjmăşie fiind spre Iúda, aţîţară pre Dimítrie.
12. Şi chemînd îndată pre Nicánor, cela ce au fost mai-mare
preste pili, şi voivod făcîndu‑l Iudéii, l‑au trimis,
13. Dîndu‑i porunci pre Iúda acesta să‑l omoară, şi pre cei ce
vor fi cu el să‑i răsipască şi să puie pre Alchímu arhiereu besêricii
ceii prea mari.
14. Iară limbile cêlea ce de la Iudéa au fost fugite de Iúda să
amesteca ca cerezile cu Nicánor, nenorocirile şi primejdiile jidovilor
ale lor norociri le părea a fi.
15. Şi auzind de venirea lui Nicánor şi rădicarea limbilor care
pridedise pămîntu, ruga pre cel ce pînă în veac au întemeiat pre al
său norod şi cel ce pururea cu arătare au sprijenit partea sa.
16. Şi poruncind povăţuitoriul, de acoló îndată au purcesu şi să
împreunară cu ei la satul Dessaú.
17. Iară Símon, fratele Iúdii, să lovise cu Nicánor şi puţîn, pentru
cea fără de vêste a vrăjmaşilor tăcêre, au fost greşit.
18. Însă auzînd Nicánor vitejiia carea avea21 cei ce era cu Iúda
şi bărbăţiia ce avea întru cêle pentru moşie nevoinţe, să temea să‑şi
aleagă pren facere de sînge.
19. Pentru acêea au trimis pre Posidónie şi pre Theodot şi pre
Mattathiia să dea şi să ia dirêpte.
20. Şi mult făcîndu‑se pentru acêstea socoteală şi povăţuitoriul
gloatelor vorovindu‑se cu obştea şi arătîndu‑se cel împreună de toţi
răspuns sfat, plecară spre tocmêle.
21. Şi rînduiră zi întru carea osebi vor veni la un loc; şi au venit
şi de la fieştecare multe scaune puseră.
22. Rîndui Iúda oameni înarmaţi gata la locurile cêle de treabă,
ca nu cîndai dentru vrăjmaşi, fără vêste, vreun lucru rău să să facă.
Şi cea de obşte voroavă ce s‑au căzut au făcut.
23. Iară Nicánor să zăboviia la ierusalimlêni şi nici un lucru fără
cale făcea, şi gloatele cêle ce să adunase ca cirezile le‑au slobozit.
24. Şi avea pre Iúda pururea în faţă, sufletêşte spre dînsul să
afla.
25. Rugatu‑l‑au pre el să să însoare şi să facă feciori. Însuratu‑s‑au,
bine s‑au aşezat, luat‑au împreunare de viaţă.
26. Iară Alchím, văzînd cea dentru ei dragoste şi luînd tocmêlele
cêle ce s‑au făcut, veni cătră Dimítrie şi zicea că Nicánor altele
socotiia pentru lucruri, pentru că pre Iúda, cel ficlean al împărăţiei,
l‑au ales să fie în locul lui după dînsul.
27. Iară împăratul, plin de mînie făcîndu‑se şi întărîtîndu‑se de
pîrăle, vrăjmaş /
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norocêşte.

............................................................................................

fericit.

9. Şi fieştecare dentru acêstea cunoscîndu‑le, tu,
împărate, şi ţării, şi celui139 prenpregiur stă rodului nostru mai nainte cugetă’, după carea ai cătră toţi bună
tîmpinază iubire de oameni.
10. Pentru că pînă Iúda iaste, preste neputinţă‑i140
pace a nemeri lucrurile.”

[9.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[10.] ................................................................................
..............................................................................................

9. Încunoştiinţat de fiecare din aceste lucruri, tu,
rege, poartă de grijă atît ţării, cît şi neamului nostru
năpăstuit, în virtutea binevoitoarei omenii pe care o
ai faţă de toţi.
10. Căci atîta vreme cît va exista Iuda, e imposibil
ca treburile [ţării] să aibă parte de pace.”

11. Şi ca acêstea zicîndu‑să de cătră el, îndată ceialalţi priêteni, cu rea voie fiind despre Iúda, îl înfocară
pre Dimítrie.
12. Şi chemînd pre Nicánor, cela ce au fost mai-mare preste pili, şi hatman făcîndu‑l al Iudéii, l‑au trimis,

[11.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[12.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[13.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

11. După ce au fost rostite de el asemenea vorbe,
îndată ceilalţi prieteni [ai regelui] care îl duşmăneau pe
Iuda l-au aţîţat şi mai mult pe Demetrios.
12. Cerînd să fie adus îndată Nicanor, care era comandantul trupei de elefanţi, şi numindu-l strateg al
Iudeei, l-a trimis de acolo,
13. Dîndu-i porunci să-l prindă pe Iuda, iar pe cei
ce erau cu el să-i împrăştie şi să-l impună pe Alkimos
ca arhiereu al celui mai mare templu.

[14.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[15.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[16.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[17.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[18.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

14. Neamurile păgîne din Iudeea care fugiseră de
Iuda se asociau în turmă cu Nicanor, părîndu-li-se că
necazurile şi nenorocirile iudeilor vor deveni zilele lor
bune.
15. Aflînd de venirea lui Nicanor şi de adunarea
neamurilor păgîne, [iudeii], presărîndu-şi pămînt [pe
cap], se rugau la cel ce şi-a statornicit în veac poporul
şi care îşi ocroteşte mereu partea, arătîndu-şi puterea
divină.
16. Cînd le-a poruncit comandantul, iudeii au plecat
grabnic de acolo şi s-au ciocnit cu aceştia în satul
Desaos.
17. Iar Simon, fratele lui Iuda, se înfruntase în luptă
cu Nicanor, dar, din pricina sosirii fără de veste a
duşmanilor, a suferit pentru scurt timp un eşec.
18. Totuşi Nicanor, aflînd de vitejia pe care o dovedeau oamenii lui Iuda şi de curajul lor în luptele pentru
patrie, se cam temea să rezolve lucrurile prin vărsare
de sînge.

[19.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[20.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

19. De aceea i-a trimis pe Posidonios, pe Theodotos
şi pe Mattathias spre a da şi a primi dreapta.

21. Şi rînduiră zi întru carea usebi vor veni la un
loc; şi au venit înainte şi de la fieştecare bágáte puseră
jeţuri.
22. Rîndui Iúda întrarmaţi gata întru locurile de
treabă, ca nu cîndai dentru vrăşmaşi, fără de vêste,
vreun lucru rău să va face. Cêea ci să cuveniia au făcut
împreună voroavă.
23. Zăbăviia Nicánor la Ierusalim şi făcea nice un
lucru afară den cale, şi pre cêlea ce s‑au adunat ca
cerezile gloate le‑au slobozit.
24. Şi avea pre Iúda pururea în faţă, sufletêşte la
bărbat să afla.

[21.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[22.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[23.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[24.] .................................................................................
..............................................................................................

21. Au stabilit ziua în care urmau să vină, fiecare în
parte, în acelaşi loc; şi veni [fiecare], şi din partea fiecăruia se aşezară jilţuri deosebite.
22. Iuda a postat oameni înarmaţi, gata de luptă, în
locuri prielnice, de teama producerii unui act mişelesc
din partea duşmanilor. Cei doi au întreţinut însă o
conversaţie bazată pe comun acord.
23. Nicanor îşi petrecea timpul la Ierusalim şi nu
făcea nimic neobişnuit; trimise însă acasă mulţimile pe
care le adunase în turmă în preajma lui.
24. Şi în tot acest timp îl avea în faţa sa pe Iuda; era
înclinat sufleteşte către acest bărbat.

25. Rugatu‑l‑au pre el să să însoare şi să facă ficiori.
Însuratu‑s‑au, bine s‑au aşezat, luat‑au împreunare de
viaţă.
26. Şi Alchim, văzînd cea dentru ei bună cugetare
şi cêle ce s‑au făcut tocmêli luîndu‑le, veni cătră Dimítrie şi zicea că Nicánor striine gîndiia cea142 de
lucruri, pentru că pre cel viclean al împărăţiei, Iúda,
şie următor l‑au arătat.

[25.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[26.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[27.] ................................................................................
..............................................................................................

25. L-a îndemnat să se însoare şi să facă copii.
Acesta s-a însurat, a avut parte de calm, s-a bucurat de
viaţă.
26. Alkimos, însă, cînd a văzut bunăvoinţa lor reciprocă, luînd cu el înţelegerile încheiate [în scris], a
venit la Demetrios şi i-a spus că Nicanor are sentimente
potrivnice treburilor [regatului], căci l-a desemnat pe
Iuda, cel ce unelteşte împotriva domniei, drept succesor al său.
27. Iar regele, ieşindu-şi din fire şi fiind aţîţat de
intrigile nemernicului,

13. Dîndu‑i porînci pre Iúda să‑l omoare, şi pre
cei împreună cu el să‑i răsîpască şi să puie pre Alchim
arhiereu a bisêricii cei prea mari.
14. Şi cêle ce de la Iudéa au fost scăpat limbi de
Iúda să amesteca ca cerezile cu Nicánor, ale jidovilor
nenorocuri şi primejdii ale lor norocuri părîndu‑le a
fi.
15. Şi auzind cea a lui Nicánor venire şi rădica‑
[879/1] rea limbilor, presărînd pămînt, ruga pre cel
pînă în vac au întemeiat pre al său nărod şi pururea cu
arătare sprăjinind părţii lui.
16. Şi porînci povăţuitoriul, de acoló îndată au purces şi să împreună’ cu ei la satul Dessau.
17. Şi Símon, fratele Iúdei, lovit fusêse cu Nicánor
şi puţîn, pentru cea fără de vêste a vrăjmaşilor mîlcomişire141, au fost greşit.
18. Însă Nicánor, auzind carea avea cei pregiur
Iúda vitejie şi întru cêle pentru moşie ostenêle bună
sufletare, să sfiia alêgerea pren sîngiuri să facă.
19. Pentru acêea au trimis pre Posidónie şi pre
Theodot şi pre Mattathía să dea şi să ia drêpte.
20. Şi mai mult făcîndu‑să pentru aceasta socoteală
şi povăţuitoriul gloatelor împreunîndu‑să şi arătîndu‑să
împreună de toţi răspuns gînd, plecară la tocmêli.

27. Iară împăratul, mînios făcîndu‑să şi cu a celui
întru tot rău întărîtîndu‑să pîră,

20. După o mai amplă examinare a acestor fapte
şi după ce conducătorul s-a sfătuit cu mulţimile [de
oşteni] şi păreau că sînt într-un gînd, au fost de acord
cu înţelegerile.
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au scris lui Nicánor, zicînd că pentru acêle tocmêle cu greu îi iaste
a le îngădui, poruncind pre Macavéu, legat, curînd să‑l trimiţă la
Antióhiia.
28. Şi nemerind acêstea la Nicánor, s‑au mîhnit şi cu greu i să
părea de va călca cêle osăbite tocmêle, nimică omul făcînd strîmbătate.
29. Iară de vrême ce a face împotrivă împăratului nu să putea,
cerca prilej cu meşterşug aceasta să săvîrşască.
30. Iară Macavéu, văzînd pre Nicánor răspunzînd cătră el mai
cu posomorîre şi cea obiciuită întîmpinare mai sălbatică avînd,
socoti că nu de bine posomorîrea aceasta iaste; strîngîndu nu puţini
dentr‑ai lui, să ascunsă de cătră Nicánor.
31. Şi cunoscînd celalalt că vitejaşte de cătră bărbat s‑au meşterşuguit, mergînd la cea mare şi sfîntă besêrică, preoţii cêle cuviitoare jîrtve aducînd, porunci să dea pre bărbat.
32. Şi ceia cu jurămînturi zicînd că nu ştiu pre cel ce caută unde
iaste, întinzînd direapta la besêrică, acêstea s‑au jurat:
33. „De nu‑mi veţi da mie legat pre Iúda, aceasta a lui Dumnezău
casă cîmpu o voiu face şi jîrtăvnicul voiu săpa şi besêrică aicea lui
Dionís vestită voiu face.”
34. Şi atîtea zicînd, să dusă. Iară preoţii, întinzînd mînile la ceriu,
chema pre cel de‑a pururea ajutoriu limbii noastre, acêstea zicînd:
35. „Tu, Doamne, de toate nelipsit fiind, binevruşi besêrecă sălăşluirei tale întru noi să să facă.
36. Şi acum, Sfinte a toată sfinţeniia, Doamne, păzêşte în veac
nepîngărită această casă ce de curund s‑au curăţit şi vei astupa toată
gura nedireaptă!”
37. Iară oarecarele ce‑l chema Razís dentru ai ierusalimlênilor
bătrîni să vesti lui Nicánor de om iubitoriu de cetăţêni şi foarte bun
nume avînd şi, după bună-cugetare, „părinte jidovilor” să chema.
38. Pentru că era în cêle de mai nainte vremi ale neamestecării
purtînd judecata jîdoviei şi trup şi suflet pentru jidovime puind cu
toată nevoinţa.
39. Şi vrînd Nicánor arătată să facă vrajba carea avea cătră jidovi,
trimise oştêni mai mulţi decît 500 să‑l prinză pre el,
40. Pentru că i se păru, prinzînd pre acela, acestora să le facă
primejdie.
41. Şi mulţimea vrînd ca să ia turnul şi uşa curţii silind şi poruncind foc să aducă şi uşăle să le aprinză, socotindu‑se întru sine,
supus‑au lui sabie,
42. Cu bună cinste vrînd să moară decît păgînilor să să supuie şi
de cătră a lui cinste cu nevrednicie să să ocărască.
43. Şi cu rana nu dirept nemerind pentru graba nevoii, şi gloatele
denlăuntru de uşă întrînd, el, alergînd vitejaşte pre zidu, să surpă’ pre
sine vitejaşte la gloate.
44. Şi ceia curînd dîndu‑se îndărăt, făcîndu‑se loc, căzu tocma
în deşărt. //
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au scris lui Nicánor, zicînd pentru tocmêli greu ii pare
şi porîncind pre Maccavéu, legat, curînd să‑l143 trimiţă
la Antiohía.

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

i-a scris lui Nicanor, spunînd că nu-i sînt pe plac
înţelegerile [încheiate], poruncind să-l trimită grabnic
la Antiohia pe Macabeu, în lanţuri.

28. Şi nemerindu‑să acêstea la Nicánor, mîhnitu‑s‑au
şi144 greu i să părea de va călca cêle usăbite, [879/2] nimic bărbatul făcînd strîmbătate.

[28.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

28. Cînd acestea i-au ajuns la cunoştinţă lui Nicanor,
el s-a mîhnit şi nu se împăca cu ideea de a încălca cele
stabilite, fără ca acest bărbat să fi comis vreo nedreptate.

29. Şi în vrême ce împăratului a‑i face împotrivă
nu era, bună vrême cerca cu meşterşug aceasta să să
săvîrşască.
30. Iar Maccavéu, mai iute răspunzînd văzînd pre
Nicánor cătră el şi cea obiciuită întîmpinare mai sălbatică avînd, socotind cum nu dentru cel mai bun
iuţimea să‑i fie; înturnînd nu puţini dentru cei pregiur
el, să feriia de145 Nicánor.

[29.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[30.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

29. Însă, de vreme ce nu putea acţiona împotriva
regelui, aştepta momentul prielnic de a rezolva acest
lucru printr-o stratagemă.
30. Pe de altă parte, Macabeul, văzînd că Nicanor
se poartă cu el mai aspru şi că întîlnirea lor obişnuită
este mai anevoioasă, gîndindu-se că asprimea nu era
de bun augur şi strîngînd nu puţini dintre oamenii săi,
se ferea de Nicanor.

31. Şi cunoscînd celalalt că bărbătêşte de cătră bărbat s‑au146 meşterşuguit, mergînd la cea prea mare şi
svîntă bisêrică, preuţii cêle cuviitoare jirtve aducînd,
porînci să dea pre bărbat.
32. Şi ceia cu jurămînturi dzicînd că nu ştiu unde
să fie cel ci să cearcă, întinzînd147 dreapta la bisêrică,
acêstea s‑au jurat:

[31.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[32.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

31. Iar celălalt, dîndu-şi seama că a fost manevrat
iscusit de [acest] bărbat, se duse la preamăritul şi sfîntul
templu în momentul cînd preoţii aduceau cuvenitele
jertfe şi porunci ca omul să-i fie predat.
32. Cum aceştia afirmau sub jurămînt că nu ştiu
unde se află cel căutat, întinzînd dreapta spre templu,
[Nicanor] a jurat acestea:

33. „De nu legat mie pre Iúda veţi da, aceasta a lui
Dumnedzău casă cîmpu voi face şi jirtăvnicul148 voi
săpa şi bisêrica lui Dionis vestită voi face.”

35. „Tu, Doamne, de toate nelipsit fiind, binevruşi
bisêrică a ai tale sălăşluire întru noi să să facă.
36. Şi acum, Sfînt a toată sfinţeniia, Doamne, păzêşte în vac nepîngărită aceasta ce de curînd s‑au curăţit
casă şi vei astupa toată gura strîmbă!”

[33.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[34.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[35.] ................................................................................
..............................................................................................
[36.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

33. „De nu mi-l predaţi pe Iuda legat, voi face una
cu pămîntul această incintă sacră a lui Dumnezeu, voi
dărîma jertfelnicul şi-i voi ridica aici lui Dionysos un
templu vestit.”
34. După ce a rostit acestea, a plecat. Iar preoţii,
întinzînd mîinile spre cer, îl chemau în ajutor pe apărătorul dintotdeauna al neamului nostru, spunînd
acestea:
35. „Tu, Doamne, fiind nelipsit de toate, ai binevoit
ca templul locuirii tale să se afle la noi.
36. Şi acum, Doamne, Sfinte a toată sfinţenia, păstrează nepîngărită în veci această casă nu de mult
curăţită, iar toată gura nedreaptă astup-o!”

37. Iară Rázis oarecarele dentru a Ierusalímului
bătrîni să vesti lui Nicánor bărbat iubitor de cităţêni
şi foarte bun nume avînd şi, după bună-cugetare, „părinte al iudeilor” chemîndu‑să.

[37.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

37. I-a fost denunţat lui Nicanor un anume Razis
dintre bătrînii Ierusalimului, care-şi iubea concetăţenii
şi avea o foarte bună reputaţie, fiind supranumit „părintele iudeilor”, datorită bunăvoinţei sale.

38. Pentru că era întru cêle de mai nainte vremi a
neamestecării judecată purtat fiind de jidovie149 şi trup
şi suflet pentru jidovime pus fiind cu toată nepostîmpirea.
39. Şi vrînd Nicánor arătate să facă carea avea cătră
jidovi rea voinţă, trimise oştêni mai mulţi decît 500
să‑l prinză pre el,

[38.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[39.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

38. Căci în vremurile dinainte ale neamestecului
[cu grecii] el fusese acuzat de iudaism şi îşi pusese în
primejdie trupul şi sufletul pentru iudaism cu toată
statornicia.
39. Voind Nicanor să-şi arate duşmănia pe care o
purta iudeilor, a trimis peste cinci sute de soldaţi ca
să-l prindă,

40. Pentru că i să păru, pre acela prinzîndu‑l, acestora să le facă primejdie.

[40.] .................................................................................
..............................................................................................

40. Căci socotea că, prinzîndu-l pe acela, le-a pricinuit acestora o nenorocire.

41. Şi gloatele vrînd ca să ia turnul şi uşa ogrăzii
silindu‑o, şi porînci foc să aducă şi uşile să le aprinză,
pregiur sine socotindu‑să, supus‑au şie sabiia,
42. Cu bună [880/1] cinste vrînd să moară decît
păgînilor supt mînă să să facă şi de cătră a lui cinste
nevrednicêşte să să ocărască.

[41.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[42.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

41. Cînd trupele erau gata să-i ia cu asalt casa fortificată, forţau poarta curţii şi porunceau să se aducă foc
şi să se pună porţilor, [Razis], pe punctul de a fi prins,
s-a străpuns cu sabia,
42. Voind să moară vitejeşte decît să ajungă la
cheremul unor criminali şi să-i fie în chip nevrednic
înjosită nobleţea neamului.

43. Şi cu rana nu drept nemerind pentru a nevoii
grabă, şi gloatele dînlontru de uşi întrînd, alergînd vitejaşte pre zid, repezí pre sine vitejaşte la gloate.

[43.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

43. Ratîndu-şi lovitura din pricina zoririi pericolului,
fiindcă gloatele năvăleau dincoace de porţi, alergînd
vitejeşte pe zid, s-a aruncat cu curaj asupra lor.

44. Şi ceia curînd dîndu‑să îndărăpt150, făcîndu‑să
loc, căzu tocma la dăşert.

[44.] ................................................................................
..............................................................................................

44. Cînd acestea s-au dat repede înapoi, făcîndu-se
un loc gol, el a căzut în mijlocul lui.

34. Şi atîtea dzicînd, să duse. Iar preuţii, întinzînd
mîinile la cer, chema pre cel pururea ajutor a limbei
noastre, acêstea zicînd:
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45. Şi încă viu fiind şi înfierbîntat cu mîniile, sculîndu‑se, curînd,
ca şipotele sîngiurile şi grêle fiind ranele, cu alergare pren gloate
trecînd
46. Şi stînd pre oarecare piatră22 despicată, de tot fără de sînge
făcîndu‑se, întinzîndu‑şi maţele şi luîndu‑le cu amîndoao mînile,
le răsipi cătră gloate şi, rugînd pre cel ce stăpînêşte viaţa şi duhul
acêstea iarăşi lui să le dea, într‑acestaşi chip s‑au prestăvit.
Cap 15
1. Iară Nicánor, înţelegînd de cei ce era cu Iúda că sînt în locurile
cêle de pre împrejurul Samáriei, sfătuitu‑s‑au la zioa cea de odihnă,
cu toată întemeiêrea, spre ei să lovească.
2. Iară cei ce de nevoie împreună cu el mergea jidovi zicea: „Nici
într‑un chip aşa sălbătăcêşte şi varvarêşte să‑i pierzi, cinste împarte23
zilei cei ce cu sfinţenie iaste mai denainte cinstită de cel ce toate
privêşte!”
3. Cel de 3 ori păgîn au întrebat: „Au iaste în ceriu cel putêrnic,
care au poruncit să ţie zioa sîmbetelor?”
4. Şi ei răspunzînd: „Iaste Domnul viu el în ceriu cel putêrnic,
cel ce au poruncit să nu lucrezi a şaptea zi”,
5. Iară celalalt: „Şi eu”, zice, „sînt putêrnic pre pămînt, care poruncesc a rîdica armele şi cêle împărăteşti trebi a le săvîrşi.” Însă nu
se lipsi a nu face cea becisnică a lui voie.
6. Şi Nicánor, cu toată semeţiia înălţîndu‑se, socotiia de obşte să
facă biruinţa asupra Iúdii.
7. Iară Macavéu era neîncetat nădejduind, cu toată nădêjdea avea
ajutoriu de la Domnul
8. Şi ruga pre cei ce era cu el să nu se spară de a limbilor venire,
ce, avînd în gînd cêle mai denainte făcute lor den ceriu ajutorii, şi
acum să aştêpte cea ce va să fie lor de la Atotţiitoriul biruinţă şi
ajutoriu.
9. Şi mîngîind pre ei den Lêge şi den Proroci şi pomenindu‑le
şi ostenêlele cêle ce mai nainte au fost făcut, mai cu osîrdie pre ei
făcu.
10. Şi cu mîniile rîdicîndu‑i pre ei, poruncí, împreună arătînd a
limbilor neţinêre şi a jurămînturilor călcare.
11. Şi pre fieştecarele dentr‑înşii înarmîndu‑i nu cu a paveţelor şi
a suliţelor întemeiêre, ca cu cea dentru cêle bune cuvinte mîngîiêre
şi povestindu‑le vis vrêdnec de credinţă, oarece aiêvea lucru, pre
toţi au veselit.
12. Şi era vedêrea acestuia într‑acesta chip: Ónia, cela ce au fost
arhiereu, om bun şi cuvios, smêren la întimpinare, blînd la chip şi
voroava răspundea cu cuviinţă, şi den copilărie au cercetat toate cêle
ale bunătăţii avute, acesta, mînile întinzînd, s‑au fost rugînd pentru
toată a jidovilor adunare.
13. După aceasta s‑au arătat un bărbat cu căruntêţe şi cu mărire,
osebit fiind, şi minunată oarecarea şi prea cuvioasă era cea de prejur
el mărire. /
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45. Şi încă viu fiind şi înfocat cu mîniile, sculîndu‑să,
curînd ca şipotile sîngiurile şi grêle fiind ranele, cu
alergare gloatele petrecînd

[45.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

45. Încă suflînd şi aprins de mînie, ridicîndu-se şiroind de sînge şi suferind din pricina rănilor avute, a
trecut în goană printre gloate

46. Şi stînd pre oarecare piatră despicată, întru
tot fără sînge amu făcîndu‑să, puind înainte maţele
şi luînd cu amîndoao mîinile, răşchiră’ cătră gloate şi,
chemînd pre cel ce stăpînêşte vieţii şi duhului acêstea
iarăşi lui să le dea, într‑acesta chip s‑au pristăvit.

[46.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

46. Şi, oprindu-se pe o stîncă abruptă, deja pierzîndu-şi complet sîngele, scoţîndu-şi intestinele şi prinzîndu-le cu amîndouă mîinile, le-a aruncat gloatelor şi,
rugîndu-l pe cel ce stăpîneşte peste viaţă şi duh să i le
dea înapoi cîndva, a sfîrşit în acest chip.

Cap 15

[Cap 15]

Capitolul al 15-lea

1. Şi Nicánor, înţelegînd pre cei pregiur Iúda fiind
întru cêle prenpregiurul Samaríei locuri, sfătuitu‑s‑au
întru a odihnei zi, cu toată întemeiêrea, pre ei să‑i lovască.

[1.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

1. Cît despre Nicanor, aflînd că oamenii lui Iuda se
află în ţinuturile din jurul Samarei, a luat hotărîrea să-l
atace în ziua de odihnă, în deplină siguranţă.

2. Şi cei ce de nevoie împreună cu el mergea jidovi
zicînd: „Nici într‑un chip aşa sălbătăcêşte şi vărvărêşte
să‑i pierzi, cinste împarte cei cinstite mainte de cela ce
toate privêşte cu sfinţenie dzi!”

[2.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

2. Cînd iudeii care îl urmau de nevoie îi spuneau:
„Să nu cumva să ucizi cu atîta sălbăticie şi barbarie, ci
să dai slavă zilei cinstite mai înainte cu sfinţenie de cel
ce le vede pe toate!”,

3. Cel de trei ori păgîn au întrebat de iaste în cer
putêrnicul, cel ce au porîncit să ţie zua sîmbetelor.

[3.] ...................................................................................
..............................................................................................

3. Cel de trei ori netrebnic a întrebat dacă există în
cer un stăpîn care a poruncit să se ţină ziua de sabat.

4. Şi ei răspunzînd: „Iaste Domnul viu el în cer
cel putêrnic, cel ce au porîncit să151 nu lucrêze săptămîna”,
5. Şi celalalt152: „Şi eu”, dzice, „— putêrnic pre pămîntu153, cel ce porîncescu să rădice armele şi cêle
împărăteşti trêbe a le săvîrşi.” Însă nu să lipsi a nu154
face cea becisnică a lui voie.

[4.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[5.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

4. Iar cînd ei i-au răspuns: „Stăpîn e în cer însuşi
Domnul cel viu, care a poruncit să se respecte ziua
a şaptea”,
5. Celălalt zise: „Şi eu sînt stăpînul de pe pămînt
care vă porunceşte să luaţi armele şi să va achitaţi de
obligaţiile faţă de rege.” El nu a reuşit totuşi să-şi ducă
la bun sfîrşit planul ticălos.

6. Şi Nicánor, cu toată înternechêrea zborîndu‑să,
socotea de obşte cea pregiur Iúda să facă biruinţă.

[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[7.] ...................................................................................
..............................................................................................

6. Nicanor, semeţindu-se cu toată trufia, hotărîse să
înalţe un trofeu comun [din armele luate] oamenilor
lui Iuda.
7. Însă Macabeul se încredea neîncetat, cu toată nădejdea, că va primi ajutor de la Domnul.

8. Şi ruga pre cei împreună cu el să nu să sparie cea
a limbilor venire, ce, avînd în gînd cêle de mai nainte
făcute lor den ceri ajutorii, şi acum să aştêpte cea
pentru Cel Întrutot‑ [880/2] ţiitor ce va să fie biruinţă
şi ajutor.

[8.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

8. Îi îndemna pe cei ce erau cu el să nu se teamă de
venirea neamurilor păgîne, avînd în minte ajutoarele
venite din cer, şi să aştepte şi acum victoria şi ajutorul
pe care le vor primi de la Cel Atotputernic.

9. Şi mîngîind pre ei den Lêge şi den Proroci şi
pomenind lor şi ostenêlele cêle ce mai nainte au fost
făcut, mai cu osîrdie pre ei făcu.

[9.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

9. Şi încurajîndu-i cu cuvinte din Lege şi din Profeţi,
amintindu-le şi de luptele pe care le purtaseră, i-a făcut
şi mai plini de zel.

10. Şi cu mîniile rădicînd pre ei, porîncí, împreună
arătînd cea a limbilor neţinêre şi a jurămînturilor călcare.
11. Şi pre fieştecarele dentru înşi întrarmîndu‑i nu
aşaşi una a paveţilor şi fuşturilor întemeiêre, ca cea
dentru cêle bune cuvinte mîngîiêre şi povestindu‑le
vis vrêdnic de credinţă, năzărire oarecarea, pre toţi au
veselit.

[10.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[11.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.........................................................................................225.

10. Iar după ce le-a trezit ardoarea, le-a dat porunci,
înfăţişîndu-le totodată lipsa de cuvînt a neamurilor şi
încălcarea jurămintelor.
11. Înarmîndu-i pe fiecare dintre ei nu atît cu tăria
scuturilor şi a lăncilor, cît cu îmbărbătarea vorbelor
bune şi tălmăcindu-le un vis demn de încredere, un soi
de vedenie reală, i-a înveselit pe toţi.

12. Şi era cea a cestuia vedêre într‑acesta fêl: Onía,
cela ce au fost arhiereu, bărbat bun şi drăgăstos, sfiitor155 la întimpinare, lin la chip şi graiu răspundea cu
cuviinţă, şi den copilărie au fost cercetat toate156 ale
bunătăţii avute, acesta, mîinile întinzînd, s‑au fost rugînd pen toată a jidovilor adunare.

12. ...226 sta ...227 şi lin ...228 şi cuvios ...229 se siliia spre
toate ...230 în sus să se roage pentru nărodul jidovesc.

12. Viziunea din vis era astfel: Onias, cel ce fusese
arhiereu, bărbat frumos şi bun, rezervat în relaţiile cu
oamenii, blînd în comportament şi cuviincios în vorbire,
care de copil exersase toate ipostazele virtuţii, îşi întindea mîinile spre a se ruga pentru toată comunitatea
iudeilor.

13.157 După acesta s‑au arătat bărbat cu căruntêţe şi
cu mărire, usăbit fiind, şi minunată oarecarea şi prea
cuvioasă era cea pregiur el covîrşire.

13. Iar apoi231 se arătă’ alt bărbat minunat de căruntêţe şi de slavă, şi avea o cuviinţă mare împrejurul
lui.232

13. Apoi, tot aşa, i s-a arătat un bărbat distins prin
cărunteţe şi reputaţie, iar în jurul lui era o uimitoare şi
prea minunată măreţie.

7. Iară Maccavéu era nepostîmpit, nădăjduind cu
toată nădêjdea sprăjineală a avea de cătră Domnul.
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14. Şi răspunzînd, Óniia să fie zis: „Cel iubitoriu de fraţi acesta
iaste, cel ce mult să roagă pentru norod şi pentru sfînta cetate,
Ieremíia, prorocul lui Dumnezău.”
15. Şi întinzînd înainte Ieremiia direapta, au dat Iúdei sabie de
aur; şi dînd, să‑i fie răspuns acêstea:
16. „Ia sfînta sabie aceasta dar de la Dumnezeu, pren carea vei
surpa pre vrăjmaşi!”
17. Şi mîngîindu‑se cu ale Iúdei cuvinte foarte bune şi putînd
spre bunătate a îndemna şi sufletele voinicilor a le îndirepta, socotiră
să nu să tăbărască, ce vitejaşte să să lovască şi, cu toată bună vitejiia
cuprinzîndu‑se şi apucîndu‑se, ca să aleagă lucrurile, pentru că şi
cetatea, şi sfintele, şi besêreca stă la primejdie.
18. Pentru că era pentru muieri şi fii, şi încă de fraţi şi rudenii, la
mai mică parte pusă primejdiia, iară cea dentîiu şi mai mare frică era
pentru sfinţita besêrecă.
19. Şi era şi celor den cetate cuprinşi nu fără de lucru grijă,
turburîndu‑se pentru cea den văzduh lovire.
20. Şi toţi aşteptînd judecata ce era să fie, şi amestecîndu‑se
vrăjmaşii şi oastea rînduindu‑se şi fiarăle despre parte cu prilej bun
rînduindu‑se şi călărimea despre cornuri fiind rînduită,
21. Văzînd Macavéul a mulţimelor venire şi a armelor cea de
multe fêliuri gătire şi a fiarălor sălbătăcire, întinzînd mîinile la
ceriu, au rugat pre cel de sêmne făcătoriu Domn, pre cel păzitoriu,
conoscînd că nu iaste pren arme biruinţa, ce, precum la el se va
judeca, la cei vrêdnici cîştigă24 biruinţa.
22. Şi zicea, rugîndu‑se întru acesta chip: „Tu, Doamne, ai trimis pre îngerul tău în zilele Ezéchiei, împăratul Iúdei, şi ucise den
tabăra lui Senahirím la vro 185000.
23. Şi acum, Putêrnice al ceriurilor, trimite înger bun înaintea
noastră spre frica şi cutremurul lor! Cu mărirea braţului tău
24. Spămîntêze‑se ceia ce cu hulă vin asupra sfîntului tău nărod.”
Şi acesta întru acêstea încetă.
25. Iară cei de prejur Nicánor cu trîmbiţe şi cîntări veniia.
26. Iară cei ce era cu Iúda cu chemare şi rugi s‑au amestecat cu
vrăjmaşii; şi cu mîinile ostenindu‑se,
27. Iară cu inimile cătră Dumnezău rugîndu‑se, au aşternut nu mai
puţini decît 35000, foarte veselindu‑se cu arătarea lui Dumnezău.
28. Şi lăsîndu‑se de la treabă şi cu veselie aşăzîndu‑se, au conoscut
înainte căzut pre Nicánor cu toată înarmarea.
29. Şi făcîndu‑se strigare şi turburare, binecuvînta pre Cel
Putêrnic cu părintescul glas.
30. Şi porunci cel întru tot cu trup şi suflet înainte ostenitoriu
pentru cetăţêni, cela ce a vîrstei bună-cugetare la cei de o lêge au
păzit, capul lui Nicánor să‑l taie şi mîna cu umărul să o aducă la
Ierusalím.
31. Şi sosînd acoló şi chemînd împreună pre cei de o lêge şi pre
preoţi înaintea jîr‑ //
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14. Şi răspunzînd, Oníia să fie zis: „Cel iubitor de
fraţi acesta iaste, cel ce mult să roagă pentru nărod şi
sfînta cetate, Ierimía, cel al lui Dumnedzău proroc.”

14. Şi răspunzînd, Óniia zise: „Acesta iaste iubitoriul
cel de fraţi (şi al nărodului lui Israil)233, acesta iaste cela
ce se roagă mult pentru nărod şi pentru toată cetatea
cea sfîntă, Ieremiia, prorocul lui Dumnezeu234.”

14. Şi răspunzînd [uimirii lui Iuda], Onias a zis:
„Acesta este iubitorul de fraţi, care se roagă mult pentru
popor şi pentru cetatea sfîntă, Ieremia, profetul lui
Dumnezeu.”

15. Şi întinzînd înainte Ierimía dreapta, au dat Iúdei
sabie de aur; şi dînd, să‑i fie răspunsu acêstea:

15. Iar Ieremiia, tinzîndu‑şi direapta, dêde Iúdei o
sabie de aur, zicînd:

15. Iar Ieremia, întinzîndu-i dreapta lui Iuda, i-a dat
o sabie de aur; iar cînd i-a dat-o, i-a spus acestea:

16. „Ia această sfîntă sabie dar de la Dumnedzău,
pren carea vei surpa pre cei nepriêteni!”

16. „Ia sabiia cea sfîntă dar de la Dumnezeu, cu carea
vei fărîma pre vrăjmaşii lui Israil, nărodul mieu!”

16. „Ia sfînta sabie, dar de la Dumnezeu, cu care îi
vei zdrobi pe potrivnici!”

17.158 Şi mîngîindu‑să cu ale Iúdei cuvinte foarte bune
şi putînd spre bunătate a îndemna şi sufletile tinerilor
a le îndrepta, socotiră să nu să tăbărască, ci vitêji să să
lovască şi, cu toată bună vitejiia încleştindu‑să şi preste
ei răsărind159, să aleagă lucrurile, pentru că şi cetatea, şi
sfintele, şi bisêrica stă în cumpănă.

17. Şi se întăriră de cuvintele cêle bune ale Iúdei şi
se înarmară cu dînsele şi se îndireptară sufletele celor
tineri a se oşti şi a se bate vitejaşte, ca să se cunoască
vîrtutea den faptă şi pentru căci că pieriia cetatea cea
sfîntă şi bisêrica.235

17. Încurajaţi de vorbele lui Iuda, frumoase de tot şi
în stare să îndemne la vitejie şi să îmbărbăteze sufletele
tinerilor, au hotărît să nu mai rămînă în tabără, ci să
atace vitejeşte şi, luptînd cu toată bărbăţia, corp la
corp, să hotărască situaţia, deoarece erau în primejdie
atît cetatea, cît şi cele sfinte şi templul.

18. Pentru că era cel pentru muieri şi fii, şi încă şi
fraţi şi rudenii, la mai mică parte pusă primejdie, ce
mai mare şi întîi — cea pentru cea sfinţită bisêrică
frică.
19. Şi era şi celor den cetate cuprinşi nu afară den
lucru grije, turburîndu‑să [881/1] pentru cea la cel
descoperit lovire.

18. Că pentru muieri şi pentru copii şi pentru fraţi
şi pentru rudenii mai puţină greotate le era, iar frica
şi răotatea cea mare le era pentru sfinţită236 şi pentru
bisêrică.
19. Ce şi celor den cetate ...237 turburare pentru sfatul acelui trufaş.

18. Căci într-o mai mică privinţă le era teamă
pentru femei şi copii, încă pentru fraţi şi rude, iar cea
mai mare şi cea dintîi temere a lor era pentru templul
sfinţit.
19. Dar şi pentru cei rămaşi în cetate neliniştea nu
era de mai mică însemnătate, ei fiind îngrijoraţi de
lupta în cîmp deschis.

20. Şi toţi amu aşteptînd ceia ce era să fie judecată,
şi amu amestecîndu‑să vrăjmaşii şi oastea rădicîndu‑să
şi fiarăle despre o parte cu bună vrême rînduindu‑să şi
călărimea despre cornuri fiind rînduită,
21. Văzînd împreună Maccaveu a mulţimelor veniri
şi a armelor cea de multe fêliuri gătire şi a fiarălor
sălbătăciia, întinzînd înainte mîinile la cer, au rugat
pre cel de sêmne făcător Domnu, pre cel privigător,
cunoscînd că nu iaste pren arme biruinţa, ce, în ce chip
la el să va judeca, la cei vrêdnici ocrotêşte biruinţa.

20. Şi ...238 toţi să se isprăvească lucrul, şi ameste...239 vrăjmaşii şi oştile rînduindu‑se şi ...240 şi călărimea
tocmindu‑se pre la lo‑ ….................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[21.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

20. Cînd toţi erau de-acum în aşteptarea deznodămîntului ce avea să vină, şi duşmanii se apropiau cu
pedestrimea aşezată în linie de bătaie, cu animalele
plasate în partea cea mai potrivită şi cu cavaleria dispusă pe flancuri,
21. Macabeul, cînd a văzut sosirea duşmanilor şi
înzestrarea lor cu felurite arme, precum şi sălbăticia
animalelor, ridicînd mîinile spre cer, l-a chemat în ajutor pe Domnul făcător de minuni şi veghetor, ştiind că
nu e cu putinţă ca prin arme să li se dea celor vrednici
biruinţa, ci după cum va judeca el însuşi.

22. Şi zicea, rugîndu‑să într‑acesta chip: „Tu, Despuitoare, ai trimis pre îngerul tău în zilele Ezechiei,
împăratului Iúdei, şi ucise dentru tabăra lui Senahirim
ca vro 185000.
23. Şi acum, Putêrnicul ceriurilor, trimite înger bun
înaintea noastră spre frica şi têmerea lor! Cu mărirea
braţului tău

[22.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
[23.] ................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

22. Şi, invocîndu-l, spunea în felul următor: „Tu,
Stăpîne, ţi-ai trimis îngerul, în vremea cînd Ezechias
era regele Iudeei, şi el a nimicit cam o sută optzeci şi
cinci de mii [de oameni] din tabăra lui Senacherim.
23. Trimite-l şi acum, Stăpîne al cerurilor, pe îngerul
cel bun înaintea noastră întru spaimă şi cutremurare!
De măreţia braţului tău

24. Întristêdze‑se ceia ce cu blăstăm vin asupra
acelui sfînt al tău nărod.” Şi acesta întru acêstea încetă.
25. Iar cei de pregiur Nicánor cu trîmbiţe şi cîntări
veniia.
26. Iar cei pregiur Iúda cu chemare şi rugi s‑au
amestecat cu vrăjmaşii; şi cu mîinile ostenindu‑să,

[24.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[25.] ................................................................................
.........................................................................................241.
26. [.../2] 242 Iară Iúda cu rugă ...243 se amestecă’ cu
vrăjmaşii; [27.] şi cu ...244 du-se,

27. Şi cu inimile cătră Dumnedzău rugîndu‑să, au
aşternut nu mai puţîn decît 35000, cu a lui Dumnedzău
tare veselindu‑să arătare.
28. Şi lăsîndu‑să160 de treabă şi cu veselie aşezîndu‑să,
au cunoscut înainte căzut pre Nicánor cu toate armele.
29. Şi făcîndu‑să chiot şi gîlceavă, binecuvînta pre
Cel Putêrnic cu părintescul glas.

27. Iar cu inima rugîndu‑se lui Dumnezeu, surpă nu
mai puţini decît 35000 şi se bucură foarte de arătarea
lui Dumnezeu.
28. De‑acii, după biruinţă întorcîndu‑se cu bucurie,
cunoscură şi pre Nicánor cum au căzut ...245.246
29. Şi făcîndu‑se clicot şi turburare, binecuvîntară
pre Cel Putêrnic cu glas părinţesc.

24. S-ar înspăimînta cei ce vin cu hulă împotriva
poporului tău sfînt.” Şi cu acestea şi-a încheiat el vorba.
25. Oamenii lui Nicanor se apropiau în sunet de
trîmbiţe şi de cîntece războinice.
26. Iar oamenii lui Iuda s-au luat la luptă cu duşmanii prin invocarea [Domnului] şi prin rugăciuni; luptînd
cu braţele,
27. Dar rugîndu-se în inimi la Dumnezeu, au doborît
nu mai puţin de treizeci şi cinci de mii, bucurîndu-se
mult de arătarea lui Dumnezeu în toată măreţia sa.
28. După ce şi-au încheiat misiunea, pe cînd se întorceau cu bucurie [acasă], au aflat că Nicanor căzuse
[în luptă] cu tot cu armură.
29. Iscîndu-se strigăt şi învălmăşeală, îl binecuvîntau
pe Stăpîn în graiul lor strămoşesc.

30. Şi porînci cel întru tot cu suflet şi trup înainte161
ostenitor pentru cităţêni, cela ce a vîrstei bine-cugetare
la cei de o lêge au păzit, al lui Nicánor cap tăindu‑l şi
mîna cu umărul, să o aducă la [881/2] Ierusalim.

30. Şi porînci Iúda nevoitoriul pentru tot trupul şi
sufletul şi pentru cetatea neamului său şi păzitoriul
înţelêgerii cei bune să taie mîna lui Nicanor cu umerile
denpreună şi capul şi să le aducă în Ierusalim.

30. Iar cel ce intrase dintotdeauna primul în luptă
cu trupul şi sufletul pentru concetăţenii săi, cel ce-şi
păstrase din tinereţe bunăvoinţa faţă de cei de-un neam
cu el a poruncit ca, tăindu-i-se lui Nicanor capul şi mîna
cu tot cu umăr, să fie duse la Ierusalim.

31. Şi sosind acoló şi chemînd împreună pre cei de
o lêge şi pre preuţi înaintea jir-

31. Şi deaca ajunse acoló, chiemă pre toată seminţiia
limbii sale şi pre preoţi şi

31. Ajungînd acolo şi convocîndu-i pe cei de-un
neam şi pe preoţi, stînd în faţa jert-
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tăvnicului puindu‑i, au chemat pre cei de la margine
32. Şi arătînd al pîngăritului Nicánor cap şi mîna celui rău hulitoriu, carea, întinzîndu‑o asupra ceii sfinte a Totţiitoriului casă,
s‑au semeţit.
33. Şi limba celui rău credincios Nicánor tăind, zisă să o facă
bucăţi mărunte, să o dea pasărilor, şi cêle de răsplătirea nebuniei în
preajma besêricii să le spînzure.
34. Şi ceia toţi la ceriu au binecuvîntat pre cel luminos Domnu,
zicînd: „Binecuvîntat — cela ce au păzit al lui locu nepîngărit!”
35. Şi legă capul lui Nicánor la margine, arătat la toţi şi ivit al
ajutoriului Dumnezău semnu.
36. Şi porunciră toţi cu de obşte poruncă nici într‑un chip să lase
neînsemnată această zi,
37. Ce să aibă însemnată zioa a 13 a lunii a 12, care să zice adár
cu siriinescul glas, cu o zi mai nainte a zilii lui Mardohéu.
38. Deci cêle ce au fost pentru Nicánor aşa s‑au întîmplat şi
den vremile acêlea ţiindu‑se cetatea de jidovi, şi eu aici voiu înceta
cuvîntul. Şi de e bine şi cu bună nemereală la tocmire, aceasta şi eu
vream;
39. Iară de e prostêşte şi mijlocie, aceasta de ajunsu îmi era mie.
Că precum vinul sîngur a bea, aşijderea iară şi apa împotrivă e.
40. Ce, în ce chip vinul cu apa amestecîndu‑să e dulce şi înfrumseţat
darul săvîrşaşte, aşa şi a meşterşuguirii cuvîntului veselêşte auzirile
celor ce citescu cu tocmeală. Şi aicea săvîrşitul va fi.

Al Macavéilor cuvînt al treilea
Cap 1
[1.] Iară Filopátor, înţelegîndu de la cei ce s‑au adus luarea care
s‑au făcut locurilor celor de supt biruinţa lui de Antióh, porunci la
toate puterile lui, pedestrime şi călărime, să să strîngă; şi pre soru‑sa
Arsenói împreună luînd‑o, s‑au pornit pînă la locurile cêle despre
Rafaín, unde era tăbărîţi cei ce era cu Antióh.
[2.] Iară Theodót oarecarele, gîndind a plini vicleniia şi luîndu
den cêle de mai nainte rînduite supt ascultarea lui potolomeieşti
arme cêle mai tari, să duse noaptea la cortul lui Ptoloméu ca sîngur
să‑l ucigă pre el şi cu acêstea să să răsipească războiul.
[3.] Şi pre acesta scoţîndu‑l Dosithéu, cel ce să chema al lui
Drimíl, de neam jidov, şi mai apoi schimbîndu cêle legiuite şi de
cêle părinteşti porunci înstrii‑ /
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tăvnicului stîndu‑i, au chemat pre cei den margine

felnicului, a trimis după cei din cetăţuie

32. Şi arătînd cel al celui pîngărit Nicánor cap şi
mîna celui rău blăstămător, carea, întinzînd asupra celui
sfînt a Celui Întrutotţiitor casă, s‑au162 semeţit.

pre cei ce era în margine; [32.] şi stătu înaintea altariului
32. Şi le arătă capul lui Nicánor şi mîna cea de hulă
carea, trufindu‑se, o au rîdicat asupra casei cei sfinte a
Domnului cel atotţiitoriul.

33. Şi limba celui rău credincios Nicánor163 tăind,
zise cum o parte să o dea pasărilor, şi cêle înde mîna164
nebuniei în preajma bisêricii să le spînzure.

33. Şi tăie limba păgînului Nicánor şi porînci să o
fărîme mărunt şi să o dea pasărilor, iar mîna acelui
nechibzuit să o spînzure împotriva bisêricii.

33. Tăindu-i limba nelegiuitului Nicanor, a spus să
fie dată bucăţi păsărilor, iar pedeapsa smintelii [lui] să
atîrne dinaintea templului.

34. Şi ceia toţi la cer au binecuvîntat pre cel luminos
Domnul, zicînd: „Binecuvîntat — cela ce au păzit al
lui loc nepîngărit!”
35. Şi legă al lui Nicánor cap den margine, arătat la
toţi şi ivit al lui Dumnedzău ajutor semnu.

34. Şi toţi bine au cuvîntat pre Domnul cel ce au
arătat den ceriu, zicînd: „Bine să fie cuvîntat cela ce au
păzit locul său de nu se‑au pîngărit!”
35. Iar capul lui Nicánor l‑au spînzurat în margine,
ca să fie arătat tuturor şi ştiut semnul arătării Domnului.247
36. Şi porînciră toţi cu sfatul tuturor nici într‑un
chip să nu lase zioa acêea fără de praznic,

34. Toţi au trimis binecuvîntări către cer, pentru
Domnul ce li se arătase, spunînd: „Binecuvîntat fie cel
ce şi-a păstrat nepîngărit propriul său loc!”
35. Capul tăiat al lui Nicanor l-au atîrnat de cetăţuie,
ca semn clar şi desluşit pentru toţi al ajutorului Domnului.
36. Au hotărît cu toţii, prin vot obştesc, să nu lase
cumva acea zi neînsemnată,

37. Ce să aibă praznicul acesta în luna .......................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[38.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

37. Ci să i se celebreze însemnatatea în a treisprezecea
zi a celei de-a douăsprezecea luni, numită adar în limba
siriacă, cu o zi înainte de cea a lui Mardochai.

39. Iar dă e prostêşte şi mijlocêşte, aceasta ajunsă
era mie. Pentru că în ce chip vinul însuşi a‑l bea, aşijdirea iarăşi şi apă împotrivă.
40. Ce, în ce chip vinul cu apa amestecîndu‑să dulce
e şi înfrîmseţat harul săvîrşaşte, aşa şi a meşterşuguirei
cuvîntului veselêşte165 auzirile celor ce citescu cu împreună rînduiala. Şi aicea va fi săvîrşitul.

[39.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[40.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
........................................................................................ 248.

39. Iar dacă [este alcătuită] neînsemnat şi modest,
asta mi-a stat în putinţă. Căci aşa cum e dăunător a bea
vinul simplu, la fel e şi a bea numai apă.
40. La fel cum vinul amestecat cu apă e plăcut şi
procură o desfătată bucurie, tot aşa şi ceea ce ţine de
alcătuirea povestirii desfată auzul celor ce au parte de
această lucrare. Aici va fi sfîrşitul ei.

Al Maccavéilor cuvîntu al treilea

[.../1] 1 Cartea 3 a Maccaveilor

3 Macabei

[882/1] Cap 1

Cap 1

Capitolul 1

[1.] Şi Filopátor, înţelegînd de la cei ce s‑au adus
cêea ce s‑au făcut a celor de supt el locuri1 luare de
Antioh, porîncind la toate puterile, pedestri şi călări, ale
lui; şi pre soru‑sa Arsinói împreună luînd, s‑au pornit
pînă la locurile despre Rafía, unde era tăbărîţi cei de
pregiur Antioh.

[1.] Iară Filopatr, deaca înţelêse de la cei ce se
întorsêse pentru jaful care făcuse Antioh locurilor celor
ce era supt biruinţa lui, porînci să se strîngă toate oştile
sale, şi pedestrimea, şi călărimea; şi luoă şi pre soru-sa
Arsinóia şi ieşi degrabă pînă la locurile rafiênilor, unde
era tăbărîte oştile lui Antioh.

[1.] Iar [Ptolemeu] Philopator, aflînd de la cei ce se
întorseseră că Antioh a pus mîna pe locurile stăpînite
de el, dînd de veste tuturor oştilor de pedestraşi şi
călăreţi şi luînd-o cu el şi pe sora sa Arsinoe, a mărşăluit pînă în ţinuturile Raphiei, unde îşi aşezaseră
tabăra oamenii lui Antioh.

[2.] Iar Theodot oarecarele, a plini viclenie vrînd,
luînd dentru cêle de mainte rînduite supt el2 arme
ptolemeieşti cêle mai tari, să duse noaptea la al lui
Ptoleméu cort ca sîngur să‑l ucigă pre el şi cu acêstea
să să răşchire războiul.

[2.] Iar oarecare Theodot, vrînd să umple înşălăciunea, luoă armele cêle ce fusêse mai denainte date
pre seama lui, cêle mai tari, şi mêrse noaptea la otacul
lui Ptolomei ca să-l ucigă şi, deaca va face aşa, să se
rîsipască războiul.

[2.] Un anume Theodotos, hotărît să-şi pună în
aplicare uneltirea, luîndu-i cu el pe cei mai viteji dintre oştenii lui Ptolemeu, care fuseseră înainte sub comanda sa, s-a îndreptat în timpul nopţii spre cortul
acestuia ca să-l ucidă de unul singur şi să pună astfel
capăt războiului.

[3.] Şi pre acesta scoţîndu‑l Dosítheu, cel al lui Drimil
ce să chema, de rod iudeu, şi mai apoi schimbînd cêlea
a legii şi celor părinteşti porînci înstrei-

[3.] Iar pre acesta scoţîndu‑l oarecare Dosithei,
feciorul lui Drimil, carele fusêse den neamul jidovesc,
iar apoi el se-au schimbat den legile părinţeşti şi de
învăţăturile lor se-au înstrei-

[3.] Luîndu-l de acolo [pe Ptolemeu], Dositheos, zis
al lui Drimylos, iudeu de neam, care-şi schimbase mai
apoi legea şi se înstrăi-

36. Şi porînciră la toţi cu de obşte porîncă nici
într‑un chip să lase neînsemnată aceasta zi,
37. Ce să aibă însemnată cea în a treisprăzêcea a al
doaosprăzêcea lună, adar să zice cu cel sirienescu glas,
cu o zi mai nainte a zilei lui Mardohéu.
38. Deci ceia cu Nicánor tribuindu‑să aşa şi dentru
acêlea vremi ţiindu‑să cetatea de cătră jidovi, şi eu aicea
voi înceta cuvîntul. Şi dă e bine şi cu bună nemereală la
împreună rînduiala aceasta, şi eu vream;

32. Şi le-a arătat capul pîngăritului Nicanor şi mîna
celui ce-i batjocorise, pe care el s-a trufit să o întindă
asupra sfintei case a Atotputernicului.

38. Aşa că, astfel petrecîndu-se lucrurile cu privire
la Nicanor şi din acele vremi cetatea fiind stăpînită de
evrei, îmi voi încheia şi eu aici povestirea. Iar dacă ea
e frumos şi cum se cuvine alcătuită, asta era şi intenţia
mea;
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nat fiind, pre oarecare neştiut au culcat în cort, carele s‑au întîmplat
de au petrecut a aceluia patimă.
[4.] Şi făcîndu‑să tare războiu şi lucrurile mai vîrtos fiind tari la
Antióh, Arsenói, mergînd, destul ruga puterile cu jale şi cu lacrămi,
fiind cu cosiţele dezlegate, să‑şi ajute lor şi fiilor şi muierilor cu
îndrăznire, făgăduindu‑se să dea celor ce vor birui, la fieştecarele,
doao talere de aur.
[5.] Şi aşa să întîmplă’ a pieri vrăjmaşii cu cêle pre lêge ale mînilor
izbîndiri, şi mulţi s‑au şi robit.
[6.] Şi biruind vicleşugul, socoti cêle de aproape sate, mergînd,
să le mîngîie.
[7.] Şi făcînd aceasta şi besêricelor daruri împărţindu, cu bună
îndrăznire pre cei supuşi i‑au făcut.
[8.] Şi jidovii trimiţînd cătră Filopátor de la bătrînime şi de la cei
mai de folos pentru închinăciunea şi pocloane să‑i ducă şi de cêle ce
s‑au întîmplat să‑i iêrte, să întîmplă’ mai vîrtos el să să îndêmne cît
de curînd cătră ei să meargă.
[9.] Mergînd la Ierusalím şi jîrtvuind celui prea mare Dumnezău
şi daruri dînd şi den ce era prilej oarece locului făcînd; şi viind la loc,
şi cu sîrguială şi cu bună‑cuviinţă minunîndu‑să, deaca mêrse,
[10.] Şi, mirîndu‑se şi de a besêrecii bună rînduială, gîndi să să
svătuiască să între la besêrecă.
[11.] Şi ei zicînd cum nu să cade a să face aceasta, pentru căci nici
celor dentru limbi iaste slobodu, nici la toţi preoţii, ce numai celui
ce povăţuiêşte tuturor, arhiereului, şi acestuia o dată într‑un an, el
nici într‑un chip vrea să asculte.
[12.] Şi lêgea citindu‑se, nici într‑un chip părăsi, aducînd pre sine
înainte, zicînd că trebuie a întra şi: „Măcară că ei sînt lipsiţi de acêea
cinste, iară eu nu trebuie a fi lipsit.”
[13.] Şi‑i întreba pentru care pricínă, întrînd el la toată besêreca,
nimene nu l‑au oprit dentr‑aceia ce era acoló.
[14.] Şi oarecarele negîndit mai nainte zise: „Rău aceasta să
face.”
[15.] Iară el zise: „Făcîndu‑se aceasta pentru vreo pricínă, au nu
tot voiu întra eu şi vrînd ei şi nu?”
[16.] Iară preoţii, cu toate veşmintele, căzuţi fiind înainte şi
rugîndu‑se celui prea mare Dumnezău să ajutorească la nevoia ce să
întîmplase şi pornirea celui rău să apuca să o mute. Şi de strigare cu
lacrămi bisêreca umplîndu‑o
[17.] Cei ce rămăsêse în cetate, turburîndu‑se, au săritu, neştiind
cêea ce să face.
[18.] Şi fecioarele cêle închise den cămări cu cêle ce le‑au născut
s‑au pornit şi cu cenuşă şi prah capetele‑şi1 presărînd, cu tînguiri şi
cu suspini uleţile umplea.
[19.] Şi cêle de curînd adunate den cêle spre întimpinare rînduite
cămări şi cea ce să cuvine ruşine lăsînd, alergătură fără de cale în
cetate făcea.
[20.] Iară pruncii cei născuţi de curînd lăsîn‑ //
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nat fiind, pre un neştine altul au culcat în cortu, carele
s‑au întîmplat de au petrecut a aceluia certare.

nat, şi în locul acelui încuié pre alt oarecine într-acel
otac, căruia i se întîmplă’ de păţi moartea cea cu dureri
a celuialalt.
[4.] Şi bătîndu-se războiul tare şi îmbărbătîndu-se
mai tare oştile, ....................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
....................................................................................[.../2]

nase de învăţăturile strămoşeşti, a culcat în cort un
necunoscut, care s-a întîmplat să aibă parte de acea
pedeapsă.
[4.] După ce s-a iscat o luptă aprigă şi victoria înclina mai mult de partea lui Antioh, Arsinoe, mergînd
printre oşteni, îi îndemna cu vaiete şi lacrimi, cu părul
despletit, să vină bărbăteşte în ajutorul lor, al copiilor
şi al femeilor, făgăduind că va dărui celor biruitori,
fiecăruia în parte, cîte două mine de aur.

[5.] Şi aşa să întîmplă’ vrăjmaşii întru amestecăturile
mîinilor a pieri, şi4 mulţi şi cu suliţa luaţi s‑au prinsu.

[5.] ...................................................................................
..............................................................................................

[5.] Şi astfel s-a întîmplat ca adversarii să fie nimiciţi
în lupte corp la corp, iar mulţi să fie luaţi prizonieri.

[6.] Şi biruind vicleşugul, socoti cêle de aproape
sate, mergînd, să le mîngîie.
[7.] Şi făcînd aceasta şi bisêricilor daruri împărţind,
cu bună îndrăznire pre cei supuşi i‑au făcut.

[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[7.] ...................................................................................
..............................................................................................

[6.] Scăpînd teafăr din uneltirea [plănuită de Theodotos], Ptolemeu a hotărît ca, mergînd în cetăţile învecinate, să le încurajeze.
[7.] Făcînd acest lucru şi împărţind daruri sanctuarelor, i-a făcut pe supuşi să prindă curaj.

[8.] Şi pre jidovii trimiţînd cătră Filopátor de la
bătrînime şi de la cei bătrîni pre cei ce să să închine lui şi
ospêţe să‑i aducă şi pre cêle ce s‑au întîmplat să‑i iêrte,
să întîmplă’ mai vîrtos el să să îndêmne cît de curînd
cătră ei să margă.

[8.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[8.] După ce iudeii au trimis la Philopator din marele sfat şi dintre bătrînii cu autoritate pe cei care să-l
salute, să-i aducă daruri de ospitalitate şi să consimtă
la cele întîmplate, asta l-a făcut să dorească mai mult
să ajungă la ei cît mai grabnic.

[9.] Mergînd la Ierusalím şi jirtvuind celui prea mare
Dumnedzău şi haruri dînd şi dentru carele iaste prilej5
oarice locului făcînd; şi venind dară la loc6, şi cu sîrguiêle
şi cu bună-cuviinţa întristîndu‑să, daca mêrse,

[9.] ...2 deaca mêrse ...3 Dumnezeului celui mare
...4 cêlea ce se cuveniia ...5 într-însul se întristă pentru
meşteşugul ...6 pentru ghizdăviia lui,

[10.] Şi, mirîndu‑să şi a bisêricii bună rînduială,
gîndi să să sfătuiască să între la bisêrică.

[10.] Aşijderea se miră şi de aşăzămîntul cel bun al
bisêricii şi cu poftă tare vru să între în sfinţire.

[11.] Şi ei zicînd cum nu să cade a să face aceasta,
pentru că nici celor dentru limbi iaste slobod, nici
la toţi preuţii, [882/2] ce numai celui ce povăţuiêşte
tuturor, arhiereului, şi acestuia o dată într‑un an, nici
într‑un chip vrea să asculte.

[11.] Iar ei sta împotriva lui şi zicea: „Nici într-un
chip nu se cade să se facă lucru, pentru că nici celor
den neamul nostru nu li se cade să între acoló, încă
nici unui preot, fără numai arhiereului celuia ce iaste
căpetenie tuturor, şi şi aceluia o dată într-un an.” Iar el
nu vrea nici într-un chip să-i asculte.
[12.] De-acii, cetiră şi lêgea înaintea lui, iar el tot nu
se părăsi de pofta sa, ce zicea: „Mie mi se cade să întru,
că măcară ei de se şi lipsesc de o cinste ca aceasta, iar
mie nu mi se cade a mă lipsi.”
[13.] Şi întrebă, dară, pentru căci întră ’ el pren toată
bisêrica şi nimini nu l-au oprit den cîţi au fost.

[9.] Ajungînd la Ierusalim, a adus jertfe preamăritului
Dumnezeu, oferindu-i daruri de mulţumire, a săvîrşit
cele ce se cuvin acelui loc; şi venind către el, în timp
ce se apropia, a fost impresionat de destoinicia cu care
era îngrijit şi de minunata lui înfăţişare
[10.] Şi, admirînd buna rînduială a sfîntului lăcaş,
l-a cuprins dorinţa de a cere [preoţilor] permisiunea
să intre în templu.
[11.] Cînd aceştia i-au spus că nu se cuvine să se facă
acest lucru din cauză că nu le este îngăduit nici celor
din neamul lor să intre, nici chiar tuturor preoţilor,
ci doar arhiereului, care-i conduce pe toţi, şi acestuia
doar o dată pe an, el nu s-a lăsat nicidecum convins.

[4.] Şi făcîndu‑să tare război şi lucrurile mai vîrtos
fiind tari a lui Antioh, dăstul, Arsenoí, mergînd, puterile
ruga cu jale şi lacrămi, cosiţele fiind dezlegate, să ajute
şie şi fiilor şi muierilor cu îndrăznire, făgăduindu‑să să
le dea, biruind, la fieştecarele, doao mnas3 de aur.

[12.] Şi lêgea citindu‑să, nici într‑un chip părăsi,
aducînd pre sine înainte, zicînd că trebuie a întra şi:
„Măcar că ei sînt lipsiţi de acêea cinste, iară eu nu
trebuie.”
[13.] Şi‑i întreba pentru care pricină, întrînd el la
toată bisêrica, nime nu l‑au oprit dentru ceia ce era
acoló.
[14.] Şi oarecarele de mainte gîndite dzise: „Rău
aceasta să face.”
[15.] „Şi făcîndu‑să”, zice, „aceasta pentru ce pricină, au nu tot voi întra eu şi vrînd ei şi nu?”

[14.] Iar oarecine, nesocotind mai denainte de
aceasta el, zise: „Răotate face lui aceasta.”
[15.] Şi făcîndu-se vorbe aceasta pentru ce lucru nu
i se cade lui aceasta ...7: „Nici într-un chip nu va fi
aceasta, ce mie ...8 a întra măcară de vor vrea ei măcară
...9 vrea?”
[16.] Iar preoţii, căzînd jos, cu toate [.../1] ...............
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[17.] ................................................................................
..............................................................................................

[12.] Chiar şi atunci cînd i s-a citit legea, el tot
n-a renunţat să pretindă că trebuie să intre, spunînd:
„Chiar dacă aceia au fost lipsiţi de această cinste, eu
însă nu trebuie [să fiu].”
[13.] Şi a cerut să afle din ce cauză, atunci cînd a
intrat în orice alt sanctuar, nimeni din cei de faţă nu
l-a oprit.
[14.] Şi cineva i-a spus pe negîndite că şi acest lucru
este cerut în mod necuviincios.
[15.] „Dar, fiindcă s-a întîmplat asta”, replică el,
„din ce cauză, nu ştiu, nu se va intra oricum, cu voia
sau fără voia lor?”

[18.] Şi cêle închise ficioare întru cămări cu cêle ci
le‑au născut s‑au pornit şi cu cenuşe şi prah capetile
prisărîndu‑le, cu bocete şi cu suspine uliţile împlea.

[18.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[16.] Preoţii, înveşmîntaţi cu toate podoabele lor,
s-au prosternat la pămînt şi se rugau preamăritului
Dumnezeu să-i ajute în acele împrejurări şi să zădărnicească avîntul celui dedat la rău. Şi umplînd templul
de strigăt şi de lacrimi
[17.] Cei rămaşi în oraş, au ieşit tulburaţi afară,
considerînd ceea ce se întîmpla drept un lucru nemaivăzut.
[18.] Şi fecioarele închise în iatacuri au dat fuga
afară împreună cu cele care le-au născut, presărîndu-şi
capetele cu cenuşă şi praf, iar vaietele şi bocetele lor
umpleau străzile.

[19.] Şi cêle de curînd adunate cêle cătră întîmpinare
rînduite cămări şi cêea ce li să cuvine ruşine părăsind,
alergătură nerînduită în cetate împreună punea.

[19.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[20.] ................................................................................
..............................................................................................

[19.] Chiar şi cele nu demult conduse în iatacurile
de nuntă pregătite în vederea întîlnirii [dintre soţi],
lăsînd la o parte sfiala cuvenită, se angajau într-o cursă
bezmetică prin cetate.
[20.] Chiar şi pe copiii nou-născuţi cele ce-i aveau în
grijă, mame şi doici, lăsîn-

[16.] Şi preuţii, cu toate veşmîntele, căzuţi fiind
înainte şi rugîndu‑să celuia prea mare Dumnedzău să
ajutorească la cêea nevoie ce să întîmplase şi pornirea
celuia ce rău să apuca să o mute. Şi cu strigare cu lacrămi bisêrica împlîndu‑o
[17.] Cei de pren cetate rămaşi, turburîndu‑să, au
sărit, neştiut puind cêea ce să face.

[20.] Şi cei prunci den fii şi cêle cătră aceştia maice
şi mance lăsîn-
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du‑i mumînile şi doicile într‑o parte şi într‑alta, unele pren case, şi
altele pre uliţe, fără de poruncă, la cea prea mare bisêrecă să aduna.
[21.] Şi de multe fêliure era ruga celor ce la aceasta să aduna spre
cêle ce fără de cuviinţă de dînsul să ispitiia.
[22.] Şi împreună cu aceştia cetăţênii îndîrjîndu‑se, nu îngăduia
săvîrşitul lui, arătîndu‑se şi cugetînd ce era voia lui să plinească.
[23.] Şi strigînd să facă pornirea spre arme şi cu îndrăznire pentru
cea părintească lêge să moară, destulă gîlceavă au făcut în locul acela;
şi abiia de cătră preoţi şi de cătră cei bătrîni întorcîndu‑se, la acêeaşi
a rugii stare era.
[24.] Şi mulţimea, ca mai nainte, întru acêstea să afla rugîndu‑se.
[25.] Iară bătrînii care era cu împăratul mult să ispitiia a muta cel
semeţ al lui gîndu de la svatul cel ce gîndise.
[26.] Şi dîrjîndu‑se şi toate lăsîndu‑le, şi întrare făcea, gîndind să
puie săvîrşit la ce au zis mai nainte.
[27.] Acêstea, dară, şi cei ce era prejur el văzînd, să înturnară ca
să să roage cu ai noştri celuia ce toată tăriia are celor ce era acoló să
le ajute, luînd aminte la cea fără de lêge şi mîndră facere.
[28.] Şi de strigarea cea îndesită şi plină de durêre a gloatelor ce
să aduna era o strigare neînchipuită,
[29.] Pentru că să părea nu numai oamenii, ce şi zidurile şi ţărîna
toată a răsuna, precum toţi moartea atuncea poftiia decît a locului
spurcare.
[Cap 2]
[1.] Iară arhiereul Símon, în preajma besêricii2 îngenuchind şi
mînile întinzîndu‑le cu bună rînduială, au făcut ruga într‑acesta
chip:
[2.] „Doamne, Doamne, Împăratul ceriurilor şi Stăpîne a toată
zidirea, Sfinte întru sfinţi, sîngur Biruitoriu, Întrutotţiitoriu, ia aminte spre noi, carii ne supunem la cel necurat şi spurcat, fiind înfierbîntat cu dîrjie şi putêre!
[3.] Pentru că tu, cela ce ai zidit toate şi toate biruieşti putêrnic,
dirept eşti, care judeci pre cei ce verice cu semeţie şi cu trufie fac.
[4.] Tu pre cei ce au făcut dentîiu strîmbătate, întru carii şi uriiaşi
era, cu vitejie şi‑ndîrjire nădejduindu‑să, i‑ai stricat, aducînd preste
ei nemăsurată apă.
[5.] Tu pre sodomlênii cei ce au făcut mîndriia, dovediţi cu
răutăţile făcîndu‑să, cu foc şi cu iarbă pucioasă i‑ai arsu, pildă puind
celor den urmă.
[6.] Tu pre cel dîrzu Faraó, care de tot au robit pre norodul tău
cel sfînt, Israíl, cu multe şi cu de multe fêliure de munci ispitindu‑l,
ai arătat puterniciia ta, preste carele ai arătat tăriia ta cea mare;
[7.] Şi gonindu el cu cară şi cu mulţime de gloate, l‑ai acoperit în
fundul mării, iară pre ceia ce s‑au încrezut întru tine, cela ce a toată
zidirea puternicêşte, întregi i‑ai purtat.
[8.] Iară ei, cunoscînd faptele mînii tale, te‑au lăudat pre tine, pre
Cel Atotţiito‑ /
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du‑să într‑un chip şi altul, unele pren case, şi altele
pren uliţe, fără porîncă, la cea prea de covîrşit bisêrică
să aduna.
[21.] Şi de multe fêliuri era celor ce la aceasta să
aduna ruga spre cêlea ce fără7 cuviinţă de însul să ispitiia.
[22.] Şi împreună cu aceştia ceia a cităţênilor semeţindu‑să, nu îngăduia nicicum, el nevoind şi cêea a
voiei lui să plinească cugetînd.

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[21.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[22.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[23.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

du-i ici şi colo, care în case, care pe străzi, fără a putea
fi întoarse din drum, se adunau la templul cel mai înalt
dintre toate.
[21.] Felurită era ruga celor adunaţi în acest loc
cu privire la ceea ce încerca să obţină acela în chip
nelegiuit.
[22.] Împreună cu aceştia, cei însufleţiţi de curaj
pentru concetăţenii lor nu îngăduiau ca acesta să-şi
ducă la capăt intenţia şi să conceapă a-şi împlini scopul.
[23.] Strigîndu-şi dorinţa de a recurge la arme şi de
a sfîrşi vitejeşte pentru legea strămoşească, au produs
multă agitaţie în acel loc; înduplecaţi cu greu de preoţi
şi de bătrîni, au revenit la aceeaşi postură a rugăciunii.

[24.] .................................................................................
..............................................................................................

[24.] Şi în aceste împrejurări, mulţimea se comporta,
ca şi mai înainte, rugîndu-se.

[25.] Iar cei pregiur împăratul bătrîni mult să ispitea
cel sămăţ al lui gînd să‑l mute de cel gîndit sfat.

[25.] ................................................................................
..............................................................................................

[25.] Bătrînii din jurul regelui încercau în toate chipurile să-i mute gîndul trufaş de la planul conceput.

[26.] Şi dîrjindu‑să şi toate trimiţîndu‑le amu, şi
întrare făcea, săvîrşind să puie gîndindu la ce au dzis
mainte.
[27.] Acêstea, dară, şi ceia ce pregiur el era văzînd,
să înturnară cu ai noştri să să roage celuia ce toată
tăriia are celor ce era să le ajute, nu trecînd cu vedêrea
cea fără lêge şi mîndră facere.

[26.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[27.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[26.] Dar el, devenit mai îndrăzneţ şi neglijînd toate
[sfaturile], deja se apropia, avînd de gînd să pună în
aplicare ceea ce spusese înainte.
[27.] Iar cei ce se aflau din jurul lui, văzînd acestea,
au început să-l invoce împreună cu ai noştri pe cel ce
are toată puterea spre a-i ajuta pe cei de faţă, netrecînd
cu vederea această faptă nelegiuită şi trufaşă.

[28.] Şi dentru desime şi plină de durêre ce să aduna
strigare neînchipuită era oarecare strigare8,

[28.] ................................................................................
..............................................................................................

[28.] Din strigătul amestecat al mulţimilor, neîncetat
şi vehement, se isca o larmă fără asemănare,

[29.] Pentru că să părea nu numai oamenii, ce şi
zidurile şi ţărna toată a răsuna, în ce chip toate9 moartea
atuncea primenindu‑şi pentru a locului spurcare.

[29.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[29.] Întrucît părea că nu doar oamenii, ci şi zidurile
şi întreg pămîntul răsună, toate preferînd atunci moartea în locul pîngăririi templului.

[Cap 2]

[Cap 2]

[Capitolul al 2-lea]

[1.] Iară arhiereul Símon, den preajma bisêricii
plecînd genunchele şi mîinile întinzîndu‑le cu bună
rînduială, au făcut ruga într‑acesta chip:

[1.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[1.] Atunci arhiereul Simon, îndoindu-şi genunchii
dinaintea templului şi întinzînd mîinile după cuviinţă,
a făcut următoarea rugăciune:

[2.] „Doamne, Doamne, Împăratul ceriurilor şi Despuitoare a toată zidirea, Sfinte întru sfinţi, sîngure
Începător, Întrutotţiitor, ia aminte noao, supuindu‑ne
de cel necurat şi spurcat cu dîrjie şi putêre fiind zborît!

[2.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[2.] „Doamne, Doamne, Împărat al cerurilor şi Stăpîn a toată zidirea, Sfinte între sfinţi, unice Cîrmuitor,
Atotputernicule, îndreaptă-ţi privirea spre noi, cei asupriţi de un păgîn şi un netrebnic, care se făleşte cu
îndrăzneala şi forţa lui!

[3.] Pentru că tu, cela ce ai zidit toate şi tuturora
biruind putêrnic, drept eşti şi pre cei ce cu semeţie şi
trufă făcînd cevaşi judeţ.
[4.] Tu pre cei dentîi strîmbătate fiind făcuţi, întru
carii şi uriiaşi era, cu vitejie şi dîrjie nădăjduindu‑să, ii
stricaşi, aducînd preste ei nemăsurată apă.

[3.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[4.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[3.] Căci tu eşti cel ce a zidit toate şi îi stăpîneşti pe
toţi ca un suveran drept şi îi judeci pe cei ce făptuiesc
ceva cu orgoliu şi trufie.
[4.] Tu i-ai nimicit pe cei ce au săvîrşit o nedreptate
în trecut, între care se aflau şi uriaşii, încrezători în
forţa şi îndrăzneala lor, îndreptînd asupra lor puhoi
de apă.

[5.] Tu pre cei ce mîndrie au făcut sodomêni, arătaţi
cu răotăţile făcîndu‑să, cu foc şi cu iarbă pucioasă i‑ai
arsu, pildă celor ce în urmă să vor face făcîndu‑i10.

[5.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[5.] Tu şi pe sodomiţi, care se purtau cu trufie şi
deveniseră binecunoscuţi pentru nelegiuirile lor, i-ai pîrjolit cu foc şi pucioasă, lăsînd o pildă pentru urmaşi.

[6.] Tu pre cel dîrzu Faraón, prea robind pre nărodul
tău cel sfînt, Israil, cu multe fêliuri şi multe ispitindu‑l
munci, ai cunoscut puterniciia, preste carele ai cunoscut cea mare a ta tărie;

[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[6.] Iar pe cutezătorul Faraon, care înrobise poporul
tău sfînt, Israel, după ce l-ai pus la încercare prin felurite şi multe pedepse, l-ai făcut să-ţi cunoască puterea
şi, prin ele, l-ai făcut să-ţi cunoască marea forţă;

[7.] Şi gonind el cu cară şi cu a gloatelor mulţime,
l‑ai acoperit cu fundul mării, iar pre ceia ce s‑au
încrezut preste tine, Cela ce a toată zidirea [883/2]
puterniceşti, întregi i‑ai purtat;
[8.] Şi ei împreună, ştiind faptele a mîinii tale, lăudat‑au pre tine, Cel Întrutotţii-

[7.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[8.] ...................................................................................
..............................................................................................

[7.] Şi fiindcă pornise în urmărire cu carele şi cu
mulţime de oştiri, l-ai scufundat în adîncul mării, iar
pe cei ce-şi puseseră credinţa în tine, cel ce stăpîneşti
peste toată creatura, i-ai trecut teferi [peste ape].
[8.] Iar aceştia, care au văzut faptele mîinii tale, te-au
lăudat pe tine, Atotputer-

[23.] Şi strigînd pornirea spre arme să o facă şi cu
îndrăznire pentru cea părintească lêge să moară, dăstul
au făcut într‑un loc gîlceavă; şi abiia de cătră preuţi
şi de cătră cei bătrîni înturnîndu‑să, la acêeaşi a rugii
era stare.
[24.] Şi mulţimea, ca mainte, întru acêstea să amesteca ru‑ [883/1] gîndu‑să.
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riul.
[9.] Tu, Împărate, care ai zidit pre cel nesăvîrşit şi nemăsurat
pămînt, ai ales cetatea aceasta şi ai sfinţit locul acesta spre numele
tău, celui de toate nelipsit, şi ai slăvit cu arătare luminată, întărire
făcînd lui cătră mărirea celui mare şi cinstit numelui tău.
[10.] Şi, îndrăgind casa lui Israíl, făgăduit‑ai, dară, că de va fi
noao vreo urîciune şi ne va cuprinde pre noi strînsoare, şi viind la
locul acesta să ne rugăm, vei asculta ruga noastră.
[11.] Şi, dară, credincios eşti şi adevărat.
[12.] Şi de vrême ce de multe ori necăjindu‑să părinţii noştri,
le‑am3 ajutat întru smerenie şi i‑ai izbăvit de mari primejdii.
[13.] Iată şi acum, sfinte Împărate, pentru cêle multe şi mari
ale noastre păcate ne chinuim şi ne‑am supus vrăjmaşilor noştri şi
ne‑am părăsit întru neputinţe.
[14.] Şi la cădêrea noastră, cel dîrzu şi spurcat acesta să meşterşugêşte să ocărască pre cel pre pămînt arătat numelui măririi tale
sfîntu locu.
[15.] Pentru că lăcaşul tău iaste ceriul ceriului; neajunsu la oameni
iaste.
[16.] Iară de vrême ce ai binevrut să fie mărirea ta întru norodul
tău Israíl, ai sfinţit locul acesta,
[17.] Să nu ne osîndeşti pre noi întru necurăţiia acestora, nici
să ne îndireptezi pre noi întru spurcare, ca să nu să laude cei fără
de lêge întru mîniia lor, nici să să veselească întru mîndriia limbii,
zicînd:
[18.] «Noi am călcat casa sfinţeniei, în ce chip să calcă casele
urîciunilor.»
[19.] Stinge păcatele noastre şi răsipêşte smintêlele noastre şi
arată mila ta în ceasul acesta!
[20.] Degrabă să ne apuce pre noi mai nainte milosîrdiile şi dă
laudă în gura celor căzuţi şi zdrobiţi cu sufletele, făcînd noao pace
aici!”
[21.] Iară Cel Atotvăzătoriu şi Dumnezău, mai nainte decît toate,
sfînt întru sfinţi, auzînd cea după obiceaiu rugăciune, pre cel ce cu
ocară şi dîrjire tare era rîdicat îl bătu pre el încoace şi încoleá,
[22.] Scuturîndu‑l pre el ca o trestie de vînt, cît la pămînt fără
ispravă zăcea, încă şi la mădulare slăbănogit, cît nici a striga nu
putea, fiind împletecit cu direaptă judecată.
[23.] Pentru acêea priêtenii şi păzitorii trupului lui, văzînd cea
grabnică şi iute osîndă care l‑au cuprins pre el, temîndu‑se ca nu
şi de viaţă să să lipsască, degrabă pre el l‑au tras, cu nespusă frică
spăimîntaţi fiind.
[24.] Şi cu vrême mai apoi, trezvindu‑se pre sine, nici într‑un
chip spre căinţă au venit după certare, ce cu înfricoşare amară au
purces.
[25.] Şi sosînd la Eghipet şi ale răutăţii adăogînd şi pren cei ce
mai nainte s‑au arătat împreună ostenitori şi cu alţii care era osebiţi
de toată direptatea,
[26.] Nu numai cu cêle nenumărate spurcăciuni fu destul, ce şi
la atîta dîrjie veni, cît blestême pren locuri să punea. Şi mulţi dentru
priêteni, căutînd la împăratu‑ //
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nicul.

[9.] Tu, Împărate, zidind cel nesăvîrşit şi nemăsurat
pămîntul, ales‑ai cetatea aceasta şi ai sfinţit locul acesta
spre nume ţie, celui de toate nelipsit, şi ai slăvit cu
arătare luminată, întăritură făcînd şie cătră mărirea
celui mare şi cinstit numelui tău.
[10.] Şi îndrăgind casa lui Israil, făgăduit‑ai11, dară, că
să va face noao urîre şi ne va apuca pre noi strînsoare,
şi venind la locul acesta ne vom ruga, asculta‑vei rugii
noastre.
[11.] Şi, dară, crezut eşti şi adevărat.
[12.] Şi în vrême ci dă multe ori năcăjindu‑să părinţii
noştri, ajutat‑ai lor întru plecare12 şi ai mîntuit pre ei
dentru mari valuri13.
[13.] Iată acum, sfinte Împărate, pentru cêle multe şi
mari ale noastre păcate ne durem de tot şi ne‑am supus
vrăjmaşilor noştri şi ne‑am părăsit întru neputeri.

[9.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[10.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[11.] ................................................................................
[12.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[13.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[9.] Tu, Împărate, care ai zidit pămîntul nemărginit
şi nemăsurat, ai ales această cetate şi ai sfinţit acest
loc pentru numele tău, pentru tine, care nu duci lipsă
de nimic, şi l-ai preamărit prin apariţia ta maiestuoasă,
după ce i-ai săvîrşit zidirea întru slava măritului şi
cinstitului tău nume.
[10.] Şi fiindcă iubeşti casa lui Israel, ai făgăduit că
de s-ar întîmpla vreo rătăcire a noastră şi ne-ar cuprinde restriştea, venind să ne rugăm în acest loc, tu
ne vei asculta rugăciunea.
[11.] Tu eşti demn de încredere şi adevărat.
[12.] Iar fiindcă părinţii noştri erau adesea năpăstuiţi,
tu le-ai venit în ajutor în smerenia [lor] şi i-ai scăpat
din mari necazuri.
[13.] Iată şi acum, sfinte Împărate, sîntem urgisiţi
din pricina multelor şi marilor noastre păcate, sîntem
supuşi duşmanilor noştri şi ne aflăm în neputinţă.

[14.] Întru dzua căderii, şi cel dîrzu şi spurcat acesta
să meşterşuguiêşte să ocărască pre cel pre pămînt
arătat numelui mărirei tale sfîntu loc.

[14.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[14.] Iar în restriştea noastră, cutezătorul şi nelegiuitul acesta se încumetă să batjocorească locul sfînt,
dedicat pe pămînt renumelui slavei tale.

[15.] Pentru că lăcaşul tău, ceriul ceriului, neajunsu
la oameni iaste.

[15.] .................................................................................
..............................................................................................

[15.] Căci lăcaşul tău, cerul cerului, nu le este accesibil oamenilor.

[16.] Ce în vrême ce bine ai vrut mărirea ta întru
nărodul tău Israil, sfinţit‑ai locul acesta,

[16.] .................................................................................
..............................................................................................

[16.] Dar de vreme ce-ai găsit de cuviinţă ca slava ta
să fie la poporul tău Israel şi ai sfinţit locul acesta,

[17.] Să nu ne vinovăţeşti pre noi întru a cestora
necurăţie, nici să ne îndreptezi pre noi întru spurcare,
pentru ca să nu să laude cei fără dă lêge întru mîniia
lor, nici să să veselească întru mîndriia limbei lor,
zicînd:

[17.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[17.] Nu te răzbuna pe noi prin necurăţenia acestora
şi nu ne pedepsi prin pîngărire, pentru ca cei ce încalcă
legea să nu se fălească cu mînia lor şi să se bucure de
trufia limbii lor, zicînd:

[18.] «Noi am călcat casa sfinţeniei în ce chip să
stropşescu14 casele urîciunilor.»

[18.] ................................................................................
..............................................................................................

[18.] «Noi am călcat în picioare lăcaşul sfinţeniei,
aşa cum sînt călcate lăcaşurile idolilor.»

[19.] Stinge15 păcatele noastre şi răsîpêşte smintêlele
noastre şi arată mila ta spre ceasul acesta!

[19.] ................................................................................
..............................................................................................

[19.] Şterge-ne păcatele, alungă-ne rătăcirile şi arată
mila ta în ceasul acesta!

[20.] De sîrgu să ne apuce pre noi înainte îndurările
tale şi dă laude întru gura celor căzuţi şi înfrînţi la
suflete, făcînd pre noi pacea aicea!”

[20.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[20.] Fă să avem degrabă parte de îndurările tale şi
pune laude în gura celor ce s-au descurajat şi au sufletele zdrobite, făcîndu-ne acum pace!”

[21.] Iar Cel-al-tuturor-prăvitor şi Dum‑ [884/1] nedzău, mai nainte decît toate, sfînt întru sfinţi, auzind
cei pre obiceai rugăciune, pre cel ce cu ocară şi dîrjie
tare era rădicat bătu‑l pre el dencoace şi dencolea,
[22.] Scuturîndu‑l pre el ca o trestie de cătră vîntu,
cît asupra pămîntului fără de nici o isprăvire zăcea,
încă şi16 mădulările slobonogit, cît a striga nu putea, cu
dreaptă fiind încleştată judecată17.

[21.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[22.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[21.] Cel Atoatevăzător şi Dumnezeu, mai presus
de toţi, sfînt între sfinţi, ascultînd rugăciunea legiuită,
l-a lovit pe cel ce se semeţise într-atît prin trufie şi
cutezanţă;
[22.] L-a scuturat încolo şi încoace, ca trestia [scuturată] de vînt, astfel că zăcea de-acum neputincios la
pămînt şi cu membrele înţepenite, de nu era în stare
nici să vorbească, lovit fiind de judecata cea dreaptă.

[23.] Pentru acêea priêtenii şi păzitorii trupului,
degrabă şi ascuţită văzînd cêea ce l‑au apucat pre el
vinovăţie, temîndu‑să ca nu şi a trăi să va lipsi, de sîrgu
pre el l‑au tras, cu prea de prisosit întristaţi fiind frică.

[23.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[23.] Cînd prietenii şi gărzile lui de corp au văzut
aspra corecţie aplicată acestuia, temîndu-se să nu-şi
lase [acolo] viaţa, l-au scos repede afară, cuprinşi de-o
spaimă nemăsurată.

[24.] Şi cu vrême mai apoi, trezvindu‑să pre sine,
nici într‑un chip spre căinţă veni, certat fiind, ce cu
înfricoşare amară au purces.

[24.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[24.] Dar mai apoi, cînd şi-a venit în fire, [regele] nu
s-a îndreptat cu nici un chip spre căinţă, deşi fusese
pedepsit, ci a plecat proferînd ameninţări cumplite.

[25.] Şi sosind la Éghipt şi cêle a răotăţii adăogînd şi
pre cei ce mai nainte s‑au arătat împreună ostenitori şi
alţi de toată dreptatea usăbiţi fiind,

[25.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[25.] Ajungînd în Egipt, şi-a înmulţit ticăloşiile cu
ajutorul tovarăşilor de ospeţe amintiţi anterior şi al
celorlalţi care se îndepărtaseră de tot ce e drept;

[26.] Nu numai cu cêle nenumărate spurcăciuni fu
dăstul, ci şi la atîta dîrjie veni, cît blăstămi întru locuri
să împreună punea. Şi mulţi dentru priêteni, căutînd
la a împăratu-

[26.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[26.] Nu s-a mulţumit doar cu nenumăratele abuzuri,
ci a ajuns la o asemenea cutezanţă, încît să împrăştie
peste tot vorbe calomnioase. Şi mulţi dintre prieteni,
luînd seama la intenţia rege-
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lui punere înainte, şi ei urma după voia lui.
[27.] Şi puse înainte împăratul între norod asupra limbii să dea
hulă; şi spre cêle de curte turnuri stîlpi rădicînd, au săpat scrisoare:
[28.] „Nici unul den ceia ce nu jîrtvuiesc la sfintele lor să nu între
şi toţi jidovii spre scrisoare de norod şi la rînduială de posluşire să
să aducă, şi pre cei ce vor răspunde împotrivă, cu sila aducîndu‑i, de
viaţă să‑i primenească;
[29.] Şi cei ce să scriu să să însemnêze pren foc la trup cu
însemnarea lui Dionísu, frunză de iêderă, pre carii i‑au şi osebit la
domniia cea ce mai nainte s‑au prădat.”
[30.] Şi ca nu la toţi supărătoriu să să arate, scrise dedesupt: „Iară
de vor vrea unii dentru ei să petreacă întru cei ce după slujbele
jîrtvelor sînt învăţaţi, aceştia tocma cetăţêni cu alexandrênii să fie.”
[31.] Unii, dară, la cetate urînd cêle de bună‑credinţă ale cetăţii
trêpte, pre lesne pre sine să da, ca cum oarece mare cinste ar lua de
la petrêcerea cêea ce ar fi împreună cu împăratul.
[32.] Iară cei mai mulţi cu vitejăsc suflet s‑au întărit şi nu s‑au
despărţit de cătră buna-credinţă; şi banii pentru viaţă schimbîndu‑i,
fără de frică să ispitiia pre sine să să mîntuiască de scrisori;
[33.] Şi cu bună nădêjde era ajutoriu să nemerească; şi pre cei ce
să depărta de ei să scîrbiia de ei şi ca pre nişte vrăjmaşi ai limbii îi
judeca şi de cea de obşte lăcuinţă şi de bună trebuinţă îi lipsiia.
[Cap 3]
[1.] Carele şi înţelegînd păgînul, întru atîta s‑au scîrbit, cît nu
numai la Alexandriia4 să scîrbiia, ce şi celor den ţară mai cu greu să
împoncişa şi porunci, sîrguind, să‑i strîngă pre toţi într‑un loc şi cu
prea rea moarte den viaţă să‑i primenească.
[2.] Şi acêstea gătindu‑se, vêste rea să suna asupra neamului la
oameni pohtitori de rău, dîndu‑se pricína spre voie ca dentru cêle
de legi pre ei oprindu‑i.
[3.] Iară jidovii era păzînd cea spre împăraţi buna-voire şi credinţă
neîndărătnicită.
[4.] Şi cinstind pre Dumnezău şi cu a acestuia5 lêge petrecînd,
osebire făcea asupra lor şi surpări, pentru care pricínă la unii urîţi
să arăta;
[5.] Şi cu facerea cea bună a celor dirêpte împodobind lăcuinţa,
la toţi oamenii cu bună voie să afla.
[6.] Deci cea pentru neam întru toţi vestită bună facere cei streini
de fêliu nici într‑un chip o au numărat,
[7.] Iară cea pentru închinăciune şi a mîncărilor osebire vestiia,
zicînd a nu fi oamenii nici cu împăratul, nici cu puterile împreună la
tocmeală, ce cu rea voie a fi şi mult oarece lucrurilor împotrivindu‑se;
şi cu fieştece hulă au aţîţat.
[8.] Iară cei de pren cetate elini, nemică avînd strîmbătate, gîlceavă nenădejduită prejur oameni văzînd şi alergături împreună neostenite făcîndu‑se, a ajuta nu putea, că tirănească era porunca, ce
să ruga şi cu greu să avea şi a să /

187

texte
Ms. 45, p. 884-885

Ms. 4389

Versiunea modernă

lui punere înainte, şi ei urma la a lui voie.

..............................................................................................

lui, îi urmau şi ei vrerea.

[27.] Şi puse înainte împăratul între nărod asupra
limbei să dea hulă; şi spre cêle despre curte turnuri
stîlpu rădicînd, au săpat scrisoare:
[28.] „Nici unul dentru ceia ce nu jirtvuiescu la
sfintele lor să între şi pre toţi jidovii spre scrisoare
de gloată şi de posluşire voie să să aducă, şi pre cei
ci să vor împoncişa, cu sila aducîndu‑să, dă viaţă să‑i
primenească;

[27.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[28.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[27.] Şi-a pus în gînd să aducă un blam în mod
public neamului [iudeu]; ridicînd pe turnurile de lîngă
curtea regală o stelă, a pus să fie săpată inscripţia:
[28.] „Nimeni dintre cei ce nu aduc jertfe să nu
intre în templele lor şi toţi iudeii să fie constrînşi
la recensămînt şi la condiţia de supuşi, iar cei ce se
împotrivesc, luaţi cu forţa, să fie omorîţi;

[29.] Şi pre cei ci să scriu să să însemnêze pren foc
la trup cu însemnare a lui Dionis, frunză dă iêderă, pre
carii i‑au şi dăspărţit la cea ce mai nainte s‑au prădat
domnie.”
[30.] Şi pentru ca nu la toţi supărători să să ivască,
dedesupt scrise: „Iar dă vor niscarii dentru ei vrea întru
cei ce după faceri sînt învăţaţi să‑şi petreacă, aceştia de
[884/2] atocma cităţêni cu alexandrênii să fie.”

[29.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[30.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[29.] Şi cei înscrişi [în registrul de recensămînt] să
aibă însemnată pe trup cu fierul roşu emblema lui
Dionysos, frunza de iederă, căci pe aceştia [zeul] i-a
desemnat drept o categorie privilegiată.”
[30.] Dar ca să nu pară odios tuturor, a adăugat mai
jos: „Dacă unii dintre ei ar prefera să treacă în rîndul
celor iniţiaţi în mistere, atunci să devină cetăţeni egali
în drepturi cu cei din Alexandria.”

[31.] Unii, dară, pre cetate ale cetăţii a bune-credinţei
razăme urîndu‑le, pre lesne pre sine da, ca a mare ce va
să obştească bună cinste de la ceia ce vor fi cu împăratul împreună amestecare.

[31.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[31.] Aşa că unii, nutrind doar un dezgust de suprafaţă pentru mijloacele de acces la credinţa cetăţii, s-au
oferit cu uşurinţă, de parcă urmau să aibă parte de mare
glorie de pe urma viitoarei comunităţi cu regele.

[32.] Şi mai mulţi cu vitejescu suflet s‑au întărit şi nu
s‑au dăspărţit de cătră bună-credinţa; şi banii pentru
trai schimbînd, fără de frică să ispitiia pre sine să să
mîntuiască dentru scrisori;
[33.] Şi cu bună nădêjde era ajutor să nimerească;
şi pre cei ci să depărta de cătră ei urîia‑i şi ca pre nişte
vrăjmaşi a limbei ii judeca şi de cea de obşte amestecare şi bună trebuinţă ii lipsiia.

[32.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[33.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[32.] Însă cei mai mulţi au rămas puternici în sufletul lor nobil şi nu au renunţat la pietate; plătind bani
pentru a-şi răscumpăra viaţa, încercau fără teamă să se
sustragă de la înscrieri;
[33.] Ei nutriseră speranţa să aibă parte de ceea li
se cuvenea în schimbul banilor; şi pe cei care se depărtau de ei îi detestau, îi judecau drept duşmani ai
neamului şi-i privau de comunitatea obştească şi de
orice avantaj.

[Cap 3]

[Cap 3]

[Capitolul al 3-lea]

[1.] Carele înţelegînd cel rău credincios, întru atîta
s‑au scîrbit, cît nu numai la Alexandríia să scîrbiia, ce
şi celor den ţară mai cu greu să împoncişa şi porînci,
sîrguind, să‑i adune pre toţi la un loc şi cu18 rea moarte
den a trăi să‑i primenească.

[1.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[1.] Aflînd acestea necredinciosul, s-a înfuriat
într-atît, încît şi-a revarsat mînia nu doar asupra celor
din Alexandria, ci a fost mai potrivnic celor din ţară şi
a poruncit să fie adunaţi în grabă toţi în acelaşi loc şi să
li se ia viaţa prin cea mai cumplită moarte.

[2.] Şi acêstea diregîndu‑să, vêste cu rea voie să
răsuna asupra rodului la oameni ce împreună gîndiia
spre rea facerea, îndemnare dîndu‑să spre voie ca
dentru cêle de legi a lor oprindu‑i.

[2.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[3.] ...................................................................................
..............................................................................................

[2.] În timp ce se pregăteau acestea, a fost răspîndit
un zvon duşmănos la adresa neamului iudeu, dîndu-li-se unor oameni uniţi în intenţia de a face rău
motiv să pretindă că iudeii i-ar opri de la respectarea
celor legiuite.
[3.] Însă iudeii continuau a păstra faţă de regi o
bunăvoinţă şi o credinţă nestrămutată.

[6.] Cea, dară, pentru rod întru toţi vestită bună facere cei striini de fêl nici într‑un chip au număratu‑o,

[4.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[5.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[6.] ...................................................................................
.............................................................................................

[4.] Dar, cinstindu-l pe Dumnezeu şi rostuindu-şi
viaţa după legea lui, făceau notă aparte în privinţa
mîncărurilor, iar din această cauză le păreau nesuferiţi
unora;
[5.] Orînduindu-şi prin fapte de dreptate relaţia cu
ceilalţi, îşi consolidaseră în faţa tuturor oamenilor o
bună reputaţie.
[6.] Totuşi, cei de alt neam nu ţineau cont de buna
comportare a neamului iudeu, cunoscută tuturor,

[7.] Iar cea pentru închinări şi a mîncărilor usăbire
o vestuia, zicînd nici cu împăratul, nici cu puterile
împreună la tocmală oamenii a să face, ce cu rea voie
sînt şi mare20 oarice lucruri lor împotrivindu‑să; şi cu
fieştece i‑au aţîţat hulă.

[7.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[7.] Ci făceau mult caz de felul lor diferit de a se
închina şi a mînca, spunînd că aceşti oameni nu sînt
loiali nici regelui, nici armatelor, ci sînt răuvoitori şi în
mare măsură potrivnici treburilor regatului; şi au iscat
o defăimare nu lipsită de consecinţe.

[8.] Iar cei de pren cetate elini, nimic fiind avînd
strîmbătate, [885/1] gîlceavă nenădăjduită prejur
oameni văzînd şi alergături împreună neostenite făcîndu‑să, a ajuta nu putea, pentru că muncitoare era
voia, ce să ruga şi cu greu să avea şi a să

[8.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[8.] Dar grecii din cetate, care nu fuseseră în nici
o privinţă nedreptăţiţi [de iudei], cînd vedeau neaşteptata dezlănţuire faţă de aceşti oameni şi îmbulzelile
neprevăzute care se formau [în jurul lor], nu erau în
stare să-i ajute, căci regimul era tiranic, însă îi încurajau,
suportau cu greu [situaţia] şi sperau ca

[3.] Iară jidovii cea cătră împăraţi bună-cugetare şi
credinţă îndrepnicită19 era păzindu‑o.
[4.] Ce cinstind pre Dumnezău şi cu a cestuia lêge
petrecînd, usăbire făcea preste ei şi surpări, pentru
care pricină la unii urîţi să arăta;
[5.] Şi cu a celor drêpte bună facere podobind amestecarea, la toţi oamenii bine vruţi să afla.
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schimba acêstea gîndiia;
[9.] Pentru că nu aşa va fi necăutată o adunare ca aceasta, nemica
greşind.
[10.] Şi însă oarecarei vecini şi priêtini şi împreună neguţătorind
pre taină, pre unii trăgîndu‑i cătră ei, credinţe le da să să scutească
împreună şi cu tot denadinsul să priimească spre ajutoriu.
[11.] Acela, dară, pentru cea deocamdată6 bună nărocire semeţindu‑se şi nu văzînd a celui prea mare Dumnezău tărie, ce gîndind pururea întru acelaşi sfat să rămîie, scris‑au asupra lor cartea
aceasta:
[12.] „Împăratul Potoloméu Filopátor, celor de la Eghípet şi pre
alocurea voivozi şi oştêni, să să bucure şi să fie sănătoşi!
[13.] Sănătos sînt şi eu singur şi lucrurile noastre.
[14.] Den oştirea cea de la Asiia ce s‑au făcut7 noao, carea ştiţi
şi voi, cu a dumnezăilor cătră noi nescăzută ajutorie şi cu a noastră
vitejie, după cuvînt, spre foarte bun săvîrşit aducîndu‑se,
[15.] Gîndit‑am, dară, nu cu silă şi suliţă, ce cu blîndêţe şi cu multă
iubire de oameni să aplecăm limbile cêle ce lăcuiesc în Gropilata
Síriia şi Finichi şi bine să le fac cu bucurie.
[16.] Şi celor de pren cetăţi sfinţenii împărţîndu‑le venituri multe,
mers‑am şi la Ierusalím, suindu‑ne să cinstim besêreca celor păgîni
şi celor ce niciodinioară încetează de nebunie.
[17.] Iară ei, cu cuvîntul priimind a noastră venire, iară cu lucrul
cu ficleşug, poftind noi să întrăm în besêreca lor şi cu cêle cuviitoare
şi prea frumoase danii să cinstim,
[18.] Ei, cu semeţii mai vechi purtîndu‑se, ne‑au oprit pre noi
de întrare, rămîind de cinstea noastră, pentru carea avem cătră toţi
oamenii iubire de oameni;
[19.] Şi gîndul cel rău al lor cătră noi aiêve l‑au arătat, ca
numai sînguri ei dentru limbi împăraţilor şi făcătorilor de bine
împoncişindu‑se, nemica de conoştinţă vor să sufere.
[20.] Şi noi cu nebuniia lor fiind cuprinşi, cu biruinţă ne‑am întors
şi la Eghípet tuturor limbilor cu iubire de oameni întimpinîndu‑ne,
precum să cădea am făcut.
[21.] Şi la acêstea, spre cei ce sînt de un fêliu cu ei nimenui
pizmă n‑am ţinut, şi pentru ajutoriul şi pentru cêle încrezute lor
cu prostime, cêle de început întunêrece8 lucruri îndrăznind a le
premeni, am vrut şi polítiei alixandrênilor pre ei să‑i învrednicim şi
părtaşi celor de‑a pururea preoţi să‑i facem.
[22.] Iară ei, împotrivirea priimind şi cu cel denpreună săditu
răul nărav bine lepădînd şi pururea la rău abătîndu‑se,
[23.] Nu numai s‑au întors de cătră cea scumpă polítie, ce încă să
scîrbesc şi cu cuvîntul şi cu faptul spre cei puţini dentr‑înşii carei să
află spre noi cu bună cunoştinţă, pururea ei bănuind, pren cel fără
de cinste rău traiu, că noi curînd vom strica tocmêlele.
[24.] Pentru acêea şi cu sêmne bine adeverindu‑se, aceştia în tot
chipul a //
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schimba acêstea gîndiia;

..............................................................................................

aceste lucruri să se schimbe;

[9.] Pentru că nu aşa să să tocmască ca aceasta
adunarea, nemic greşind.

[9.] ...................................................................................
..............................................................................................

[9.] Căci nu va putea fi lăsată de izbelişte o asemenea
comunitate, care nu a făcut nici un rău.

[10.] Şi amu oariicarii vecini şi priêteni şi împreună
neguţătorind pre taină, pre unii trăgîndu‑i cătră ei,
credinţă le da să împreună scutească şi tot adinsul să
priimască cătră ajutor.

[10.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[10.] Deja unii vecini şi prieteni, precum şi partenerii de afaceri, întîlnindu-se pe ascuns cu unii [iudei],
le dădeau speranţe că-i vor apăra şi că vor face tot
posibilul pentru a-i ajuta la rîndul lor.

[11.] Acela, dară, pre cea înfăţăşată bună zilire întărnechiat şi nu văzîndu a celui prea mare Dumnezău
tărie, ce gîndind pururea întru acelaşi să rămîie sfat,
scris‑au asupra lor cartea aceasta:

[11.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[11.] Acela [Ptolemeu], însă, mîndru de norocul său
din acel moment şi neluînd seama la puterea preamăritului Dumnezeu, ci gîndindu-se să rămînă la acelaşi
plan, a scris în privinţa lor următoarea scrisoare:

[12.] „Împăratul Ptoleméu Filopátor, celor de la
Éghiptu şi pre alocurea hatmani şi oştêni, să să bucure
şi să fie sănătoşi!
[13.] Sănătos sînt şi eu sînguru şi lucrurile noastre.
[14.] Dentru cea ce de la Asía s‑au făcut noao oştire,
carea ştiţi şi voi, cu a dumnezăilor cătră noi necăzută
ajutorie şi cu a noastră vitejie, după cuvînt, spre prea
bun săvîrşit aducîndu‑să,
[15.] Gîndit‑am, dară, nu cu sila suliţei, ce cu blîndêţe şi cu multă iubire de oameni să aplecăm cêlea ce
lăcuiescu Cea Gropilată Siríia şi Finíchi limbi şi bine
să le facă bucuros.

[12.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[13.] .................................................................................
..............................................................................................
[14.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[15.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[12.] „Regele Ptolemeu Philopator [le urează] strategilor şi oştenilor din Egipt şi din orice loc bucurie
şi sănătate!
[13.] Şi eu sînt bine sănătos şi treburile noastre merg
bine.
[14.] Întrucît campania întreprinsă de noi în Asia,
de care aveţi şi voi cunoştinţă, s-a încheiat cu bine,
conform planului, datorită atît ajutorului bine gîndit al
zeilor faţă de noi, cît şi vitejiei noastre,
[15.] Am luat hotărîrea ca nu cu forţa lăncii, ci cu
blîndeţe şi multă omenie să purtăm de grijă popoarelor
ce locuiesc în Koile-Siria şi Fenicia şi să le facem bine
cu bucurie.

[16.] Şi celor de pren cetăţi sfinţenii împărţindu‑le
venituri multe, mers‑am înainte şi la Ierusalím, suindu‑ne să cinstim bisêrica celor păgîni şi nicidinioară
ce nu încetează de fără-minte.
[17.] Şi ei, cu cuvîntul priimind a noastră venire,
iar cu lucrul cu împărechiêre, poftind noi să întrăm
la bisêrica lor şi cu cêle cuviitoare şi prea frumoase
puneri să cinstim,

[16.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[17.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[16.] Şi cum am împărţit numeroase daruri templelor
din fiecare cetate, ne-am dus şi la Ierusalim, urcînd să
cinstim templul blestemaţilor, care nu renunţă niciodată la nebunia lor.
[17.] Aceştia, însă, acceptînd în vorbă prezenţa
noastră, dar în faptă nefiind sinceri, cînd am dorit
să mergem la templul lor şi să-l cinstim cu ofrande
cuviincioase şi deosebit de frumoase,

[18.] Cu trufe purtîndu‑să mai vechi, ne‑au oprit pre
noi de întrare, rămaşi fiind de cătră a noastră vîrtute,
pentru carea avea cătră toţi oamenii iubire de oameni;

[18.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[18.] Mînaţi de mai vechile [lor] vanităţi, ei ne-au
interzis intrarea, scăpînd însă de violenţa noastră,
datorită omeniei pe care o avem faţă de toţi oamenii;

[19.] Şi cêea a lor cătră noi rea voie arătată puindu‑o,
ca numai sînguri dentru [885/2] limbi împăraţilor şi
celor făcute de bine lor mărindu‑să, nimic de cunoştinţă vor să sufere.
[20.] Şi noi cu a cestora fără minte împregiur purtîndu‑ne, cu biruinţă aducîndu‑ne şi la Éghiptu tuturor
limbilor cu iubire omenească întîmpinînd, în ce chip
să cădea am făcut.

[19.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[20.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[19.] Şi şi-au arătat deschis duşmănia faţă de noi, ca
unii care sînt absolut singurii dintre naţiile care se împotrivesc regilor şi binefăcătorilor lor şi, semeţindu-se,
nu vor să accepte nimic legiuit.
[20.] Noi, însă, nu ne-am potrivit nebuniei lor şi,
întorcîndu-ne victorioşi în Egipt şi arătîndu-ne cu omenie faţă de toate neamurile, am procedat aşa cum se
cuvenea.

[21.] Şi întru acêştia, cătră cei de un fêl cu ei neaducere aminte la toţi cunoscîndu‑o, pentru ajutor şi
cêle încrezute cu proştimea21 lor şi cêle de‑nceput
întunêrece de lucruri îndrăznind a le primeni, am vrut
şi de petrêcere pre ei a alexandrênilor să‑i învrednicim
şi părtaşi celor pururea preuţi să‑i facem.

[21.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[22.] Iară ei, împoncişi priimind şi cu cel22 împreună
răsădită rău nărav binele lepădîndu‑l şi pururea la rău
aplecîndu‑să,
[23.] Nu numai urîră cea nepreţuită petrêcere, ce
încă să oţărăscu şi cu cuvîntul şi cu23 faptul pre cei
întru ei puţîni cătră noi cu conoştinţă să află lîngă
fieştecare, furîndu‑i cu ochiul, pren cea prea cu rea
cinste trăire, pren grabă noao să ne strice isprăvirile.

[22.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[23.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[24.] ................................................................................
..............................................................................................

[21.] Iar între acestea, făcîndu-le tuturor cunoscută
absenţa oricărui resentiment faţă de cei de un neam
cu ei, datorită ajutorului dat în luptă şi faptelor pentru
care ne-am încrezut cu sinceritate în ei, încumetîndu-ne
a schimba total, de la început, numeroase lucruri, am
hotărît că se învrednicesc de calitatea de cetăţeni ai
Alexandriei şi că pot face parte dintre sacerdoţii permanenţi.
[22.] Aceştia, însă, interpretînd cu totul altfel [intenţia noastră] şi dintr-o răutate înnăscută respingînd
binele şi îndreptîndu-se spre rău,
[23.] Nu numai că s-au lipsit de nepreţuita cetăţenie, ci manifestă dezgust în vorbă şi în faptă faţă de
puţinii dintre ei care se poartă cuviincios cu noi,
închipuindu-şi de fiecare dată, datorită felului lor josnic de viaţă, că noi ne vom schimba repede acţiunile
drepte.
[24.] De aceea, bine încredinţaţi şi în baza unor
probe că aceştia

[24.] Pentru acêea şi cu sêmne bine adeveriţi fiind,
pre aceştia întru tot
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gîndi rău spre noi şi socotind mai nainte ca nu cîndai, mai apoi,
fără de vêste turburare făcîndu‑se, pre aceştia păgîni de după dos
vînzători şi varvari vrăjmaşi vom avea,
[25.] Poruncit‑am, dară, îndată ce va sosi cartea aceasta,
într‑acêeaşi zi, pre cei însămnaţi, împreună cu muierile şi copiii,
cu ocară şi pradă, să‑i trimiteţi cătră noi, în legături de fier de petutinderea9 legaţi, spre nesuferită primejdie cu rea cinste şi cu frica
cea ce să cade celor răi.
[26.] Pentru că, aceştia cu toţii certîndu‑se, am socotit de acum
nainte desăvîrşit noao lucrurile întru bună stare şi mai bună voinţă
să să aşaze.
[27.] Iară cine va ascunde pre oarecarele den jidovi, de la bătrîn
pînă la copil mic, pînă la cei de supt ţîţă, foarte cu groaznece munci
să va căzni, cu toată casa.
[28.] Şi cine va spune pre cel ce va ascunde, acela va lua avêrea
celui ce va cădea supt vină şi den argintul împărătesc drahme 200 şi
de slobozenie să va cununa.
[29.] Şi tot locul unde să va simţi acoperindu‑se jidov, peste tot
neumblat şi arsu de foc să să facă, şi la toată muritoarea fire întru tot
fără de treabă să să socotească, preste toată vrêmea.”
[30.] Şi al cărţii izvod aşa au fost scris.
[Cap 4]
[1.] Şi petutinderea unde să întîmpla această poruncă, bună desfătăciune de norod să făcea limbilor cu clicuri şi cu bucurie, ca cum
s‑ar fi arătat lor cu îndrăznire cea mai denainte în cugetul lor pizmă
rea.
[2.] Iară jidovilor nesuferită plîngere era şi întru tot tînguită
strigare cu lacrămi, cu suspini înfierbîntate ale inimii lor după tutindenerea plîngînd pieirea cea nenădăjduită, care fără de vêste s‑au
judecat lor.
[3.] Care lêge sau cetate, au care loc peste tot lăcuit sau care uliţă
nu să împlea de tînguiri şi de plînsori pentru dînşii?
[4.] Pentru că aşa, cu amărăciunea sufletului, fără de milă, de
domnii cei de pren cetăţi toţi denpreună să trimitea, cît şi unii den
vrăjmaşii lor, luînd înaintea ochilor lor mila cea de obşte pentru cêle
striine munci şi socotind cea nearătată a vieţii surpare, lăcrăma de
cea de trei ori ticăloasă trimitere a lor.
[5.] Pentru că să aducea mulţimea de bătrîni albi de căruntêţe,
cea de bătrînêţe cujbită zăbavă a picioarelor, cu pornirea întoarcerii a
silnicii înfricoşări, fără de ruşine, spre călătorie iute îndemnîndu‑se.
[6.] Şi cêle tinerêle, care de curînd era venite spre cămara cea de
nuntă a împreunării de viaţă, în loc de veselie lua plîngeri, şi cosiţele
cêle unse cu mir de prah întinate, şi descoperite aducîndu‑se, plîngere în loc de cîntări de nuntă cu toate împreună începea, ca cînd
ară fi răsfirate ca prăzi de alte limbi;
[7.] Şi legate, de nărod /
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rău a gîndi noao chip şi mai nainte gîndind ca nu
cîndai fără vêste, mai apoi, stînd gîlceavă noao, pre
aceşti rău-credincioşi despre dos vînzători şi varvari
vom avea nepriêteni,

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ne vor răul cu orice chip şi luînd seama ca nu cumva,
iscîndu-se cîndva vreo tulburare neaşteptată împotriva
noastră, să-i avem pe aceşti necredincioşi în spatele
nostru ca trădători şi duşmani de neam barbar,

[25.] Porîncit‑am, dară, îndată ce va cădea cartea
aceasta, într‑acêeaşi zi, pre cei însemnaţi, împreună
cu muierile şi copiii, cu ocară şi pradă, să‑i trimiteţi
cătră noi, în legături de hier pretutindinea închişi, spre
nesuferită primejdie şi cu rea cinste şi cuviitor celor
cu rea voie frică.

[25.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[25.] Am poruncit ca, de cum veţi primi această
scrisoare, să-i trimiteţi deîndată la noi pe [iudeii] ce locuiesc acolo, legaţi peste tot cu lanţuri de fier, împreună
cu femeile şi copiii, în batjocuri şi în chinuri, pentru a
avea parte de înfricoşarea cumplită şi dezonorantă
cuvenită duşmanilor.

[26.] Aceştia împreună certîndu‑să, gîndim întru
cêealaltă vrême desăvîrşit noao lucrurile întru bună
stare şi prea bună voie să să aşaze.

[26.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[26.] Căci, odată cu pedepsirea acestora, credem că
de-acum înainte treburile regatului vor fi rostuite de
noi în chip desăvîrşit, în deplină rînduială şi în cea mai
bună stare.

[27.] Iar cine va acoperi pre oarecarele dentru jidovi,
de la bătrîn pînă24 la brudiu, pînă la cei de supt ţiţă, cu
prea groazneci25 munci să va întîmpeni, cu toată casa.
[28.] Şi cela ce va vrea să vestească, pentru ca‑
[886/1] rea avêrea celui ce să va nemeri supt vinovăţie
va lua şi dentru cel împărătescu argint26 drahme 2000
şi pentru volnicie să va încununa.

[27.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[28.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[27.] Iar cel care ar proteja pe vreunul dintre iudei,
de la bătrîn pînă la copil şi sugar, va fi atîrnat de stîlp,
împreună cu toţi ai casei, în cele mai groaznice chinuri.
[28.] Cine va voi să denunţe, va primi pentru aceasta
averea celui căzut sub osîndă şi două mii de drahme
din visteria regală şi va fi recompensat cu libertatea.

[29.] Şi tot locul unde să va simţi acoperindu‑să
jidov, împreună, întru tot necălcat şi arsu de foc să să
facă şi la toată pămînteasca firea întru tot fără treabă
să va ivi, spre toată vrêmea.”
[30.] Şi al cărţii izvod aşa au fost scris.

[29.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[30.] ................................................................................

[29.] Iar orice loc în care, îndeobşte, va fi prins un
iudeu ascunzîndu-se, să devină inaccesibil şi să fie
pîrjolit, ca să pară complet nefolositor oricărei fiinţe
muritoare, pentru totdeauna.”
[30.] Astfel fusese alcătuit conţinutul scrisorii.

[Cap 4]

[Cap 4]

[Capitolul al 4-lea]

[1.] Şi pretutindirilea unde să întîmpla aceasta porîncă, de nărod făcute să împreună făcea limbilor
bună dăsfătăciune cu clicuri şi bucurie, ca cea de la
mainte zbîrcită la ei demult întru cuget cu îndrăznire
arătîndu‑să pizmă.

[1.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[1.] Pretutindeni unde ajungea această poruncă, se
organiza pentru păgîni un ospăţ public cu chiote şi
bucurie, ca şi cum ura care li se întărise de mult timp
în cuget s-ar fi dat acum deschis pe faţă.

[2.] Iar jidovilor nesuferită plîngere era şi întru tot
jelită cu lacrămi strigare, cu suspine înfocate a lor de
pretutindirea inimă plîngînd cea fără de nădêjde, fără
vêste ce s‑au judecat lor pierire.

[2.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[2.] La iudei era însă o plîngere necurmată şi un
strigăt îndurerat, plin de lacrimi, peste tot inima
arzîndu-le de suspine, fiindcă deplîngeau pieirea neaşteptată, hotărîtă lor dintr-o dată.

[3.] Care lêge au cetate, au care împreună întru tot
lăcuit loc sau care hudiţă de bocet şi de plînsori spre
ei nu să împlea?
[4.] Pentru că aşa, cu amărăciune a nejeluitului suflet de cătră cei de pren cetăţi hatmani toţi depreună
să trimetea, cît spre cêle înstreinate certări şi oarecarii
dentru vrăjmaşi, luînd înaintea ochilor cea de obşte
milă şi socotind cea nearătată a vieţii surpare, lăcrăma
a lor cea de trei ori becisnică trimitere.

[3.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[4.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[3.] Ce nomă, ce ţinut, ce oraş sau ce loc îndeobşte
locuit sau ce uliţe nu s-a umplut de durerea şi de vaietele lor?
[4.] Căci erau trimişi de acolo în grup de către
strategii din fiecare oraş cu atîta asprime nemiloasă a
sufletului, încît, în faţa acestor pedepse neobişnuite,
chiar unii dintre duşmanii [lor], avînd dinaintea
ochilor mila obştească şi gîndindu-se la schimbarea
neprevăzută a cursului vieţii, deplîngeau deportarea
de trei ori nefericită a acestora.

[5.] Pentru că să aducea a bătrînilor mulţime cu
căruntêţe îndesînd, cea de la bătrînêţe zăbavă a picioarelor grebănoase, cu a înturnării pornire a înfricoşerii
silnice, fără ruşine, cătră iute îndemnîndu‑să călătotorie.
[6.] Şi cêlea ce acum cătră a vieţii împreunare cea
de nuntă fiind venite27 cămară tinerêle, pentru veselie
luînd plîngere, şi cu prah cêle cu mir ude stropşite fiind
cosiţă, şi descoperite aducîndu‑să, plîngere pentru
cîntări28 de nuntă cu toate împreună începea, ca cînd
are fi răsfirate de alte29 limbi;

[5.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[5.] Căci era dusă o mulţime de bătrîni împodobiţi
de cărunteţe, constrînşi fără ruşine, dintr-o pornire
de neînduplecată şi violentă ameninţare, să-şi forţeze
încetineala picioarelor curbate de bătrîneţe pentru a
înainta mai iute.
[6.] Femei tinere, de curînd intrate în iatacul nupţial
pentru comunitatea vieţuirii, în locul desfătării avînd
parte de bocete şi amestecîndu-şi cu ţărînă pletele unse cu mir, duse fără voal, în locul cîntecului de nuntă
începeau împreună un bocet, sfîşiate, cum erau, de
chinurile [provenite] de la străini;

[7.] Şi legate, de năroade

[7.] ...................................................................................

[7.] Legate,
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pînă la băgarea în corabie să trăgea cu sila.
[8.] Şi ai acestora bărbaţi, cu lanţuri în loc de cununi grumazii
fiindu împleteciţi, cu cea crescută vîrstă a tinerêţelor, în loc de
desfătăciune şi tinerească răsfăţare zilele cêle rămase ale nuntelor cu
plîngeri le petrecea, lîngă picioare văzînd iadul zăcînd;
[9.] Şi să pogorîră ca hiarăle, aducîndu‑se în legături de fier cu
nevoie, unii de cumpenile corăbiilor de grumazi prinşi cu cuie, iară
alţii la picioare cu ţapene obezi fiindu încuiaţi;
[10.] Încă şi cu cea ce să afla deasupra deasă podire lumina astupînd, ca, de toate părţile întunecaţi să le fie ochii, nume de viclêni
iau în toată mêrgerea pre apă.
[11.] Şi aceştia în Şaică aducîndu‑se şi mêrgerea obîrşîndu‑se,
precum era poruncit de împăratul, porunci să‑i tăbărască înaintea
cetăţii, unde era locul de alergăturile cailor, la aşăzare largă peste
măsură şi la arătare foarte cu bun prilej stînd la toţi ceia ce mergea
la cetate şi la ceia care dentr‑aceştia ieşiia la ţară spre călătorie,
ca nici cătră puterile lui să să împréune, nici întru tot nemica să‑i
învrednicească la cetate.
[12.] Şi deaca să făcu aceasta, auzînd pre cei den cetate cei ce era
de o limbă cu ei că ies pre ascuns mai adêse să plîngă cea fără cinste
a fraţilor dosadă,
[13.] Mîneindu‑se, porunci şi acestora într‑acelaşi chip cu nevoinţă acelora să le facă, nelipsiţi fiind nici într‑un chip de a acelora
muncă,
[14.] Şi să să scrie tot neamul a nume, pentru că nu ca la cea cu
puţin mai nainte arătată a faptelor robie cu trudă, ce, căznindu‑se cu
poruncitele munci, mai apoi să să stingă supt vrême de o zi.
[15.] Făcutu‑s‑au, dară, scrisoarea acestora cu amară sîrguială şi
cu cea iubitoare de cinste împreună şădêre, de la răsăriturile soarelui
pînă la apusuri, nesăvîrşit luînd săvîrşitul preste zile 40.
[16.] Şi tare şi neîncetat împăratul plin de bucurie fiind, ospêţe la
toţi idolii făcînd, cu minte rătăcită departe de adevăr şi cu spurcată
gură lăudînd chipurile cêle surde care nu pot lor să grăiască sau să le
ajute, iară la cel prea mare Dumnezău cêle necuvioase grăind.
[17.] Iară după ce trecu vrêmea care s‑au zis mai nainte, au
adus scriitorii răspuns la împăratul, nemaiputînd să facă scrisoarea
jidovilor, pentru cea nenumărată a lor mulţime;
[18.] Măcară că era pren ţară încă cei mai mulţi, unii încă pren
case adunaţi fiind, alţii pre alocurea, cît cu neputinţă era la toţi
domnii despre Eghípet.
[19.] Şi înfricoşîndu‑i pre ei mai vîrtos, ca cînd ară fi luat daruri
spre meşterşuguirea scăpării, să întîmplă’ aiêve el pentru aceasta a
să adeveri,
[20.] Zicînd ei cu dovedire că şi hîrtiia, şi condêiele cêle de scris
cu care fă‑ //
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[886/2] pînă la în corabie punere să trăgea cu sila.

..............................................................................................

[8.] Şi a acestora bărbaţi, cu laţuri pentru cununi
grumazii fiind împletiţi, cu cea în vîrstă a tinerêţelor
crêştere, pentru dăsfătăciune şi tinerească răsfăţare
cêle rămase a nuntelor dzile în plîngeri petrecea, lîngă
picioare amu pre iad văzîndu‑l dzăcînd;

[8.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

erau tîrîte cu forţa, în văzul tuturor, pînă la locul de
îmbarcare în corabie.
[8.] Iar soţii lor, cu grumajii înfăşuraţi în funii în
loc de cununi, în floarea vîrstei tinere, în loc de ospăţ
şi leneveală tinerească îşi petreceau zilele de nuntă
rămase în bocete, văzînd că iadul se afla deja la picioarele lor;

[9.] Şi să pogorî ca jiganiile, aducîndu‑să cu legate
de fier nevoi, unii la cumpenile vaselor găvozdiţi cu
grumazii şi alţii picioarele cu nerumpte încheiaţi fiind
obezi;

[9.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[9.] Erau mînaţi asemenea fiarelor, tîrîţi cu forţa
în lanţuri de fier, unii cu grumajii ţintuiţi de băncile
vîslaşilor corăbiilor, alţii cu picioarele strîns legate în
obezi de nedesfăcut;

[10.] Încă şi cu cea de asupra deasă podire aflîndu‑să, pentru ca, de toate părţile întunecaţi fiind la
ochi, aducere de viclêni întru toată mêrgerea de pre
apă vor lua.

[10.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[11.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[10.] Mai mult, era aşezată deasupra lor o planşă
groasă de lemn, pentru ca, avînd ochii cuprinşi de întuneric din toate părţile, să aibă parte pe toată durata
călătoriei pe mare de transportul [prevăzut] pentru
uneltitori.
[11.] După ce au fost aduşi la aşa-numita Schedia
şi călătoria pe mare s-a încheiat, aşa cum fusese decis
de rege, el a poruncit ca aceştia să fie aruncaţi în hipodromul de la periferia cetăţii, cu un perimetru imens şi
dispus foarte potrivit, pentru ca [pedepsirea lor] să fie
spre exemplu tuturor celor ce se îndreptau spre oraş,
cît şi acelora dintre ei plecaţi în călătorie în ţară, astfel
ca [iudeii] nici să nu comunice cu armatele lui, nici să
se socotească cumva îndreptăţiţi la protecţia zidurilor
[cetăţii].

[12.] Şi daca aceasta s‑au făcut, auzind pre cei den
cetate ce de o limbă era pre ascunsu ieşind mai ades să
plîngă cea fără cinste a fraţilor dosadă,

[12.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[12.] Iar după ce s-a întîmplat aceasta, aflînd că cei
de aceeaşi etnie din cetate veneau adesea pe ascuns să
deplîngă nenorocirea umilitoare a fraţilor lor,

[13.] Mîniindu‑să, porînci şi pre aceştia împreună
într‑acelaşi chip cu nevoinţă acelora să le facă, necăzîndu‑le nici într‑un chip de a acelora certare,

[13.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[13.] [Regele], mîniindu-se din cale-afară, porunci
să se procedeze şi cu aceştia întocmai ca şi cu ceilalţi,
fără a fi scutiţi în vreun fel de pedeapsa acelora,

[14.] Şi să să scrie tot fêliul pre a nume, pentru că
nu cea de mai nainte cu puţîn arătată a faptelor după
osteneală slujbă, ce, căznindu‑să cu porîncite munci,
mai apoi a‑i stinge a uniia supt vrême zile.
[15.] Făcutu‑s‑au, dară, acestora scrisoarea cu amară sîrguială şi cu iubire de cinste lîngă ei şedêre, de
la răsăriturile soarelui pînă la apusuri, nesăvîrşit luînd
săvîrşitul preste dzile 40.

[14.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[15.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[14.] Şi [mai porunci] să fie înscrisă pe nume toată seminţia, nu pentru trudnica servitute a muncii
[forţate], indicată puţin mai înainte, ci pentru a fi
torturaţi prin silniciile poruncite şi, în cele din urmă,
exterminaţi pe durata unei singure zile.
[15.] Aşa că înscrierea lor s-a făcut cu amarnică
grabă şi cu grijă zeloasă, de la răsăritul pînă la apusul
soarelui, fără a fi luat sfîrşit după patruzeci de zile.

[16.] Şi tare şi neîncetat împăratul cu bucurie plinit
fiind, ospêţe preste toate chipurile31 [887/1] făcînd,
cu plinită departe de adevăr minte şi cu spurcată gură
cêle surde şi ce nu pot lor să le grăiască sau să le ajute
lăudîndu‑le, şi la cel prea mare Dumnedzău cêlea ce
nu să cuvin grăind.

[16.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[16.] Iar regele, plin de o mare şi necontenită
bucurie, organiza ospeţe pentru toţi idolii, lăudînd cu
mintea rătăcită departe de adevăr şi cu gură hulitoare
pe acei surzi şi incapabili să le vorbească ori să le vină
în ajutor, rostind însă vorbe necuviincioase la adresa
preamăritului Dumnezeu.

[17.] Şi după acesta ce mainte s‑au zis a anului petrêceri, au adus scriitorii la împăratul că nu mai pot a
jidovilor scrisoare să facă, pentru cea nenumărată a
lor mulţime;

[17.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[17.] Dar după intervalul de timp menţionat, scribii
l-au anunţat pe rege că nu sînt în stare să facă înscrierea
iudeilor, din pricina mulţimii lor nemăsurate;

[18.] Macar că era pren ţări încă cei mai mulţi, unii
încă pren case adunaţi fiind, alţii pre alocurea, ca
neputut fiind la toţi ceia despre Éghiptu hatmani.

[18.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[18.] Chiar dacă majoritatea se aflau încă în ţară,
unii stînd încă laolaltă în case, alţii în alt loc, totuşi
[înscrierea lor] s-a dovedit imposibilă pentru toţi strategii din Egipt.

[19.] Şi înfricoşind lor mai vîrtos, ca cînd are fi luat
daruri spre meşterşuguire a scăpării, să întîmplă’ cu
arătare32 el pentru aceasta a să adeveri,

[19.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[19.] După ce [regele] i-a ameninţat destul de aspru,
pe motiv că au fost mituiţi pentru înlesnirea sustragerii
[de la recensămînt], a ajuns să fie pe deplin convins cu
privire la faptul [relatat de ei],

[20.] Zicînd cu dovade şi hîrtiia33 amu, şi cêle de scris
trestii

[20.] .................................................................................
..............................................................................................

[20.] Fiindcă susţineau cu argument doveditor că şi
papirusul, şi condeiele de scris pe care le fo-

[11.] Şi acêştia pre cêea ce să cheamă Plută aducîndu‑să şi mêrgerea30 obîrşindu‑să, în ce chip era
porîncit de împăratul, porînci lor întru cea denaintea
cetăţii de cai alergătură să să tăbărască, în largu la cea
aşezată împregiur măsură şi cătră arătare foarte cu bună
vrême stînd la toţi ceia ce mergu la cetate şi celor ce
dentru acêstea la ţară mergu cătră înstreinare, pentru
ca nici cătră puterile lui să‑i împreune, nici împreună
de tot nimic de să‑i învrednicească la îngrădiri.
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cea treaba să să fie sfîrşit.
[21.] Şi aceasta era lucrarea proniei cei nebiruite a celui ce den
ceriu ajuta jidovilor.
[Cap 5]
[1.] Atuncea, chemînd pre Ermón, care era spre purtare de grijă
a pililor, cu grea urgie fiind plin şi cu scîrbă, întru tot nepremenit,
[2.] Porunci supt zioa cea viitoare cu mertice de tămîie de ajunsu
şi cu vin mai mult neamestecat pre toţi pilii să‑i adape, fiind la număr
500, şi, sălbătăcindu‑se cu datul băuturii den destul, să‑i bage spre
întimpinarea morţii jidovilor.
[3.] Deci acesta acêstea poruncind, să întorcea spre desfătare,
adunînd pre cei mari den priêteni şi den oaste spre cei ce era cu
pizmă cătră jidovi.
[4.] Iară mai-marele pililor, Ermón, ce i s‑au poruncit cu tocmêle
făcea.
[5.] Şi cei ce era spre acêstea posluşnici, cătră sară ieşind, lega
mînile celor dosădiţi şi cêealaltă întemeiêre meşterşuguia prejur
ei, părîndu‑li‑se că preste noapte va lua acel neam tot deodată sfîrşitul pieirii.
[6.] Iară jidovii, carei să părea a fi pustii întru limbi de tot acoperemîntul, pentru nevoia cea cu legături care îi cuprinsêse pre ei
de toate părţile,
[7.] Pre atotţiitoriul Domn şi a toată putêrea puternecind cel
milostiv Dumnezău al lor şi Părinte cu greu încetată strigare toţi cu
lacrămi l‑au chemat, rugîndu‑se
[8.] Ca să mute sfatul cel nedirept de asupra lor şi să‑i mîntuiască
pre ei, cu mare parte de arătare, de moartea care era gătită la picioare10.
[9.] Deci, dară, ruga acestora întins să suia la ceriu.
[10.] Iară Ermón, pre cei nemilostivi pili adăpîndu‑i, fiind plini
de a vinului multă adăpare şi de tămîie, la curte era mînecat pentru
acêstea să spuie împăratului.
[11.] Şi aceasta den veacul vremii zidire bună, în zi şi în noapte,
puindu‑se de cela ce dăruiêşte tuturora cărora el va vrea, parte de
somn, au trimes cătră împăratul;
[12.] Cu prea dulce şi adînc să cuprinse, cu lucrarea Stăpînitoriului,
den cea fără de lêge punere înainte mult fiind greşit şi den gîndul lui
cel nemutat mult fiind minţit.
[13.] Iară jidovii, scăpînd de ceasul care era sămnat mai nainte, pre
sfîntul Dumnezăul lor lăuda şi iarăşi ruga pre cel bun împăcătoriu să
arate tăriia ceii mari putincioase mînii lui spre limbile cêle mîndre.
[14.] Şi fiind mai jumătate de a zêcea, cel ce era rînduit spre
chemări, văzînd pre cei chemaţi că s‑au strîns, viind, muşcă’ pre împăratul;
[15.] Şi abiia deşteptîndu‑l, i‑au arătat că trêce vrêmea ospăţului
şi făcînd cuvîntul pentru acêstea.
[16.] Care împăratul socotind şi întorcîndu‑se spre băutură, porunci cei ce au venit la ospăţu să şază în preajma lui;
[17.] Care şi făcîndu‑se, îi îndemnă să să dea pre ei cuviinţa
ospăţului spre desfătare, dentru multe cinstindu‑se ei, să o puie spre
parte de veselie.
[18.] Şi spre mult înainte mergînd voroava, pre Er‑ /
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să să fie sfîrşit cu carii făcea treaba.
[21.] Şi aceasta era facere a celui ce ajută jidovilor
dentru cer mainte socoteala cea nebiruită.

..............................................................................................
[21.] ................................................................................
.............................................................................................

loseau deja se terminaseră.
[21.] Aceasta a fost, de fapt, lucrarea neînvinsei providenţe a celui ce-i ajută din cer pe iudei.

[Cap 5]

[Cap 5] [.../1]

[Capitolul al 5-lea]

[1.] Atuncea, chemînd pre Ermóna, pre cel cătră a
pililor socoteală, cu grea plinit fiind urgie şi cu scîrbă,
întru tot neprimenit,
[2.] Porînci supt zua cea viitoare cu de ajunsu pumni
de tămîie şi cu vin mai mult neamestecat pre toţi pilii
să‑i adêpe, fiind la număr 500, şi, sălbătăcindu‑să cu
cea a băuturii destulă dătătură, să‑i bage înlontru cătră
întîmpinarea morţii jidovilor.
[3.] Acesta acêstea porîncind, înturna‑să cătră dăsfătare, adunînd pre cei foarte dentru priêteni şi de oastea cei cu pizmă fiind cătră jidovi.

[1.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[2.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...........................................................................................10.
[3.] ..................................................................................
..............................................................................................
......................................................11 pre jidovi.

[1.] Atunci, chemîndu-l pe Hermon, cel care avea
în grijă elefanţii, şi debordînd de o grea mînie şi furie,
întru totul neînduplecat,
[2.] Îi porunci ca în ziua următoare să adape toţi
elefanţii, care erau cinci sute la număr, cu belşug de
rotocoale de tămîie şi cu mult vin neamestecat şi, după
ce s-au sălbăticit datorită îndestulătorului consum de
băutură, să-i mîne spre întîlnirea iudeilor cu moartea.
[3.] Poruncind acestea, regele s-a întors la ospăţ,
adunînd dintre prieteni şi din armată mai ales pe cei ce
se comportau duşmănos faţă de iudei.

[4.] Iar mai‑marele pililor ce i s‑au porîncit cu toată
tocmală34, Ermon, făcea.

[4.] Iar ...12 ce-i fu porîncit cu tot deadinsul isprăviia.

[4.] Hermon, îngrijitorul elefanţilor, a îndeplinit cu
străşnicie ce i s-a poruncit.

[5.] Că cei de cătră acêstea posluşnici35, ieşind, acelor
dosădiţi lega mîinile şi cêealaltă meşterşuguia pregiur
ei întăritură în noapte, părîndu‑li‑să împreună36 a lua
fêliul săvîrşitul pierirei.

[5.] Iar slugile cêle ce era13 rînduiţi spre ...14 treabă,
deaca înseră, legară mîinile acelor pătimaşi şi cu alte
legături îi întăriia, socotind că într-acea noapte le va
veni tuturor denpreună piericiunea cea de săvîrşit.

[5.] Iar cei ce-i aveau în pază pe iudei, ieşind spre
seară, le legau mîinile nefericiţilor şi luau măsuri de
siguranţă în privinţa lor pe timp de noapte, socotind
că întregul neam va ajunge deodată în pragul pieirii.

[6.] Iară ceia37 ce de tot acoperemîntul să părea a fi
pustii la limbi jidovi, pentru cea ce de pretutindirilea
coprinsêse pre ei cu legături nevoie,

[6.] Iar lor păindu-li-se că sînt pustii de tot acoperemîntul limbilor, pentru nevoile cêlea ce-i încunjurase
de toate părţile,

[6.] Însă iudeii, care le păreau păgînilor că sînt lipsiţi
de orice ajutor, din pricina caznei cu lanţuri care-i împresura din toate părţile,

[7.] Pre cel întrutotţiitor38 Domnu şi a39 [887/2]
toată putêrea puternicind milostivul Dumnedzăul lor
şi Părinte cu greu încetată strigare cu toţii cu lacrămi
l‑au chemat, rugîndu‑să
[8.] Cea asupra lor să mute svat nedreptu şi să‑i
izbăvască pre ei, cu mare parte de ivală, dentru cea de
lîngă picioare întru gătire moarte.

[7.] Chiema pre Domnul cel atotţiitoriul şi pre
Dumnezeul părinţilor lor cel mai tare şi mai milostiv
de toate puterile şi-l ruga toţi cu lacrăme şi cu glas
necontinat15
[8.] Ca să schimbe acel sfat fără de cuvinte de16 asupra lor şi să-i izbăvească de moartea carea17 era gătită
înaintea picioarelor ...18, partea arătării cei mari.

[7.] Toţi în lacrimi îl chemară cu strigăt necurmat pe
atotputernicul Domn, pe stăpînitorul a toată puterea
şi pe milostivul lor Dumnezeu şi Părinte, rugîndu-l

[9.] Acestora întinsu rugă să suia cătră cer.
[10.] Iară Ermon, pre cei nemilostivi pili adăpîndu‑i,
pliniţi fiind de cătră a vinului multă dare şi de tămîie
plini fiind, mînecat la curte era pentru acêstea să vestească împăratului.
[11.] Şi aceasta dentru vacul vremii zidire bună,
întru zi şi în noapte, supuindu‑să de cătră cela ce hărăzêşte tuturora cărora el va vrea, de somnu parte, au
trimis cătră împăratul;
[12.] Şi cu prea dulce şi adîncu să cuprinse, cu facerea Despuitoriului, dentru cea necuviitoare punere
înainte multă40 fiind greşită şi de cea mutată gîndire
multu minţit41.

[9.] Şi rugă ...19 cea cu tot dusul20 se sui în ceriu.
[10.] Iar Ermon ...21 de cruţare adăpa pilii, carii ...22
de toată zvăpăiala ...23 şi veni de dimineaţă ...24 împăratului.

[9.] Iar rugăciunea lor se ridica necontenit spre cer.
[10.] Hermon, după ce i-a adăpat pe neîndurătorii
elefanţi, îndestulîndu-i cu multă risipă de vin şi săturîndu-i cu tămîie, se prezentă în zorii zilei la palat
pentru a-l înştiinţa pe rege despre acestea.
[11.] Iar minunata creaţie oferită din veşnicie, noapte şi zi, de cel ce-i răsplăteşte pe toţi după cum i-ar
fi vrerea, [anume] porţia de somn, a trimis-o şi către
rege;
[12.] Şi prin lucrarea Stăpînului, regele a fost cuprins de [un somn] dulce şi profund, îndepărtîndu-se
de la planul lui nelegiuit şi zădărnicindu-şi hotărîrea
nestrămutată.

[13.] Şi jidovii, cel mai nainte însemnat ceas fugîndu‑l, pre cel sfînt lăuda Dumnezăul lor şi iarăşi
ruga pre cel bine împăcător să arate acei mare la tărie
mîini a lui tărie la limbi mîndre.
[14.] Şi înjumătăţînd mai a zêcea ceas aproape, cel
cătră chiemări rînduit, adunaţi pre cei chemaţi văzînd,
mişcă’, venind, pre împăratul;
[15.] Şi abiia dăşteptîndu‑l, cea a ospăţului vrême
amu trecînd, cel pentru acêstea cuvinte făcînd.
[16.] Carele împăratul gîndind şi înturnîndu‑să la
băutură, porînci pre cei ce au venit împreună băutura
în preajma lui să şază;
[17.] Care lucru făcîndu‑să, ii îndemna spre dăsfătare, dînd pre sine cel de faţă fiind a ospăţului, întru
multe cinstindu‑să, spre veselie să puie parte.
[18.] Şi întru multe înainte mergînd voroava, pre
Er-

[11.] Iar acea zi ...25 de veac carea iaste socotită ...26
de la cela ce se ...27 el însuşi trimê- [.../2] ........................
..............................................................................................
..............................................................................................
[12.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[13.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[14.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[15.] ................................................................................
..............................................................................................
.......................................................................................... 28.
[16.] ...29 locu-şi.
[17.] Şi deaca se făcu ...30 după ospăţ şi, fiind la ospăţ,
vorbiia pentru multe cinsti, ca să aducă vrêmea la veselie.
[18.] Şi aşa fiind ei în vorbe multe, iar împăratul
chiemă pre Er-

[8.] Să întoarcă de la ei vrerea păgînă şi, prin maiestuoasa-i apariţie, să-i scape de soarta ce li se pregătea.

[13.] Iudeii, scăpînd de ceasul dinainte prevăzut
[pentru omor], îl lăudau pe Dumnezeul lor sfînt şi îl
rugau din nou pe cel uşor de înduplecat să le arate trufaşilor păgîni tăria mîinii sale preaputernice.
[14.] Aproape de jumătatea ceasului al zecelea, cel
însărcinat cu invitaţiile [la ospăţ], văzîndu-i strînşi în
număr mare pe invitaţi, mergînd la rege, îl scutură [ca
să-l trezească];
[15.] Şi trezindu-l cu greu, i-a spus că vremea ospăţului era deja pe trecute, aducînd vorba şi de cele
întîmplate.
[16.] Împăratul, dîndu-i crezare şi întorcîndu-se la
ospăţ, porunci celor ce veniseră la banchet să se aşeze
în faţa lui;
[17.] Făcîndu-se aceasta, regele i-a îndemnat să benchetuiască, abandonîndu-se momentului prezent al
ospăţului, fiind şi mai onoraţi să participe în comun la
desfătare în această parte a lui.
[18.] Cînd reuniunea avansase destul de mult, chemîndu-l pe Her-
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món chemîndu‑l împăratul, cu amară înfricoşare îl întreba pentru
care pricínă s‑au lăsat jidovii astăzi a fi vii.
[19.] Şi el arătînd că, noaptea, ce i‑au fost porunca au adus la
săvîrşire, mărturisînd încă şi priêtenii,
[20.] Iară el neomeniia mai rea decît Faláris avînd, zise: „Să aibă
ei har somnului de astăzi. Iară negreşit la zioa cea de mîine asêmene
gătêşte pilii spre a celor fără de cuviinţă jidovi pieire!”
[21.] Şi zicînd împăratul, toţi cei ce era de faţă, împreună lăudînd,
voioşi şi cu bucurie, s‑au dus fieştecarele la casa lui.
[22.] Şi nu aşa spre somn cheltuiră vrêmea nopţii, ca spre toate
fêliurile de batjocuri a se meşterşugi spre cei ce să părea dosediţi.
[23.] Şi cînd cînta cocoşul de dimeneaţă, şi Ermón hiarăle
înarmîndu‑le la curtea cea mare unde să făcea jîrtve.
[24.] Iară mulţimile cêle de pren cetate s‑au fost adunat cătră cea
prea jalnică vedêre, aşteptînd dimineaţa cu sîrguială.
[25.] Iară jidovii, după cea fără de parte vrême trăgîndu‑şi sufletul,
cu rugă cu multe lacrămi în viersuri de jale întinzînd mîinile la ceriu,
să ruga celui prea mare Dumnezău iarăşi să ajute lor de pripă.
[26.] Şi încă razele soarelui nu să răvărsase, şi împăratul pre
priêtini aşteptînd, Ermón, stînd aproape, îl chema cătră ieşire,
arătînd că cea ce au pohtit împăratul iaste gata.
[27.] Şi el, priimindu‑l şi îngrozîndu‑se de cea fără de lêge ieşire,
întru tot cu neconoştinţa cuprins fiind, întreba ce iaste lucrul spre
care aceasta la el de sîrg s‑au săvîrşit.
[28.] Şi aceasta era lucrarea celui ce toate stăpînêşte Dumnezău,
uitare spre cugetul lui puindu‑i de cêle de mai înainte meşterşugite.
[29.] Spunea Ermón la toţi priêtinii că: „Fiarăle şi puterile s‑au
gătit, împărate, după cea întinsă a ta punere înainte.”
[30.] Iară el, de cêle grăite împlîndu‑se cu grea mînie, pentru căci
cu proniia lui Dumnezău să rîsipise toată a lui cugetare, căutînd cu
înfricoşare, zise:
[31.] „De ar hi ţie părinţii tăi de faţă au naşteri de feciori, această
mîncare la hiară sălbateci ar fi gătit de saţiu în locul celor nevinovaţi
mie şi strămoşilor miei celor ce s‑au arătat ales întru tot cu întreagă,
adeverită credinţă jidovi;
[32.] Şi încă de nu mi‑ar fi pentru dragostea care am crescut
împreună şi pentru slujbă, de viaţă pentru acêstea te‑ai fi lipsit.”
[33.] Aşa Ermón nenădejduită cu primejdie frică luo şi cu vedêrea
şi cu faţa să sfii.
[34.] Şi fieştecarele dentru priêtini, cu posomorîre furişîndu‑se,
pre cei adunaţi i‑au slobozit pre toţi, pre fieştecarele la a sa zăbavă.
[35.] Iară jidovii, auzind cêle de la împăratul, pre cel luminat
Dumnezău, Domn şi Împărat împăraţilor lăuda, şi acest ajutoriu al
lui nemerind ei.
[36.] Şi după legile acêstea, împăratul, adunînd iarăşi ospăţul,
spre vese‑ //
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mon chemîndu‑l împăratul, cu amară înfricoşare îl
întreba pentru care pricină s‑au lăsat jidovii cea ce
vină zi fiind vii.
[19.] Şi el arătînd că, noaptea, ce au porîncit la
săvîrşit să fie aduse, [888/1] şi priêtenii lor42 încă mărturisind,
[20.] Cruziia mai rea decît Falaris avînd, zise: „Acelui de astăzi somnu să aibă har ei. Şi fără greş la zua
cêea ce vine aşijdirea gătează pilii spre celor fără cuviinţă jidovi pierire!”

mon şi-l întrebă cu mare groază căci şi pentru ce se-au
lăsat jidovii să fie astăzi vii.

[21.] Şi zicînd împăratul, cu bucurie toţi bucuroşi
cei ce era de faţă, împreună lăudînd, la a sa casă fieştecarele s‑au dus.
[22.] Şi nu aşa spre somnu să cheltuiră vrêmea
nopţii, ca la în tot fêliul a meşterşugui spre cei ci să
părea dosădiţi batjocurii.
[23.] Şi amu, cîntînd cocoşul de mînecat, şi fiarăle
întrarmîndu‑le Ermon, întru cel mare prenpregiur cu
stîlpi le clătiia.

[21.] Şi deaca zise împăratul aşa, iar ei toţi luară acest
cuvînt cu veselie şi cu bucurie şi, cîntînd denpreună, se
duseră cineşi pre32 acasă-şi.
[22.] Şi acea noapte nu o petrecură vrêmea aşa, ce
se sfătuiră cum vor aduce ocară mai cumplită asupra
acelor pătimaşi.
[23.] De-acii, dimineaţa, cîntînd cocoşii, iar Ermon
găti fierile33 în turnul cel mare văpsit.

mon, regele a vrut să afle, pe un ton de cumplită
ameninţare, din ce pricină iudeilor li s-a îngăduit să
supravieţuiască zilei ce se încheia.
[19.] Cum acesta i-a explicat că încă de cu noapte
dusese la capăt porunca, şi prietenii dădeau mărturie
în favoarea lui,
[20.] Cuprins de o cruzimea mai rea decît a lui
Phalaris, regele spuse: „Datorită somnului din acea zi
aceştia beneficiază de iertare. Să-i pregăteşti fără întîrziere pentru ziua următoare, în acelaşi fel, pe elefanţi
pentru nimicirea nelegiuiţilor iudei!”
[21.] După ce regele a vorbit, toţi cei de faţă consimţind deopotrivă cu plăcere şi cu bucurie, a plecat
fiecare la casa lui.
[22.] Şi nu atît pentru somn au folosit ei răstimpul
nopţii, cît spre a născoci tot soiul de batjocuri împotriva celor pe care-i socoteau nişte nemernici.
[23.] Abia cîntase în zori cocoşul, cînd Hermon,
înarmînd elefanţii, îi mîna prin marele peristil.

[24.] Şi cêle de pren cetate mulţime s‑au fost adunat
cătră cea prea jalnică vedêre, aşteptînd dimineaţa cu
sîrguială.
[25.] Iară jidovii, după cea43 părţi trăgîndu‑şi sufletul vrême, cu multe lacrămi rugă întru mădulări dă
jale întinzînd mîinile la cer, să ruga celui prea mare
Dumnezău iarăşi lor să le ajute de pripă.

[24.] Şi se strînse mulţimea de pren cetăţi spri priveala
muncilor lor, aşteptînd dimineaţa cu sîrguială.

[24.] Mulţimile din oraş se strînseseră la acea jalnică
privelişte, aşteptînd cu nerăbdare dimineaţa.

[25.] Iar jidovii, suspinînd neîncetat den suflete, cu
rugăciune cu multe lacrăme şi cu cîntări dulci întinzîndu-şi mîinile spre ceriu, ruga pre Dumnezeu cel
mare să le ajute iarăşi de pripă.

[25.] Iar iudeii, abia trăgîndu-şi sufletul la expirarea
timpului, intonînd o rugăminte înlăcrimată în cîntecele
lor de jale, îi cereau măritului Dumnezeu să le vină din
nou grabnic în ajutor.

[26.] Şi nu încă a soarelui rază să răşchira, şi împăratul
pre priêteni aşteptînd, Ermon, stînd aproape, îl chema
cătră ieşire, arătîndu osîrdie împăratului întru gătire a
fi.

[26.] Iar cînd străluci soarele razele34 şi împăratul
priimi pre priêteni-şi, iar Ermon stătu înainte şi-i chiema să iasă, arătînd cum că ce au poftit împăratul iaste
gata.

[26.] Razele soarelui încă nu se răspîndiseră şi, în
vreme ce regele îşi primea prietenii, Hermon, stînd
lîngă el, îl chema să iasă afară, anunţîndu-l că vrerea
regelui e gata de a fi împlinită.

[27.] Şi el, priimind şi întristîndu‑să spre cea fără
dă lêge ieşire44, întru tot cu neştiinţă cuprinsu fiind,
întrebaţi ce‑i lucrul despre carele acêstea la el de sîrgu
s‑au săvîrşit.
[28.] Şi aceasta era facere celui ce toate despuiêşte
Dumnezău, celor de mai nainte lui meşterşuguite uitare spre cuget puindu‑i.
[29.] Arăta Ermon şi toţi priêtenii: „Fiarăle şi puterile să să fie gătit, împărate, după a ta întinsă înainte
punere.”
[30.] Şi el, preste acêstea grăite împlîndu‑să cu grea
mînie, pentru că pentru acêstea cu a lui Dumnezău
mai nainte socoteală să să fie răsîpit toată a lui45 cugetarea46, căutînd cu înfricoşeri, dzise:

[27.] Iar el, apucîndu-l, se îngrozi pentru porunca
călcătoriului de lêge şi fu cu totul [.../1] .........................
..............................................................................................
..............................................................................................
[28.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[29.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[30.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[27.] Acesta însă, primind [vestea] şi fiind cuprins
de uimire pentru neobişnuita [chemare de] ieşire afară,
stăpînit cu totul de neştiinţă, întreba care-i motivul
pentru care împlinise el cu zel aceasta.
[28.] Aceasta era lucrarea Dumnezeului atotstăpînitor, care i-a adus uitarea celor urzite de el înainte
în cuget.
[29.] Hermon şi toţi prietenii îi explicau: „Fiarele şi
oştile au fost pregătite, rege, conform insistentei tale
propuneri.”
[30.] El însă, la aceste spuse umplîndu-se de o grea
mînie, întrucît, prin providenţa lui Dumnezeu, tot
gîndul lui la acestea se risipise, aţintindu-l ameninţător
[pe Hermon], zise:

[31.] „Cîţi părinţi ară fi de faţă au a ficiorilor naştere,
aceasta la fiară sălbatece are fi gătit de saţiu mîncare
[888/2] pentru cei nevinovaţi mie şi la strămoşii miei
arătaţi întru tot întreagă, adeverită credinţă alegînd
jidovi;

[31.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[31.] „Cîţi părinţi sau generaţii de copii ar fi aici de
faţă, ar oferi un ospăţ bogat fiarelor sălbatice în locul
nevinovaţilor iudei care mi-au arătat cu deosebire mie
şi strămoşilor mei o credinţă deplină şi trainică;

[32.] Şi încă de nu pentru a împreună crêşterii iubire
şi a trebii, a trăi pentru acêstea s‑are fi lipsit.”

[32.] ...35 iar pentru această36 pre toţi i-aţi fi lipsit
de viiaţă.

[33.] Aşa Ermon neaşteptată luă primejdie47 şi cu
vedêrea şi cu faţa48 să sfii.

[33.] Şi aşa se duse Ermon cu îngrijată şi prea de
nevoie iertare şi i se schimbă’ chipul şi faţa.

[34.] Şi fieştecarele dentru priêteni, posomorît furişindu‑să, pre cei adunaţi i‑au slobozit pre toţi, pre
fieştecarele la a sa zăbavă.
[35.] Şi jidovii, cêle de la împăratul auzind, pre cel
luminat Dumnedzău, Domnu, Împăratul împăraţilor
lăuda, şi acesta ajutor de la el nemerind.

[34.] Şi toţi priêtenii carii strînsêse cîte unul, fiind
cuprinşi de întristăciune, se duseră cineşi cătră al său
...37 .
[35.] Iar jidovii, auzind cêle ce fusêse de împăratul38,
lăudară pre Dumnezeu ...39 lor, cela ce au arătat pentru
întîmplarea ajutoriului lui.

[32.] Şi de n-ar exista afecţiunea datorată creşterii
noastre împreună şi slujirii [tale], viaţa ţi-ar fi sacrificată
în locul lor.”
[33.] Hermon a avut astfel de suportat o ameninţare
neaşteptată şi primejdioasă şi s-a întunecat la privire şi
la chip.
[34.] Cu întristare, prietenii dispăreau tiptil, unul cîte
unul, iar pe cei adunaţi i-au lăsat să plece fiecare la
treaba lui.
[35.] Iar iudeii, aflînd cele întîmplate la rege, îl
preamăreau pe Dumnezeu cel revelat, Domnul şi Împăratul împăraţilor, fiindcă au avut parte şi de acest
ajutor din partea lui.

[36.] Şi după legile acêstea, împăratul, adunînd iarăşi
ospăţul, spre vese-

[36.] De-acii, deaca se aşăzară40 acêstea, împăratul
iarăşi făcu os-

[19.] Iar el, spuind cum că ce i-au fost lui porunca,
încă fiind noapte, au isprăvit deplin, şi apoi şi ceialalţi
îi mărturisiră cum că iaste aşa,
[20.] ...31 mai iute decît Falarad, iar el zise: „Să mulţămească acestui somn de astăzi. Iar tu, mîine, negreşit
să găteşti pilii spre piericiunea lor, ca şi dentîi!”

[36.] Însă după aceste feluri de comportament, regele, punînd din nou la cale banche-
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lie să să întoarcă îi îndemna.
[37.] Şi pre Ermón chemîndu‑l, cu înfricoşare zise: „De cîte ori
ţi să pare ţie tot pentru acêstea să‑ţi poruncesc, becisnice?
[38.] Pre pili încă şi acum îi armează pre mîine spre a jidovilor
stingere!”
[39.] Iară ceia ce şădea împreună cu el rudenii, de cel neaşăzat al
lui gînd mirîndu‑se, grăiia acêstea:
[40.] „Împărate, pînă cînd ca pre nişte vite ne vei ispiti, poruncind
acum al treilea rînd pre ei să‑i stingă şi, iarăşi asupra lucrului întorcîndu‑te cu gîndul, strici cêlea ce de tine‑s poruncite?
[41.] Pentru carele cetatea pentru aşteptare tînjaşte şi, înmulţindu‑se cu adunări, iaste la griji de multe ori să nu să jefuiască.”
[42.] Pentru acêea, cel întru toate Falaris, împăratul, înmulţîndu‑se
de nesocoteală şi cêle ce să făcea cătră socoteala jidovilor întru el
schimbări de suflet întru nemica socotind, nesăvîrşit jurămînt au
întărit, rînduind pre aceştia fără de greşală să‑i trimiţă la iad, în
genuchele şi în picioarele fiarălor căzniţi fiind;
[43.] Şi apoi să oştesc asupra Iudéii, tocma cu pămîntul să o puie,
cu focul şi cu suliţele, degrabă, şi „cea necălcată de noi besêreca lor”
cu foc să o arză cu sîrguială şi celor ce facu acoló jîrtve pustietate în
toată vrêmea să puie.
[44.] Atuncea, bucuroşi ducîndu‑să priêtenii şi rudeniile cu
credinţă, rînduia puterile spre locurile cetăţii cêle mai cu bun prileju
spre pază.
[45.] Iară cel mai mare preste pili, hiarăle, ca cum am zice, spre
aşăzare cu nebunie aducîndu‑le, prea cu bune mirosuri băuturi de
vin tămîiat, groaznecu împodobite cu tocmêlele,
[46.] Pre dimineaţă, deci, cetatea fiind plină de mulţime nenumărată despre alergătura cailor, întrînd la curte, spre cea ce era
înainte îndemna pre împăratul.
[47.] Şi el, umplîndu‑şi mintea lui cea păgînă de urgie grea, cu
toată greutatea, împreună cu hiarăle, s‑au pornit, vrînd cu nevătămată
inimă şi cu luminile ochilor să vază cea duioasă şi dosădită a celor de
mai nainte însemnaţi surpare.
[48.] Şi cînd pilii ieşiia pre la poartă şi cea ce veniia în urmă
înarmată putêre şi văzînd jidovii praful cel de mulţimea călătoriei şi
gîlceava cea cu greu sunet auzind,
[49.] Socotind ei a fi pieirea vieţii lor cea de apoi în clipeala
ochilor, săvîrşitul ceii prea ticăloasă nădejdi, spre jale şi plîngere
întorcîndu‑se, să săruta unul cu altul, îmbrăţăşindu‑se cu rudeniile,
pre grumazi căzînd părinţii la feciori şi maicele la cêle tinerêle, şi
altele de curînd născuţi prunci la ţîţă avînd sugînd laptele cel de
apoi.
[50.] Şi încă şi cêle de mai nainte ajutoriri ce s‑au făcut lor de
la ceriu ştiind ei, cu faţa la pămînt cu toţii odată căzînd şi pruncii
osebindu‑i de la ţîţe,
[51.] Strigară cu glas mare foarte pre Cel Atotpu‑ /
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lie să să întoarne ii îndemna.

păţ şi41 rugă pre priêteni să se schimbe în veselie.

tul, invita [oaspeţii] să se întoarcă la desfătare.

[37.] Şi pre Ermon chemîndu‑l cu înfricuşeri şi
dzise: „De cîte ori ţie ţi să pare pentru acêsteaşi sîngure să‑ţi porîncescu, preaticăite?
[38.] Pre pili încă şi acum ii întrarmază la mîine spre
a jidovilor stingere!”

[37.] Şi-l42 chiemă pre Ermon şi-i zise cu groază:
„De cîte43 ori socoteşti tu, becesnice, să-ţi porîncesc
pentru44 acêste lucruri?
[38.] Iată că şi acuma-ţi zic să găteşti dimineaţă pilii
spre piericiunea jidovilor!”

[37.] Chemîndu-l pe Hermon, îi spuse ameninţător:
„De cîte ori trebuie să-ţi dau ordine în privinţa aceloraşi lucruri, nefericitule?
[38.] Chiar acum să înarmezi elefanţii pentru nimicirea de mîine a iudeilor!”

[39.] Şi cei ce şedea împreună cu el rudenii, cel
neaşezat al lui cuget mirîndu‑să, grăiia acêstea:

[39.] Iar rudeniile şi ceia ce şădea la ospăţ, mirîndu-se de gîndul lui cel nestătătoriu, ziseră acêstea:

[39.] Însă rudele sale care se aflau şi ele acolo, mirîndu-se de gîndirea lui nestatornică, i se adresau astfel:

[40.] „Împărate, pînă cînd ca pre nişte fără de cuvinte pre noi ne vei ispiti, porîncind amu al treia rînd
pre ei să‑i stingă, şi iarăşi asupra lucrurilor dentru
primenire stricînd cêlea ce ţie ţi‑s porîncite?

[40.] „Pînă cînd, o, împărate, ne ispiteşti ca pre nişte
vite, porîncind a treia oară să omoară pre aceia, şi
iarăşi ai schimbat în slobozire45 pentru acel lucru carea
ai porîncit tu?

[41.] Pentru carele cetatea pentru aşteptare dodăiêşte
şi, înmulţindu‑să cu adunări, amu şi primejduiêşte de
multe ori să să spargă.”

[41.] Pentru care zăbavă cetatea tînjaşte şi se-au umplut de turburare şi de multe ori se îndeamnă să se
rîsipească.”

[40.] „Rege, pînă cînd ne vei pune la încercare ca
pe nişte oameni fără judecată, poruncind de-acum
pentru a treia oară ca aceştia să piară şi, cînd urma să
se treacă la fapte, anulîndu-ţi iar poruncile, din pricina
schimbării [gîndului]?
[41.] Din cauza acestor lucruri, cetatea freamătă de
aşteptare şi, umplîndu-se de mulţimi deja revoltate,
este în primejdie de a fi deseori jefuită.”

[42.] Pentru acêea, cel întru toate Fálaris, împăratul,
înmulţindu‑să de nesocoteală şi cêle ce să făcea cătră
socoteala jidovilor întru el schimbări a sufletului întru
nimic socotindu‑le, nesăvîrşit cu adevărat jurămîntu
cu adevărat rînduind pre aceştia fără greş să‑i trimiţă la
iad, întru genuchele şi picioarele fiarălor căzniţi fiind;

[42.] Iar împăratul, umplînsu-se de nechibzuială ca
şi Falarid, porînci să grăbească ...46 spre cêlea ce era socotite spre jidovi, iar schimbarea carea era în sufletul
lui nu o băgă nici într-o seamă47, şi să jură’ cu jurămînt
tare şi adevărat să-i trimeaţă fă- [.../2] ............................
..............................................................................................
..............................................................................................

[42.] Drept urmare, regele, pe de-a-ntregul un
Phalaris, plin de nesocotinţă şi fără a-şi da nicicum
seama că prefacerile din sufletul său fuseseră spre protecţia iudeilor, a făcut cu străşnicie un jurămînt, lipsit
de împlinire, cum că îi va trimite pe aceştia fără zăbavă
în lăcaşul morţilor, striviţi de genunchii şi de picioarele
fiarelor;

[43.] Şi oştind asupra Iudéii, atocma cu pămîntul să
o puie cu focul şi cu suliţa degrabă şi „cea necălcată49 a
lor noao bisêrică” cu foc răsturnată, cu sîrguială celor
ce fac acoló jirtve la toată [889/1] vrêmea să le puie.

[43.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[43.] Că, pornind la luptă împotriva Iudeei, [trecînd-o] prin foc şi lance, o va face în scurt timp una
cu pămîntul, iar templul lor, „inaccesibil nouă”, ajuns
în curînd pradă focului, va fi pentru totdeauna văduvit
de cei ce aduc acolo în comun jertfe.

[44.] Atuncea, bucuroşi ducîndu‑să priêtenii şi rudeniile cu credinţă, rînduia puterile spre cêle mai bune
la vrême locuri a cetăţii cătră pază.
[45.] Iară cel mai mare preste pili, fiarăle, mai cum
am zice, spre aşezare cu nebunie aducîndu‑le, cu prea
bun miros băuturi cu vin întămîiat, groaznic podobite
cu tocmêle50,

[44.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[45.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[44.] Atunci, risipindu-se prietenii [regelui] bucuroşi, iar rudele pline de încredere, începură a dispune
oşteni în cele mai potrivite locuri din oraş pentru
supraveghere.
[45.] Îngrijitorul elefanţilor, după ce a adus fiarele
aproape în starea de nebunie, ca să zic aşa, prin băuturi
plăcut mirositoare şi vin amestecat cu tămîie, şi le-a
echipat cu lucruri cumplite,

[46.] Pregiur dimineaţă, cetatea amu cu mulţime
nenumărate despre a cailor alergătură fiind plinită, întrînd la curte, spre cêea ce era înainte îndemna pre
împăratul.

[46.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[46.] Aproape de zori, cînd oraşul se umpluse deja
de mulţimi fără număr în drum spre hipodrom, intrînd
la curtea regală, l-a poftit pe rege la ceea ce fusese poruncit.

[47.] Şi el, cu urgiia grea împlînd cea rea credincioasă minte, cu toată greotatea, împreună cu fiarăle,
s‑au pornit, vrînd cu nevătămată inimă şi cu luminile
ochilor să vază cel duios şi dosădit a celor mainte însemnaţi surpare.

[47.] ...48 acea răotate ...49 inimă neschimbată ...50
semnaţi mai denainte în ...51

[47.] Iar acesta, umplîndu-şi mintea nelegiuită de o
grea furie, s-a pornit cu toată autoritatea, împreună
cu fiarele, dorind să privească cu inimă nesimţitoare
şi cu propriii ochi jalnica şi cumplita înfrîngere a celor
dinainte desemnaţi [morţii].

[48.] Şi cînd pilii ieşiia pre la poartă şi cea ce veniia
în urmă întrarmată putêre şi a mulţime călătorie prahul
văzînd şi cu greu sunet gîlceavă auzînd jidovii,

[48.] Şi52 deaca ieşiră pilii den ...53 mergea după dînşii
oştile înarmate şi ...54 ce mergea se vedea pulberea, iar
jidovii,

[49.] Cea de apoi a vieţii abatere lor aceia părîndu‑li‑să a fi, cea de săvîrşit a cei prea ticăloase nădêjde,
spre jale şi plîngere înturnîndu‑să, să preasăruta adinsu
eişi, îmbrăţăşindu‑să cu rudeniile, preste grumazi căzînd părinţi la ficiori şi maice la tinerêle, şi altele brudii
cătră ţiţă avînd prunci cel de apoi sugînd lapte.

[49.] Socotind că au venit ceasul piericiunii vieţii
lor în clipeala ochilor şi aşteptarea lor cea cumplită, se
schimbară în umilinţă şi în ...55 şi săruta unul pe altul,
apucîndu-se în braţe cu rudele, şi cădea pre grumazii
moşilor lor, aşijderea şi părinţii pre feciori şi mumînile
pre ale copiilor, iar cêlea ce născuse ...56 de curînd şi
avea copii de ţîţă apleca pre coconaşi.

[48.] Iudeii, de cum au văzut praful stîrnit de elefanţii ce ieşeau pe poartă şi de oştirea înarmată ce-i
urma, precum şi de trecerea mulţimii, şi cînd au auzit
zgomotul răsunător,
[49.] Crezînd că aceea era clipa de pe urmă a vieţii
şi sfîrşitul celei mai nefericite aşteptări, punîndu-se pe
plîns şi pe gemete, se sărutau între ei, îmbrăţişîndu-şi
rudele şi aruncîndu-se de gîtul lor părinţi pe copii,
mame pe fiice, unele avînd la sîn prunci nou-născuţi
care sugeau laptele de pe urmă.

[50.] Şi încă şi cêle de51 mainte a lor ce s‑au făcut
ajutóriuri den ceriu52, împreună văzuţi fiind cu faţa la
pămînt cu toţi odată aruncînd pre sine şi pruncii usăbindu‑i de ţîţă,
[51.] Strigară cu glas mare foarte pre Cel Atoatepu-

[50.] ...57 altele cele58 mai de pre urmă şi iarăşi îşi
aduseră aminte de ajutoriul lor cel prea cuvios den
ceriu ...59 numaidecît şi cu un suflet se dêderă spre ...60
şi lepădîndu-şi coconii de pre la ...61
[51.] Strigară cu glas foarte mare şi începură a ruga
...62 iaste Atotpu-

[50.] Totuşi, amintindu-şi de celelalte ajutoare care le
veniseră mai înainte din cer, aruncîndu-se toţi deodată
cu faţa la pămînt şi îndepărtîndu-şi pruncii de la sîn,
[51.] Strigară cu glas straşnic de tare către Stăpînul
a toată pu-
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Biblia 1688, p. 738, col. 2
têrnicu, rugînd să i să facă milă cu arătare spre ei, acum cătră porţile
iadului fiindu.
[Cap 6]
[1.] Iară Eleázar oarecarele, om de folos den cei de ţară preoţi,
la vîrsta bătrînêţilor fiind şi cu toată cea despre viaţă bunătate împodobitu, pre cei prejur el bătrîni potolindu‑i a să ruga sfîntului
Dumnezău, să rugă acêstea:
[2.] „Împărate mare, Ţiitoriule preaînalte, întrutotţiitoriu Dumnezău, toată zidirea otcîrmuind,
[3.] Cu îndurările caută spre sămînţa lui Avráam, spre fiii celui
sfinţit Iácov, al sfinţitei tale părţi norod striin în striin pămînt fără de
direptate pierind, Părinte!
[4.] Tu pre Faraó, putêrnicul Eghípetului acestuia, care s‑au
mulţit cu cară mai nainte de s‑au rădicat cu fără de lêge dîrjire şi cu
limbă mare grăitoare, împreună cu cea mîndră oaste în luciu înecaţi
i‑ai pierdut, lumina milei arătînd la neamul lui Israíl.
[5.] Tu pre Senahirím, cel ce cu nenumărate puteri s‑au semeţit,
cel greu al siriênilor împărat, cu suliţa tot pămîntul supuind şi
rădicîndu‑să asupra sfintei cetăţii tale, grêle grăind cu semeţie şi cu
dîrjie, Doamne, l‑ai înfrînt, arătată arătînd la limbi multă tăriia ta.
[6.] Tu pre cei de la Vavilón trei tovarăşi care‑şi dedêse în foc
sufletul de bunăvoie ca să nu să închine la cêle deşarte, cel arsu
cuptoriu răcorind, i‑ai mîntuit pînă la un păru nestricaţi, pară de foc
trimiţînd la toţi nepriêtenii.
[7.] Tu pre Daniíl, cel lepădat în pămînt la lei de zavisnice pîri,
spre mîncarea hiarălor, la lumină l‑ai adus nevătămat.
[8.] Şi pre cel hrănit adîncime Ioná, care necruţat s‑au topit în
pîntecele chitosului, nevătămat la toţi ai lui l‑ai arătat, Părinte.
[9.] Şi acum nu zăbovi, mult milostive, al tuturor acoperitoriu,
de sîrgu te arată celor den neamul lui Israíl şi de urîte şi fără de lêge
limbi ocărîndu‑se!
[10.] Iară de iaste viaţa noastră cu necurăţii la înstriinare,
mîntuindu‑ne pre noi den mîna vrăjmaşilor, în ce chip vei, Stăpînitoare, ne piêrde pre noi cu moarte!
[11.] Nu cu cêle deşarte cei ce gîndescu deşărt să să laude spre
pieirea celor iubiţi ai tăi, zicînd: «Nici Dumnezăul lor i‑au mîntuit
pre ei.»
[12.] Iară tu, cela ce toată tăriia şi toată puterniciia avînd, vêcinice,
acum caută, miluiêşte pre noi, pre cei ce, după nesocotită ocara celor
fără de lêge, den viaţă ne premenim în chip de viclêni!
[13.] Înfricoşază‑să limbile de putêrea ta cea nebiruită astăzi!
Întinde, putêre avînd spre mîntuirea neamului lui Iácov!
[14.] Roagă‑ţi‑se toată mulţimea pruncilor şi părinţii acestora cu
lacrămi.
[15.] Arate‑se la toate limbile că cu noi eşti, Doamne, şi nu ţ‑ai
întorsu faţa ta de cătră noi, ce, precum ai zis, că nici în pămîntul
vrăjmaşilor lor fiind i‑ai trecut cu vedêrea pre ei, aşa săvîrşaşte,
Doamne!”
[16.] Deci Eleázar, săvîrşind ruga, împăra‑ //
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têrnic, rugîndu‑l să să îndure cu arătare spre ei, amu
cătră porţile iadului fiind.

têrnicul63 să-i miluiască ...64 porţile65 iadului.

terea, rugîndu-l ca prin apariţia lui să se milostivească
de cei aflaţi deja la porţile lăcaşului morţii.

[Cap 6]

[Capitolul al 6-lea]

[Cap 6]

[1.] Iară Eliázar oarecarele, bărbat însemnat dentru
cei de ţară preuţi, în bătrînêţe vîrsta amu nemerindu‑să
şi cu toate cea despre viaţă bunătate podobit fiind, pre
cei pregiur pre el potolindu‑i bătrîni să să roage celui
sfînt Dumnezău, să rugă acêstea:

67

[1.] Iară oarecare bărbat ... Eliazar, den preoţii ...
.............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................68.

[1.] Un anume Eleazar, bărbat de seamă dintre
preoţii ţării, ajuns deja la vîrsta senectuţii şi împodobit
cu întreaga virtute a vieţii, oprindu-i pe bătrînii din
jurul său să-l mai invoce pe Dumnezeu cel sfînt, s-a
rugat astfel:

[2.] „Împărate [889/2] mare, Ţiitor preaînalte, întrutotţiitor Dumnezău, toată cîrmuind cu îndurările
zidirii,
[3.] Socotêşte preste a lui Avraam sămînţă, preste a
celui sfinţit fii Iacov, partea cea sfinţită a ta nărod în
strein pămînt pre nedreptul pierind, Părinte!

[2.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[3.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[2.] „Preaputernice Împărate, preaînalte şi atotputernice Dumnezeu, care cîrmuieşti cu îndurare toată
creatura,
[3.] Priveşte spre seminţia lui Avraam, spre odraslele
sfinţitului Iacob, spre poporul sfinţitei tale moşteniri,
care piere pe nedrept, Părinte, străin în ţară străină!

[4.] Tu pre Faraó, înmulţind fiind cu cară mai nainte, a Eghiptului acestuia putêrnic, rădicîndu‑să cu
nejeluită dîrjie şi cu limbă de mare grăitori, împreună
cu cea mîndră oaste întru luciul udaţi i‑ai pierdut,
lumina arătînd a milei la Israil rod.

[4.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[4.] Tu pe Faraon, cel bogat în care de luptă, stăpînul
de odinioară al Egiptului acestuia, semeţit cu nelegiuită
cutezanţă şi cu limbă lăudăroasă, l-ai dat pieirii împreună cu armata-i trufaşă, înecîndu-i în mare, luminînd
cu făclia milei tale neamul lui Israel.

[5.] Tu pre cel cu nenumărate puteri s‑au zborît,
Senahirim, greu al asiriênilor împărat, cu suliţa toată
supt mîna lui amu luat fiind pămîntu şi53 semeţindu‑să
asupra cei sfinte ai tale cetate, grêle grăind cu semeţie
şi cu dîrjie, Despuitoare, înfrîntu‑l‑ai, arătat arătînd la
limbi multe a ta tărie.
[6.] Tu pre cei de la Vavilon 3 tovarăşi la foc sufletul de bunăvoie daţi fiind ca să nu să închine la cêle
deşarte, înfocat răcorind cuptor, i‑ai mîntuit pînă la
păr nestricaţi, pară la toţi trimiţînd nepriêtenii.
[7.] Tu pre cel cu pîră de zavistie la lei întru pămînt
lepădat, fiind la fiară mîncare, Daniil, la lumină l‑ai
adus nevătămat.
[8.] Şi pre cel întru cel adîncu hrănit în pîntecile
chitósului, Ioaná, topindu‑să necruţat, nevătămat54 la
toţi ai lui l‑ai arătat, Părinte.
[9.] Şi acum nu zăbăvi, mult milostive, a tututor
acoperitor, de sîrgu te arată celor ce‑s dentru a lui
Israil rudă şi de urîte, fără dă legi limbi ocărîndu‑să!

[5.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[7.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[8.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[9.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[10.] Iar de necurăţii la înstreinarea noastră viaţă
să ţine, mîntuindu‑ne pre noi dentru a vrăjmaşilor
mîini55, în ce chip vei, Despuitoare, ne piêrde pre noi
cu moarte!

[10.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[5.] Tu pe Sennacherim, mîndru de nenumăratele-i
oştiri, crudul rege al asirienilor, care cucerise deja
întreg pămîntul, supus lui cu ajutorul lancei, şi se ridicase împotriva sfintei tale cetăţi, rostind cu trufie şi cutezanţă vorbe grele, tu, Stăpîne, l-ai zdrobit, arătîndu-ţi
desluşit multor neamuri puterea.
[6.] Tu pe cei trei tovarăşi din Babilon care şi-au dat
de bunăvoie viaţa pradă focului pentru a nu se închina
unor obiecte deşarte, umezind cuptorul încins, i-ai
păstrat nevătămaţi pînă la firul de păr, trimiţînd toată
pălălaia asupra vrăjmaşilor.
[7.] Tu pe Daniel, care din pricina calomniilor iscate
de invidie fusese aruncat leilor sub pămînt, drept hrană fiarelor, l-ai adus teafăr la lumină.
[8.] Văzîndu-l pe Iona pe cale de a fi mistuit în
pîntecele chitului ce vieţuieşte în adîncul mării, l-ai
înfăţişat nevătămat tuturor celor din familie, Părinte.
[9.] Şi acum tu, cel ce urăşti trufia, mult milostivule,
apărătorul tuturor, arată-te grabnic celor din neamul
lui Israel, batjocoriţi de spurcatele şi de nelegiuitele
neamuri!
[10.] Iar dacă viaţa noastră din timpul bejeniei a
fost întinată de acte de impietate, scăpîndu-ne [acum]
din mîna duşmanilor, Stăpîne, dă-ne [apoi] pieirii prin
moartea pe care ne-ai hărăzit-o!

[11.] Nu cu cêle deşarte cei ce deşert gîndescu să
binecuvintêze spre a celor îndrăgiţi ţie pierire, zicînd:
«Nici Dumnezăul lor au mîntuit pre ei.»

[11.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[11.] Ca să nu se laude cu deşertăciunile lor cei ce
cugetă deşert în privinţa pieirii celor iubiţi de tine,
spunînd: «Nici Dumnezeul lor nu i-a scăpat.»

[12.] Şi tu, cela ce toată putêrea şi puterniciia avînd
toată, vêcinice, acum56 caută, miluiêşte‑ne pre noi, pre
cei ce, du‑ [890/1] pă ocara celor fără dă lêge nesocotit,
dentru a trăi ne primenim cu chip de viclêni!

[12.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[12.] Tu, însă, veşnicule, care ai toată puterea şi
toată stăpînirea, priveşte acum, fie-ţi milă de noi care,
din pricina trufiei prosteşti a unor nelegiuiţi, sîntem
strămutaţi din viaţă în felul unor uneltitori!

[13.] Înfricoşaze‑se limbile a ta putêre cea nebiruită
astăzi! Întinde, putêre avînd spre mîntuirea a alui Iacov rodu!
[14.] Roagă‑te toată mulţimea pruncilor şi a acestora părinţi cu lacrămi.

[13.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[14.] .................................................................................
..............................................................................................

[13.] Fă să se înspăimînte astăzi neamurile păgîne
de puterea ta nebiruită, slăvite, avînd putinţa salvării
neamului lui Iacob!
[14.] Pe tine te imploră în lacrimi întreaga mulţime
de prunci şi părinţii lor.

[15.] Arate‑să la toate limbile că cu noi eşti, Doamne,
şi nu ţ‑ai întorsu faţa ta de cătră noi, ci, în ce chip ai zis,
că nici în pămîntul vrăjmaşilor lor fiind i‑ai trecut cu
vedêrea pre ei, aşa săvîrşaşte, Doamne!”

[15.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[16.] ................................................................................
..............................................................................................

[15.] Să li se arate tuturor neamurilor păgîne că tu
eşti cu noi, Doamne, şi că nu ţi-ai întors de la noi faţa,
ci, aşa cum ai spus «Nici cînd erau în ţara duşmanilor
nu i-am dispreţuit», tot astfel să-ţi împlineşti [spusa],
Doamne!”
[16.] Chiar în momentul cînd Eleazar îşi încheia
ruga, rege-

[16.] Şi Eleázar, sfîrşind amu ruga, împăra-

66

202

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

Biblia 1688, p. 739, col. 1
tul, împreună cu hiarăle şi cu toată a puterii zborîre, veni spre locul
acela al alergătorilor de cai.
[17.] Şi văzînd jidovii, tare la ceriu strigară, cît şi văile cêle ce era
pre aproape împreună răsunînd, necontenite plîngeri să fie făcut în
toată tabăra.
[18.] Atuncea, cel mare, slăvit, atotţiitoriul şi adevărat Dumnezău,
arătînd sfînta a lui faţă, deşchise porţile cêle cereşti, dentru care doi
slăviţi îngeri înfricoşaţi la chip s‑au pogorît, arătaţi la toţi, afară den
jidovi;
[19.] Şi stătură împotrivă şi putêrea vrăjmaşilor o au împlut de
gîlceavă şi de frică şi cu nemişcate obezi au legat.
[20.] Şi supt frică fu şi trupul împăratului şi uitare luo dîrjirea lui
cea cu grea mînie.
[21.] Şi să întoarsără hiarăle asupra celor înarmate puteri care
denpreună denapoi veniia şi‑i călca pre ei şi‑i pierdea.
[22.] Şi să întoarsă urgiia a împăratului spre jale şi lacrămi pentru
cêle ce mai nainte la el s‑au fost meşterşugit,
[23.] Pentru că, auzind strigarea şi văzîndu‑i pre toţi cu faţa la
pămîntu spre pierzare, lăcrămînd, cu urgie priêtenii înfricoşa, zicînd:
[24.] „Alăturea cu mine împărăţiţi şi pre tírani i‑aţi covîrşit cu
neomeniia, şi pre mine, sîngur al vostru de bine făcătoriu, vă ispitiţi
de domnie şi de suflet a mă premeni, pre ascunsu meşterşuguind
cêle ce nu folosescu împărăţiei11.
[25.] Cine au strîns aici pre cei ce au ţinut noao cu credinţă
tăriile ţărîi, de la casele lor depărtîndu‑i pre fieştecarele, fără de socoteală?
[26.] Cine aşa fără cuviinţă au cuprinsu cu munci pre cei ce sînt
de‑nceput cu bun cuget cătră noi, întru tot osăbiţi fiind decît toate
limbile şi cêle mai rêle primejdii mai de multe ori decît oamenii au
priimit?
[27.] Dezlegaţi, dezlegaţi nedirêptele legături şi la casele lor cu
pace îi trimiteţi, lăsînd cêle mai nainte făcute!
[28.] Sloboziţi pre fiii atotţiitoriului, cerescului Dumnezău cel
viu, care de la ai noştri pînă acum strămoşi neîmpiedecată, cu mărire,
bună aşăzare dă12 la ale noastre lucruri!”
[29.] Deci acesta acêstea zise. Iară ei, întru vrême fără de parte
dezlegîndu‑se, pre sfîntul mîntuitoriu, Dumnezăul lor, binecuvînta,
atuncea den moarte fiind scăpaţi.
[30.] După acêea, împăratul, la cetate mergînd, pre cel ce era
preste venituri chemînd, porunci vinuri şi cêlealalte spre ospăţu de
treabă jidovilor să le dea pre zile şapte, judecînd pre ei în locul care
s‑au părut că vor lua pierzarea, într‑acela cu toată veseliia mîntuire
a face.
[31.] Atuncea, cei mai nainte ocărîţi şi aproape de iad, şi mai vîrtos
la el întraţi fiind, pentru cea amară şi cu rea jale moarte, răsfăţare de
mîntuire întărind, locul cel gătit de cădêrea şi de îngroparea lor cu
şădêre l‑au împărţit plin de bucurie;
[32.] Şi, isto‑ /
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tul, împreună cu fiarăle şi cu toată a puterii zborîre,
spre alergătoriul de cai veniia.

..............................................................................................
..............................................................................................

le, împreună cu fiarele şi cu întreaga semeţie a puterii,
ajungea la hipodrom.

[17.] Şi văzînd jidovii, tare în cer strigară, cît şi cêle
ce era pre aproape văi împreună răsunînd, neoprită
plîngere să să fie făcut la toată tabăra.

[17.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[17.] Iar iudeii, cînd văzură [aceasta], au strigat tare
către cer, astfel că văile din jur, trimiţînd înapoi sunetul, au iscat o neostoită jeluire în toată tabăra.

[18.] Atuncea, cel cu mare mărire, întrutotţiitor
şi adevărat Dumnezău, arătînd sfîntă a lui faţă, au
dăşchis cêle cereşti porţi, dentru carele57 măriţi doi
groaznici la chip îngeri s‑au pogorît, arătaţi la toţi,
afară den jidovi;

[18.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[18.] Atunci, preaslăvitul, atotputernicul şi adevăratul Dumnezeu, arătîndu-şi chipul sfînt, a deschis
porţile cerului, din care au coborît doi îngeri slăviţi,
înfricoşători la vedere, vizibili pentru toţi, în afară de
iudei;

[19.] Şi stătură împotrivă şi putêrea vrăjmaşilor au
împlutu‑o de gîlceavă şi de frică şi cu neclătite au legat
obezi.
[20.] Şi supt frică şi al împăratului trup s‑au făcut şi
uitare dîrjiia lui cea cu grea mîniia au apucat.
[21.] Şi să înturnară fiarăle asupra celor ce împreună
denapoi veniia întrarmate puteri şi58 stropşiia pre iale
şi le pierdiia.
[22.] Şi să înturnă a împăratului urgie spre jale şi
lacrămi pentru cêle ce mainte la el s‑au fost meşterşuguit,
[23.] Pentru că, auzind strigare şi împreună văzînd
pre toţi cu faţa la pămînt la pierire, lăcrămînd, cu urgie
priêtenilor înfricoşa, zicînd:

[19.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[20.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[21.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[22.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[23.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[19.] Şi s-au aşezat împotrivă şi au umplut oştirea
vrăjmaşilor de tulburare şi spaimă şi au împiedicat-o
cu obezi de neclintit.
[20.] Şi trupul regelui a fost cuprins de înfiorare şi
uitarea a pus stăpînire pe cutezanţa lui întărîtată de
mînie.
[21.] Iar fiarele s-au întors împotriva oştilor înarmate
ce veneau din urmă, le călcau şi le omorau.

[24.] „Alaturea împărăţiţi şi pre tirani i‑aţi covîrşit
cu cruziia, şi pre mine sîngur, pre al vostru de bine
făcător, vă ispitiţi de domnie amu şi de suflet a mă
primeni, pre ascunsu meşterşuguind cêlea ce nu folosescu împărăţiei.

[24.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[24.] „Voi uzurpaţi autoritatea regală şi îi întreceţi
în cruzime pe tirani, iar pe mine, binefăcătorul vostru,
căutaţi să mă lipsiţi de domnie şi de suflul vieţii, uneltind pe ascuns lucruri ce nu sînt în sprijinul domniei.

[25.] Cine pre ceia ce s‑au ţînut noao cu credinţă
[890/2] ale ţării tăriei59, de la case‑şi dăpărtîndu‑l pre
fieştecarele, fără socoteală i‑au adunat aicea?

[25.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[25.] Cine i-a adunat aici fără îndreptăţire, scoţîndu-l
pe fiecare din casa lui, pe cei ce ne-au păzit cu credinţă
fortăreţele ţării?

[26.] Cine pre cei de‑nceput cu bun cuget cătră
noi, întru tot usăbiţi fiind decît toate limbile şi pre
cêle mai rêle mai de multe ori decît oamenii au priimit
primejdii, aşa fără cuviinţă i‑au coprinsu munci?

[26.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[27.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[28.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[26.] Cine i-a expus la chinuri atît de nedrepte pe cei
ce se deosebesc de toate neamurile prin bunăvoinţa
[manifestată] de la început faţă de noi în toate împrejurările şi care au avut deseori parte de cele mai cumplite primejdii [înfruntate] de oameni?
[27.] Dezlegaţi-i, sloboziţi legăturile nelegiuite şi,
cerîndu-le iertare pentru cele ce s-au făptuit înainte,
trimiteţi-i în pace la ale lor!
[28.] Eliberaţi-i pe fiii atotputernicului şi cerescului
Dumnezeu cel viu, care de la strămoşii noştri pînă
acum oferă treburilor noastre o stabilitate neîngrădită,
în [deplină] glorie!”

[29.] Acesta acêstea, dară, zise. Şi ei, întru60 fără parte
vrême dăzlegîndu‑să, pre sfîntul mîntuitor, Dumnezăul
lor, binecuvînta61, atunceaşi moartea fiind scăpaţi.

[29.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[29.] Aşa vorbi el. Iar ei, eliberaţi într-o clipită, îl
binecuvîntau pe sfîntul şi mîntuitorul Dumnezeu, ca
unii care tocmai scăpaseră de la moarte.

[30.] După acêea, împăratul, la cetate mergînd, pre
cel ce‑i preste venituri chemîndu‑l, porînci vinuri şi
cêlealalte cătră ospăţ de treabă jidovilor să le dea pre
zile 7, judecînd pre ei întru care loc s‑au părut pierirea
să ia, întru acela cu veselia toată de mîntuire a face.

[30.] .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[30.] Mai apoi, regele, cînd s-a întors în cetate, chemîndu-l pe mai-marele peste venituri, i-a poruncit să
le pună la dispoziţie iudeilor vinuri şi celelalte lucruri
necesare pentru ospăţ timp de şapte zile, socotind că
aceştia îşi vor sărbători cu toată veselia salvarea chiar
în acel loc în care au crezut că înfruntă pieirea.

[31.] Atuncea, cei mainte ocărîţi şi aproape de iad,
şi mai vîrtos întru el întraţi fiind, pentru amară şi cu
rea jale moarte, răsfăţare de mîntuire întărind, cel de
cădêre lor şi gropniţă gătit loc cu şederi l‑au împărţit
plini de bucurie;

[31.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[32.] ................................................................................

[31.] Atunci, cei ce fuseseră mai înainte batjocoriţi
şi aproape de lăcaşul morţii, sau mai degrabă intraseră în el, în loc de o soartă amară şi nefericită,
pregătind [acum] banchetul salvării, plini de bucurie
au împărţit pe corturi locul pregătit lor pentru pieire
şi îngropăciune;
[32.] Şi, abando-

[27.] Dăzlegaţi, mai dăzlegaţi nedrêpte legături, la
ale lor cu pace ii trimiteţi, cêle de mainte făcute lăsîndu‑le!
[28.] Sloboziţi pre fiii celui întrutotţiitor, cerescul
Dumnezău cel viu, carele de la ai noştri pînă acum
strămoşi neîmpiedecată, cu mărire, bună aşezare dă la
ale noastre lucruri!”

[32.] Şi, isto-

[22.] Atunci mînia regelui s-a preschimbat în jale şi
lacrimi pentru cele uneltite mai înainte,
[23.] Căci, auzind strigătul şi văzîndu-i pe toţi prosternaţi în aşteptarea pieirii, plîngînd, i-a ameninţat plin
de mînie pe prieteni, spunînd:

204

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

Biblia 1688, p. 739, col. 2
vind viersul plîngerii cel întru tot lăcrămat, luară cîntare de moşie,
pre cel mîntuitoriu şi făcătoriu de sêmne Dumnezău lăudînd; şi
plîngerea toată şi vaietul lepădînd, danţuri de veselie au împreunat,
semn de pace.
[33.] Aşîjderea şi împăratul, pentru acêstea ospăţ greu adunînd,
neîncetat spre ceriu să mărturisiia cu mare cuviinţă spre cea minunată
mîntuire ce s‑au făcut.
[34.] Şi cei ce mai nainte la pieire şi mîncaţi de pasări îi punea
pre ei a fi şi cu bucurie scriindu‑i au suspinat, cu ruşine pre ei
îmbrăcîndu‑se şi de cea cu suflare de foc îndrăznire fără de cinste
stinşi fiind.
[35.] Şi jidovii, precum am grăit mai nainte, întemeind cea mai
denainte zise vrême cu desfătăciune, cu mărturisiri blînde şi cu
cîntări petrecea13.
[36.] Şi de obşte rînduind pentru acêstea obiceaiu preste toată
nemerniciia lor spre neamuri, zilele cêle zise mai nainte veselitoare
au pus a le ţinea, nu pentru băutură şi lăcomie, ce pentru mîntuirea
cea ce pentru Dumnezău s‑au făcut lor.
[37.] Şi să rugară împăratului, cerşindu‑şi slobozirea lor spre
case.
[38.] Şi‑i scriu pre ei den 25 ale lui pahón pînă în 4 ale lui epíf,
în zile 40, şi împreună pun pierzarea lor den 5 ale lui epif pînă în 7,
în zile trei,
[39.] Întru carele şi cu mare mărire arătîndu mila lui, cel al tuturor
Stăpîn negreşiţi pre ei i‑au mîntuit totodată.
[40.] Şi să ospăta, toate dîndu‑li‑se de toate de la împăratul, pînă
la al 14 zi, întru carea şi rugăciunea au făcut pentru slobozeniia
lor.
[41.] Şi împreună lăudîndu‑i pre ei, împăratul scris‑au lor cea
dedesupt iscălită carte cătră cei de pren cetăţi voivozi, cu inimă tare
osîrdiia avînd:
[Cap 7]
[1.] „Împăratul Potoloméu Filopátor, celor de la Eghípet voivozi
şi la toţi cei rînduiţi preste lucruri, să să bucure şi sănătoşi să fie!
[2.] Sănătoşi sîntem şi noi, şi fiii noştri, îndireptîndu‑ne noao cel
mare Dumnezău lucrurile precum am vrea.
[3.] Oarecarei den priêteni, cu rău nărav, mai des lîngă noi aflîndu‑se, ne îndemnară ca să adunăm pre toţi jidovii de supt împărăţiia noastră la un loc, să‑i muncim cu înstreinate munci de viclêni,
[4.] Aducînd înainte ca nu cîndai cu bună aşăzare vor fi lucrurile
noastre, pentru răutatea carea au aceştia cătră toate limbile, pînă să
va săvîrşi aceasta.
[5.] Carii şi legaţi aducîndu‑i pre ei cu prăzi ca pre nişte robi şi
mai vîrtos ca pre nişte viclêni, fără de nice o cercetare şi iscodire,
s‑au apucat a‑i ucide, fiind cuprinşi cu mai sălbatecă cruzie decît
lêgea tătarîlor.
[6.] Şi noi, asupra acestora mai vîrtos înfricoşînd, după blîndêţele
ce avem cătră toţi oamenii abiia viaţa lor hărăzindu‑le; şi pre cel
ceresc Dumnezău conoscînd negreşit scutind pre jidovi, ca un tată
ce pentru fii pururea ajutorêşte,
[7.] Şi socotind //
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vind a plîngerii cel întru tot lăcrămat viersu, luară
cîntare de moşie, pre cel mîntuitor şi făcător de sêmne lăudînd Dumnezău; şi plîngerea toată şi vaietul
lepădîndu‑l, danţuri au împreunat a veseliei, de pace
semnu.

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

nînd cîntul plin de jale al bocetelor, şi-au reluat cîntarea strămoşească, preamărindu-l pe Dumnezeu, izbăvitorul şi făcătorul de minuni; renunţînd la orice
plîns şi geamăt, porneau dansuri în semn de paşnică
desfătare.

[33.] Aşijdirilea şi împăratul, pentru acêstea ospăţ
greu adunînd, neîncetat spre cer să mărturisiia cu
mare cuviinţă spre cêea ce afară den părêre s‑au făcut
mîntuire.
[34.] Şi ceia ce mai nainte la pierire şi mîncaţi de
pasări pre ei a fi puindu‑i şi cu bucurie scriindu‑i a62
suspinat, ruşine asupra lor îmbrăcîndu‑să şi cea cu foc
suflare îndrăznire fără cinste [891/1] stinşi fiind.

[33.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[34.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[33.] Tot aşa şi regele, aranjînd un ospăţ straşnic
în cinstea lor, adresa fără contenire, cu măreţie mulţumire cerului pentru neaşteptata izbăvire ce i se întîmplase.
[34.] Iar cei care înainte crezuseră că aceştia vor fi
daţi pieirii şi hrană păsărilor de pradă şi îi înscriseseră
cu bucurie pe liste gemeau cuprinşi de ruşine pentru ei
înşişi, stingîndu-şi fără glorie aprinsa cutezanţă.

[35.] Şi jidovii, în ce chip am grăit mai nainte, întemeind cea de mainte vrême cu dăsfătăciune, cu mărturisiri blînde şi cîntări petrecea.

[35.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[36.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[37.] ................................................................................
..............................................................................................

[35.] Cît despre iudei, aşa cum am spus mai înainte,
pornind mai sus-pomenitul dans împreună cu ospăţul,
îşi petreceau vremea în vesele mărturii de recunoştinţă
şi în psalmi.
[36.] Şi hotărînd în privinţa acestor lucruri o rînduială obştească pe toată vremea băjeniei lor, din
generaţie în generaţie, au hotărît ca zilele pomenite să
se celebreze ca zile de veselire, nu de dragul băuturii
şi din lăcomie, ci pentru salvarea întîmplată lor cu ajutorul lui Dumnezeu.
[37.] Ei se adresară apoi regelui, cerîndu-i plecarea
spre cele ale lor.

[39.] Întru carele şi63 mare mărire arătînd mila lui
preste noi64, cel a tuturor Despuitor negreşiţi pre ei i‑au
mîntuit totodată.
[40.] Şi să ospăta, toate de cătră împăratul dîndu‑li‑să, pînă în 14, întru carea şi rugăciunea au făcut
pentru slobozeniia lor.
[41.] Şi împreună lăudîndu‑i pre ei, împăratul
scris‑au lor ceastă dedesuptu scrisă carte cătră cei den
cetăţi hatmani, cu mare suflet întinsoarea avînd:

[38.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[39.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[40.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[41.] ................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[38.] Fuseseră înscrişi pe liste din ziua a douăzeci şi
cincea a lunii pachon pînă în ziua a patra a lunii epiphi,
timp de patruzeci de zile, fiindu-le hotărîtă pieirea din
ziua a cincea pînă în ziua a şaptea a lunii epiphi, timp
de trei zile,
[39.] În care, Stăpînul tuturor, arătîndu-şi cu mare
slavă îndurarea, i-a scăpat pe toţi deodată, fără a fi vătămaţi.
[40.] Ei benchetuiră, toate fiindu-le puse la dispoziţie de rege, pînă în a paisprezecea zi, în care au formulat rugămintea privitoare la plecarea lor.
[41.] Consimţind la aceasta, regele a scris pentru ei
scrisoarea de mai jos către strategii din fiecare cetate,
redactată cu o generoasă stăruinţă:

[Cap 7]

[.../1] [Cap 7]

[Capitolul al 7-lea]

[1.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[2.] ...................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[3.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[1.] „Regele Ptolemeu Philopator [urează] strategilor
din Egipt şi tuturor celor rînduţi în dregătorii bucurie
şi sănătate!
[2.] Atît noi, cît şi copiii noştri sîntem sănătoşi,
întrucît marele Dumnezeu ne îndrumă treburile aşa
cum ne dorim.
[3.] Unii dintre prietenii noştri, îndemnîndu-ne insistent, cu rea voinţă, ne-au determinat ca, adunîndu-i
laolaltă pe iudeii din regatul nostru, să-i pedepsim cu
pedepsele neobişnuite rezervate rebelilor,

[4.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[5.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

[4.] Pretinzînd că niciodată treburile noastre nu vor
fi în bună rînduială, pînă ce nu s-ar săvîrşi aceasta, din
pricina duşmăniei pe care aceştia o au faţă de toate
neamurile.
[5.] Şi aducîndu-i în chinuri, legaţi ca nişte sclavi
sau mai degrabă ca nişte uneltitori, în lipsa oricărei
anchete şi examinări, s-au pregătit să-i ucidă, cuprinşi
de o cruzime mai sălbatică decît cea din tradiţia sciţilor.

[6.] ..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[7.] ................................................................................69

[6.] Iar noi, ameninţîndu-i cu multă asprime pentru
aceste fapte, abia de le-am cruţat viaţa în virtutea
bunăvoinţei pe care o avem faţă de toţi oamenii; şi
ştiind că cerescul Dumnezeu îi apără cu străşnicie pe
iudei, precum un părinte pe fiii săi, ajutîndu-i în orice
privinţă
[7.] Şi luînd seama

[36.] Şi de obşte rînduind pentru acêstea obiceaiu
prespre toată nemerniciia lor spre rudele, cêle mainte
zise zile a ţinea au pus de veselie, nu pentru băutură
şi lăcomie, ce pentru mîntuire cêea ce pen Dumnezău
s‑au făcut lor.
[37.] Şi să rugară împăratului, slobozirea lor spre
casă‑şi cerşind.
[38.] Şi scriu pre ei den 25 a lui pahon pînă în 4 a lui
epífi, întru zile 40, şi împreună pun lor pierire den 5 a
lui epif pînă în 7, dzile 3,

65

[1.] „Împăratul Ptolemeu Filopátor, celor de la
Éghiptu hatmani şi la toţi cei rînduiţi preste lucruri, să
să bucure şi sănătoşi să fie!
[2.] Sănătoşi sîntem şi noi, şi fiii66 noştri, îndreptîndu‑ne noao cel mare Dumnezău lucrurile în ce chip
vom.
[3.] Dentru priêteni oarecarei, cu rău nărav, mai ades
lîngă noi aproape aflîndu‑să, împreună îndemnară pre
noi ca, pre cei de supt împărăţie jidovi adunîndu‑i
adunarea, să‑i muncim cu înstreinate a viclênilor certări,
[4.] Aducînd înainte ca nu cîndai cu bună aşezare
vor fi lucrurile voastre, pentru carea au aceştia cătră
toate limbile rea voie, pînă să va săvîrşi aceasta.
[5.] Carii şi legaţi aducîndu‑i pre ei cu prăzi ca pre
nişte robi şi mai vîrtos ca pre nişte viclêni, fără dă nici
o certare şi iscodire, s‑au apucat a‑i ucide, decît lêgea
tătarîlor mai sălbatecă fiind învăscuţi cruzie.
[6.] Şi noi, asupra acestora mai vîrtos înfricoşind,
după carea avem cătră toţi [891/2] oamenii linişte abiia
a trăi lor hărăzindu‑le; şi pre cel cerescu Dumnezău
cunoscuţi fiind fără greş scutind jidovilor, ca un tată
pentru fii pururea le ajutorêşte,
[7.] Şi
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noi a prieteşugului pren care au cătră noi şi cătră strămoşii noştri
adeverită bună cugetare, pre direptate i‑am slobozit de toate ori fiece chip de vină
[8.] Şi am poruncit fieştecăruia toţi la casele lor să să întoarcă,
cu tot mijlocul, şi nimene lor întru nemică să le strice, nici a‑i ocărî
pentru cêle ce au făcut fără de socoteală.
[9.] Pentru că să ştiţi că asupra acestora de vom meşterşugi cu rău
vreun vicleşug sau îi vom mîhni pre ei întru tot, nu pre om, ce pre cel
ce stăpînêşte a toată putêrea, Dumnezău cel preaînalt, împotrivitoriu
noao spre izbîndirea lucrurilor întru tot, cu nemîntuire, pururea
vom avea. Fiţi sănătoşi!”
[10.] Şi luînd cartea aceasta, n‑au sîrguit îndată să fie spre purcêdere, ce pre împăratul au rugat pentru cei den neamul jidovilor
carei pre cel sfînt Dumnezău de bunăvoie au viclenit şi lêgea lui
Dumnezău să li să facă pren ei cea ce să cuvine certare,
[11.] Zicînd că cei ce pentru pîntece au călcat poruncile cêle
dumnezăieşti niceodinioară vor gîndi bine nici la poruncile împăratului.
[12.] Şi el, zicînd ei adevărul, au priimit şi, luîndu‑i, dêde lor voie
slobodă de toate, pentru ca pre cei ce au călcat lêgea lui Dumnezău
să‑i piarză în tot locul cel de supt împărăţiia lui, cu îndrăznire, fără
de nici o împărătească biruinţă sau socoteală.
[13.] Atuncea, prealăundîndu‑l pre el, precum să cădea, preoţii şi
toată mulţimea lor glăsuind „Aliluia!”, cu bucurie s‑au despărţit.
[14.] Şi aşa, pre cel ce au căzut den cei pîngăriţi, fiind de o limbă
cu ei, pre drum îi certa şi cu arătări îi omorîia.
[15.] Şi întru acêeaşi zi au ucis mai mulţi decît 300 de bărbaţi şi
au făcut veselie cu bucurie, prinzînd pre cei pîngăriţi.
[16.] Iară aceştia, carii au avut pre Dumnezău pînă la moarte,
desăvîrşit dobîndirea mîntuirii luînd, purceasără den cetate cu de
toate fêliurile de flori cu bun miros cununaţi, cu veselie şi strigare
cu laude şi cu de toate viersurile cîntări mulţămind Dumnezăului
părinţilor lor celui sfînt, mîntuitoriul lui Israíl.
[17.] Şi sosind la Ptolemáida, cêea ce să cheamă, pentru a locului
fiinţă, Rodoforon, ce să zice „Purtătoare de trandafir”, întru carea
au îngăduit pre ei tabăra, după obştescul14 lor sfat, 7 zile,
[18.] Acoló au făcut băutură de mîntuire, împăratul dîndu‑le lor
cu blîndêţe cêle cătră venire toate, fieştecăruia pînă la casa lui.
[19.] Şi sosind cu pace cu cêle cuviitoare mărturisiri, aşijderilea
şi acoló au stătut a ţinea şi acêste zile la vrêmea nemerniciei lor de
veselie.
[20.] Carele şi sfinţindu‑le cu stîlp, la locul ospăţului ruga întemeind, s‑au dus nevătămaţi, slobozi, prea vêseli pre pămînt şi pe
mare şi pe rîu, mîntuindu‑se fieştecarele cu a împăratului poruncă
la casa lui.
[21.] Şi mai multă biruin‑ /
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pentru a prieteniei pen carea au cătră noi adeverită şi
cătră strămoşii noştri cea bună cugetare socotind, pre
direptul i‑am slobozit de toată ori fie de ce vină chip

cătră părinţii noştri fără de întoarcere, şi pentru acêste
lucruri le-am iertat toate vrăjmăşiile, măcară ori pentru
ce să ară fi,

la bunăvoinţa nestrămutată de prieteni pe care o au
faţă de noi şi de strămoşii noştri, i-am absolvit cu
dreptate de toată învinuirea, de orice fel,

[8.] Şi porîncim la fieştecarele toţi la ale sale să să
întoarcă, cu tot mijlocul, niminilea pre ei împreună la
tot vătămîndu‑i, nici ocară pentru cêle ce s‑au făcut
afară den socoteală.

[8.] Şi am porîncit să se întoarcă cineşi pre la lăcaşul
său, de unde vor fi, şi nici unul dentr-înşii de nimic den
ce va fi avut să nu se lipsească, nici să nu fie mustraţi
pentru legăturile care au fost asupra lor.

[8.] Şi am dat poruncă fiecăruia să se întoarcă cu
toţii la ale lor, în tot locul, fără ca cineva să le facă
îndeobşte vreun rău sau să le aducă ofense pentru cele
ce li s-au întîmplat fără motiv.

[9.] Pentru că să ştiţi că asupra acestora de vom
ceva rău meşterşugui vicleşug sau ii vom mîhni pre ei
întru tot, nu om, ci pre cel ce despuiêşte a toată putêrea, Dumnezău cel preaînalt, împotrivitor noao spre
izbînda lucrurilor întru tot, nescăpat, pururea vom
avea. Fiţi sănătoşi!”

[9.] Că să ştiţi că de vom mai face de acum înainte
niscare răotăţi spre dînşii sau vreo înşălăciune sau de-i
vom năcăji în cevaşi, de-acii noi nu vom mîniia pre
om, ce pre Dumnezeul cel de sus şi stăpînul a toate
făpturile, care le va face izbîndă asupra noastră pentru
toate lucrurile acêstea, fără de scăpare. Şi după acêstea,
să fiţi sănătoşi!”
[10.] Şi luară jidovii cartea de la împăratul şi nu se
pripiră să se ducă numaidecît, ce rugară pre împăratul
ca ceia ce vor fi de neamul lor să ia de la dînşii caznă,
după cum le iaste vina, ceia ce se-au lepădat de
Dumnezeul cel sfînt şi de lêgea lui de voia lor,

[9.] Căci să ştiţi că dacă vom pune la cale vreun rău
împotriva acestora sau îi vom năpăstui în general cu
ceva, vom avea potrivnic nu un om, ci pe preaînaltul
Dumnezeu, stăpînul a toată puterea, care se va răzbuna
pe noi pentru faptele noastre în orice privinţă şi cu
orice prilej, fără scăpare. Să fiţi sănătoşi!”

[11.] Zîcînd ceia ce pentru pîntece cêle dumnezăieşti
au călcat porînci nicidinioară vor bine cugeta nici la ale
împăratului porînci.

[11.] Că ziseră cătră împăratul că pentru pofta
pîntecelui lor au călcat porîncile cêle dumnezeieşti,
pentr-acêea nici porîncilor împăratului nu vor fi cu
credinţă.

[11.] Susţinînd că cei ce-au încălcat, de dragul pîntecelui, comandamentele divine nu vor fi niciodată
binevoitori nici faţă de treburile regelui.

[12.] Şi el, adevărul pre ei zîcînd, priimind şi împreună lăudînd, dêde lor voie slobodă de toate, pentru ca
pre cei ce au călcat a lui Dumnezău lêge să‑i piiarză
întru tot cel de supt împărăţiia lui loc, cu îndrăznire,
fără dă nici o împărătească biruinţă sau socoteală.

[12.] Iar el zise că cu adevărat aşa va fi şi, lăudîndu-i,
le dêde această putêre să prinză pre toţi cei ce călcase
legile lui Dumnezeu de pren toate locurile de supt
împărăţiia lui şi cu îndrăznire să-i ucigă şi să-i dăzrădăcinêze fără de nici o porîncă împărătească şi fără de
nici o luare de seamă.
[13.] Atunci, jidovii mulţemiră împăratului precum
să cădea, iar preoţii lor şi toată mulţimea strigară ...70
denpreună şi ziseră „Aliluiia!” ...71 şi se duseră cu bucurie.
[14.] Şi aşa, pre cel72 călcătoriu de lêge găsiia den
neamul lor îl munciia şi făcea şi altora ...73 şi într-acea
muncă.
[15.] Uciseră într-acea zi mai mult decît 300 [.../2]
de oameni şi, ucigîndu-i, cu bună înţelepciune se veseliia.
[16.] Iar ceia ce se ţinură de Domnul Dumnezeu
pînă la moarte dobîndiră slobozie deplină şi, împletindu-şi cununi de multe fêliuri de flori, se-au încununat; şi se duseră den cetate cu veselie şi cu chiuire74,
în cîntecele şi în cîntările cêle de laudă şi în cêle cu
viersuri frumoase mulţemind lui Dumnezeu, tatăl şi
mîntuitoriul lui Israil.

[12.] Acceptînd că aceştia spun adevărul şi aprobîndu-i, [regele] le-a acordat deplină putere, pentru a-i
da pieirii în tot locul din regatul său cu îndrăzneală,
fără vreo împuternicire şi supraveghere regală, pe cei
ce au încălcat legea lui Dumnezeu.

[17.] Şi sosind la Ptolemaida, cêea ci să chiamă,
pentru a locului fiinţă, „De trandafir scoţătoare”, întru
carea au îngăduit pre ei tabăra, după obşte al lor sfat,
zile 7,
[18.] Acoló au făcut băutură de mîntuire, împăratul
dîndu‑le lor cu bun suflet cêle cătră venire toate, la
fieştecarele pînă la a sa casă.

[17.] De-acii, încă75 mêrseră la locul Ptolomaídei,
care se ...76 „Cea77 de trandafir”, în care loc îi aştepta
corăbii multe, după sfatul lor al tuturora;

[17.] Ajungînd la Ptolemaida, cea numită, datorită
specificului locului, „Purtătoarea de trandafiri”, unde
îi aşteptase timp de şapte zile flota, conform dorinţei
lor comune,
[18.] Au făcut acolo ospăţul salvării, întrucît regele
le oferise cu mărinimie de toate pentru călătorie,
fiecăruia pînă [ajungea] la casa lui.

[19.] Şi sosind cu pace cu cêle cuviitoare mărturisiri,
aşijderilea şi acolo au stătut şi acêstea a le ţinea zile la
cea a nemerniciei lor vrême de veselie. [892/2]

[19.]78 .............................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[20.] De-acii, deaca79 luară volnicie, se duseră unii
pre uscat, alţii pre mare, iar alţii pre rîure cu porîncă
împărătească, cineşi pre la casele lor.

[10.] Şi luînd cartea aceasta, n‑au sîrguit îndatăşi să
fie la purces, ci pre împăratul au rugat pre cei dentru
rodul jidovilor pre cel sfînt Dumnezău de bunăvoie
l‑au viclenit şi a lui Dumnezău lêge să nemerească
pren ei cea ci să cuvine certare,

[13.] Atuncea, prealăudîndu‑l pre el, în ce chip cuviitor era, ai lor preuţi şi toată mulţimea glăsind deasupra „Alliluia!”, cu bucurie s‑au despărţit.
[14.] Şi aşa, pre cel ce au căzut dentru cei pîngăriţi,
fiind de o limbă, pre drum a‑i certa şi cu arătări ii
omorîia.
[15.] Şi întru acêeaşi zi au ucis mai mulţi decît 300 de
bărbaţi şi au făcut veselie cu bucurie, pre cei pîngăriţi
fiindu‑i prinşi.
[16.] Şi ei, ceia ce pînă la moarte pre Dumnezău au
avut, întru tot a mîntuirei gustare fiind luaţi, purcêseră
den [892/1] cetate cu toate fêliurile de flori prea bine
mirositoare încununaţi, cu veselie şi strigare cu laude şi
cu întru tot cu viersuri cîntări mulţămind Dumnezăului
părinţilor lor sfîntu, mîntuitoriul lui Israil.

[20.] Carele şi sfinţindu‑le întru stîlpu, la locul cel
a ospăţului a rugii întemeind, s‑au dus nevătămaţi,
volnici, prea vêseli pre pămînt şi pre maáre şi rîu,
mîntuindu‑să fieştecarele cu a împăratului porîncă la
a sa.
[21.] Şi mai mult decît mai nainte vrăjmaşi biruin-

[18.] Făcură şi acoló ospăţul mîntuirei 7 zile, că le
didêse împăratul tuturor de toate de ce le trebuia pre
cale să le fie pînă la lăcaşurile lor.

[21.] Şi ţinea biruin-

[10.] Luînd această scrisoare, iudeii nu s-au grăbit
să-şi pregătească imediat plecarea, ci i-au mai cerut
regelui ca aceia din neamul iudeilor care l-au nesocotit
de bunăvoie pe sfîntul Dumnezeu şi au încălcat legea
lui Dumnezeu să aibă parte, prin intermediul lor, de
pedeapsa cuvenită,

[13.] Atunci, după ce l-au salutat cu aclamaţii, cum se
cuvenea, preoţii acestora şi întreaga mulţime strigînd
„Aleluia!”, au plecat cu bucurie.
[14.] Şi astfel, pe oricine de-un neam cu ei, dintre
cei pîngăriţi, întîlneau în cale îl pedepseau şi îi luau
viaţa cu intenţii pilduitoare.
[15.] În acea zi au omorît peste trei sute de oameni
şi au sărbătorit cu bucurie, fiindcă nimiciseră nişte
pîngăriţi.
[16.] Iar ei, care l-au păstrat pe Dumnezeu pînă la
moarte, avînd parte de toată bucuria salvării, plecară
din cetate încununaţi cu tot felul de flori plăcut
mirositoare, cu veselie şi chiot, aducîndu-i mulţumiri
Dumnezeului părinţilor lor, veşnicului salvator al lui
Israel, prin cîntece de laudă şi imnuri melodioase.

[19.] După ce au ajuns în pace la ţărm cu cuvenitele
acte de mulţumire, au stabilit ca tot aşa şi tot acolo să
celebreze veseli aceste zile pe toată durata băjeniei
lor.
[20.] Şi după ce le-au consfinţit pe o stelă şi au
fondat o casă de rugăciune pe locul ospăţului, au plecat sănătoşi, liberi şi din cale-afară de bucuroşi pe
uscat, pe mare şi pe fluviu, feriţi de primejdii, datorită
dispoziţiei [scrise a] regelui, fiecare spre casa lui.
[21.] Şi căpătînd mai multă pute-
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ţă decît mai nainte întru vrăjmaşi avînd, cu mărire şi frică, întru
nemica de nimenea clătindu‑se den averile lor.
[22.] Şi toate ale lor toţi le‑au luat cu carte, cît ceia ce au fost avînd
cîte ceva cu frică mare le da lor, măririle celui prea mare Dumnezău
făcînd deplin spre mîntuirea lor.
[23.] Binecuvîntat — Izbăvitoriul lui Israíl întru cei de‑a pururea
ani! Amin. //
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ţă avînd, cu mărire şi frică, întru nimic de nimerilea
clătindu‑să dentru unêltele.

ţa asupra vrăjmaşilor încă mai mare decît întîi, cu slavă
şi cu frică, aşijderea şi agonisêlele le întregiră.

[22.] Şi toate ale lor toţi le‑au luat dentru scrisoare,
cît ceia ce au fost avînd cîte ceva cu frică prea mare le
da lor, măririle celui prea mare Dumnezău făcînd deplin
spre mîntuirea lor.

[22.] Că le80 lua de la tot omul, după cum era scris şi,
de se afla la cinevaşi81 ceva den agonisêlele lor, cu mare
frică le da înapoi întru mărirea şi putêrea lui Dumnezeu
celui82 mare, carea o au făcut pentru mîntuirea lor.

[23.] Binecuvîntat — Mîntuitoriul Israil întru cei de
pururea ani! Amin.

[23.] Şi bine-l cuvînta întru vrême vêcinică pentru
Israil!83

re faţă de vrăjmaşi decît înainte, însoţită de cinstire şi
de teamă, n-au mai fost tulburaţi absolut de nimeni în
privinţa bunurilor.
[22.] Şi toţi şi-au recăpătat toate ale lor, conform
înscrisului, astfel că cei ce deţineau ceva [luat de la ei]
îl înapoiau cu foarte mare teamă, fiindcă preamăritul
Dumnezeu făptuise în chip desăvîrşit lucruri măreţe
pentru salvarea acestora.
[23.] Binecuvîntat [fie] Eliberatorul lui Israel în veci!
Amin.

NOTE FILOLOGICE ŞI TEXTUALE

Biblia 1688
Al Maccavéilor cuvînt dentîiu
1
2
3
4

Cap 2
˛
În text, scris: ç mpßrc⁄’ ê .
În text, scris greşit: dobiñóabêlê .
În text, scris: súflêtê .
În text, scris: Adúçêcêvß.

25

Cap 11
26
27
28

Cap 3
5
6
7

În text, scris: nßródl¨iÂ.
În text, scris greşit: ê˛fa’®úl¨iÂ .
În text, scris: por¨çíñ7 .
Cap 4

8
9

În text, scris greşit: mar¡ ¡ innêiÂ.
În text, scris ç˛ ñro ∑Èd¨mbra’vß.
Cap 5

10
11

12
13
14

În text, scris: dên7prêΩr´.
În text, scris l*q, care numerotează un verset unic, omiţîndu-se numărul versetului 35.
În text, scris greşit: dêzrßçinß’.
În text, scris: biñ™Ω⁄’ilê.
În text, scris: kápiwiêlê .
Cap 6

15
16

În text, scris greşit: çêñá‚ê .
În text, scris: ‚i sÃ.
Cap 7

17
18

19

În text, scris: p¨ñírilê.
În SEPT.FRANKF., lecţiunea: periV th'" a*rcierwsuvnh"
(„pentru funcţia de arhiereu”), cf. arhieriia (MS.45).
În text, scris: judecă ’.

29
30
31

21

32
33

22

23
24

În text, scris fráñêlê , probabil greşeală de tipar. Vezi şi
GIGUET: „Le roi Alexandre à son frère Jonathas, salut!”, cf. dativul gr. tw/' ajdelfw/' (SEPT.FRANKF.).
În text, paranteze rotunde.
În text, cuvîntul subscris ç™ nu este reluat la începutul
paginii următoare.

În text, scris: prïtê‚úg¨l´.
În text, scris greşit: rßz7 b óalê .
Cap 13

34
35
36

În text, scris: m™r¡™’.
În text, scris: ma’rê.
În text, scris greşit: ç˛ pobít¨n™m.
Cap 14

37

În text, scris greşit: k¨vítêlê .
Cap 15

38
39
40

ç˛ ñßrïilê .

În text, scris greşit:
În text, accentuat: aÈ r7xïê’r ê¨l¨i .
În text, scris: kßlßra’‚ ; o altă lecţiune posibilă este pl.
călăraşi, cf. SEPT.FRANKF.: pl. i&ppei'" („călăreţi”).
Cap 16

41

În text, scris greşit: roz7b o’aêlê .

Biblia 1688
Al Maccavéilor cuvînt al doilea

În text, scris: ko’rr7n¨l7.
În text, scris greşit: boå’ü.
Cap 10

În text, scris greşit: posvêti’ rß.
În text, scris greşit: dirp7 tß’c i.
În SEPT.FRANKF.: a*faivrema ‘1. that which is taken away
as the choice part; 2. tribute’ (LSJ, s.v.); favorizînd contextul, acest lexem poate fi interpretat şi ca nume propriu,
cf. SEPT.RAHLFS: Afairema, BIBL.MICU: Aferema. Din
acest motiv nu a fost stabilită o punctuaţie unitară în
versiunile publicate.
În text, scris greşit: zêçüå’lêlêr´.
În text, scris greşit: rßz7o’bü.
În text, scris greşit: a˛ v êsalo l.
Cap 12

Cap 9
20

În text, scris greşit: çê¨ a˛.

Cap 1
1

În text, scris greşit: kórt¨lilor.
Cap 2

2

În text, paranteze rotunde.
Cap 3

3

În text, scris a˛∑’rê ka’rêlê, greşeală de tipar.
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4

În text, scris greşit: d¨r¨ít.

6
7

Cap 4
5

În text, scris greşit: stßpõlr™.

8
9

Cap 5
6

În text, secvenţa şi cetăţênilor gîde este o repetiţie.

[Cap 5]
10

Cap 6
7
8

În text, scris: pßrin7tê’ wê.
În text, scris greşit: dêprt™’jê.

11
12
13

10

În text, scris greşit: a‚ídêril™l7.
În text, scris: prïå’ñ i´ .

12

În text, scris: î˛r¨salím¨l7.
În text, scris i˛ s kßli’ ñ ´ , cuvînt care ar putea fi transcris şi iscălită.

14

14
15

16
17

Cap 1
1

18
19

În text, accentuat: mßnïå’.
În text, scris: çàrü.
În text, scris greşit: bßrñ™’wê.

2

Cap 12

4

3

m

În text, scris: ⁄˛a lïå.
În text, scris greşit: màêlê.
În text, scris: blõ’n7d´.
În text, scris greşit: l™¨ a˛ ¨.

5
6

7

Cap 13
20

În text, scris: rßtún7dß.

22

În text, scris greşit: a˛å’v™.
În text, scris greşit: prïa’ñ rß.

8

9
10

Cap 15
23
24

În text, scris: ç˛ mpa’r7t´.
În text, accentuat: kõwigß’.

Biblia 1688
Al Macavéilor cuvînt al treilea
Cap 1
1

11

12

13

În text, scris greşit: ka’pêlê‚7.
14

[Cap 2]
2
3

În text, scris greşit: bês™’rïi˘.
În MS.45: „ajutat-ai lor”.

15

16

[Cap 3]
4
5

Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
adăugirea: de cînd.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
corectura: lui.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
corectura: cêea.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: cămară.
În text, semiparanteze pătrate.
Marginal, marcate în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: 5 Moi[si] [= Deut.] 28; Tovit 15.
O altă lecţiune posibilă poate fi socotitori, cf. ac. pl. e*piskovpou" (SEPT.FRANKF.).
Cap 2

Cap 14
21

În text, scris: ∑wê’ s k¨l.

MS. 45
A Maccavéilor cuvîntu dentîiu

Cap 10
13

În text, scris: ç˛ pßcî’êiÂ.
În text, scris greşit: dê.
În text, scris greşit: prêñrêç™∆.
[Cap 7]

Cap 9
11

În text, scris: a’ p içóarê.
[Cap 6]

Cap 7
9

În text, scris greşit: dê ∑˛ k adàñß .
În text, scris greşit: fßúñ7.
În text, scris: ç˛ ñ¨n™’rêç7.
În text, scris: dêpê ñ¨ñín7 dêr™.

În text, scris a˛lê≈an7dïå, greşeală de tipar.
În text, scris a˛ ç ê’ s ñ¨å, fiind posibilă şi lecţiunea a cestuia.

17

Ultimele două slove ale cuvîntului sînt greu lizibile; o
lecţiune probabilă este preutul.
În text, cuvîntul este corectat şi greu lizibil.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: răutăţile.
În text, cu cerneală roşie sînt scrise cifrele 1 deasupra
secvenţei cu război şi 2 asupra cuvîntului sîmbetile, indicînd inversarea topicii lor.
În text, scris v∑ lÃniçï i, greşeală de copist corectată prin
tăierea silabei -cii şi adăugarea, pe margine, a silabei -cêşte,
marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu.
În text, după secvenţa adao- urmează cîteva litere tăiate
cu cerneală neagră, probabil terminaţia -gea.
În text, din greşeala copistului, secvenţa şi mustrarea este
repetată.
În text, din greşeala copistului, secvenţa sufleti- este repetată şi apoi tăiată cu o linie roşie.
În text, marcată prin două linii oblice scrise cu roşu,
trimiterea biblică: 1 Moi[si] [= Fac.] 26.
Marginal, marcată prin două linii oblice scrise cu roşu,
trimiterea biblică: 1 Moi[si] [= Fac.] 43.

NOTE FILOLOGICE ŞI TEXTUALE
18

19

20

21

22

23

24

25

Marginal, marcate prin două linii oblice scrise cu roşu,
trimiterile biblice: 4 Moi[si] [= Num.] 25; Sirah 45.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Isus Navi 1.
Marginal, marcate în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: 4 Moi[si] [= Num.] 14; Isus Navi
14.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 2 CrstÃ[vß] [= 2Reg.] 2.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 4 CrstÃ[vß] [= 4Reg.] 2.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Daniil 13.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Daniil 6.
În text, semiparanteze pătrate.

213
47

48

49

50

Cap 5
51

52

53

54

Cap 3
26
27

28
29

30

31

32

Iniţial a fost scrisă altă slovă, corectată ulterior în ê.
Iniţial a fost scrisă altă slovă, corectată printr-o slovă greu
lizibilă, cel mai probabil a.
În text, scris å sÃ, probabil greşeală de copist.
În text, în dreptul acestui verset apare un număr şters,
probabil 39.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: alêse.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
corectura: pre.
În text, scris rßmb∑ … , greşeală de copist.

55

56
57
58
59
60

61

62

Cap 4
33
34

35
36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală roşie.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 2 Moi[si] [= Ieş.] 14.
În text, accentuat: kßñrß’.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
nota: au luat.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi avuţie mare.
În text, scris: ç mñ´mplat.
În text, cuvîntul tabăra, care urmează, este repetat şi tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 1 CrstÃ[vß] [= 1Reg.] 17.
Deasupra acestui cuvînt este marcată cu roşu o vrahie,
nereluată pe margine.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, nota: Asur.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi laudă pre tine.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi să suiră la măgura Sion.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
este repetată secvenţa pîngă-, scrisă defectuos în text.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: Iúda.

În text, scris nêk¨ t, greşeală de copist. Marginal, marcată
în text printr-o vrahie scrisă cu roşu, corectura: -rat.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: de tot.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Ioan 10.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
corectura: ea.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
corectura: -v.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: piêdică.
În text, indicii versetelor de la 24 la 28 au fost notaţi iniţial de la 23 la 27.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală roşie.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil lor.
În text, semiparanteze pătrate.
În text, scris: dê nÃnap∑…å .
În text urmează o silabă tăiată cu cerneală neagră.
În text, scris: Acarnain; cf. SEPT.FRANKF.: karnai?n.
În text, slova ∑ din silaba -l∑- este corectată în ê : p7∑ñolê maï ’ dê i.
În text, secvenţa -rodul din cuvîntul nărodul este scrisă şi
tăiată cu mai multe linii negre.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: lor.
Cap 6

63

64

65

66
67
68

69

70
71

72

Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
nota: foarte.
În text, tăiată cu o linie roşie, secvenţa probabilă: dzile
multe.
În text, secvenţa şi murí este scrisă de altă mînă, după
cîte se pare, într-un spaţiu lăsat nescris pentru a fi completat ulterior.
În text, cuvîntul Israil este repetat.
În text, scris: a sÃñaqi.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: aceştia.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
corectura: văzură.
În text, copistul a lăsat un spaţiu gol.
Marginal, marcată în text printr-o cruce roşie, de altă
mînă, completarea: Antioh, fiiul lui, ca să împărăţească pre el.
În text, iniţial a fost scris alt cuvînt, corectat şi scris:
legile.
Cap 7

73

74

75

În text, cuvîntul căruia este repetat şi tăiat cu cerneală
neagră.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
nota: toată.
În text, tăiat cu cerneală neagră, cuvîntul: împărăţiia.
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76

77

78

79

80

81

Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: fugiră.
Marginal, marcate în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: 4 CrstÃ[vß] [= 4Reg.] 9; Tovit 1;
Sirah 48; 2 Mac. 8 şi 15.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: vădzu.
În text, cuvîntul Nicánor este repetat şi tăiat cu cerneală
roşie.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: armele.
Marginal, marcate în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: 4 CrstÃ[vß] [= 4Reg.] 19; Isaia 37.

94
95
96

97

98
99

100

101

102

Cap 8
82

83

84

85

Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: pre cel ce.
În text urmează o silabă tăiată cu cerneală neagră, probabil cuvîntul şi.
În text, cuvîntul biruit este repetat şi tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
corectura: vor vrea.
Cap 9

86

87

88

89

90
91

92

93

În text, cu cerneală roşie sînt scrise cifrele 1 deasupra
cuvîntului aleşi şi 2 deasupra secvenţei împreună cu el,
indicînd inversarea topicii lor.
În BIBL.1688, în acest loc este să murim. În SEPT.FRANKF.
este kaiV apoqav[n]wmhn andreivw", unde primul n nu este
lizibil, de aici şi posibilitatea unor interpretări diverse: 1.
vb. a*poqnhv/skw ‘a muri’ sau 2. vb. a*poqarrevw ‘a avea
încredere, curaj; a îndrăzni’. În continuare, în acelaşi
verset, secvenţa să nu lăsăm vină mărirei noastre traduce gr.
mhV katalivpwmhn ai*tivan th'/ dovxh h&mw'n, în care subst.
dovxa este tradus prin mărire. Sînt probabile două variante: 1. fie în locul vb. să murim, care ar fi tradus pe
a*poqnhv/skw, a fost scris să mărim, şi în acest caz este o
greşeală de copist; 2. fie, în contextul în care a transpus
subst. dovxa prin mărire, traducătorul a considerat că verbul din textul grecesc este a*poqarrevw, iar atunci să mărim
nu este o greşeală de copist, ci opţiunea traducătorului.
Subscriem primei explicaţii.
În text, în cuvîntul b∑ ini çi, slova suprascrisă ∑, precum
şi secvenţa finală -çi sînt tăiate cu linie roşie, iar marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu, este
scrisă slova ¨, astfel încît cuvîntul boinici este corectat în
bunii.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii scrise cu roşu,
corectura: războaielor.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: amestecat.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu
deasupra silabei -cea, corectura: -cu.
În text, slova ¨ a fost corectată din altă slovă, probabil ∑.

În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
În text, scris: vê ®ˆ®∑r∑ nˆ.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi pre Thamnathá.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu
deasupra silabei -rii, corectura: -rilor.
În text, scris r˚ßs´sîpasÃkß, greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: împiedecară.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: împreună.
În text urmează un cuvînt indescifrabil, tăiat cu cerneală
roşie.
În text, scris î'∑ná®a, greşeală de copist.
Cap 10

În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
105 În text, cuvîntul şi este repetat.
…
106 În text, scris lúkrîri l , greşeală de copist.
107 În text, scris a˛ ç ™ñ™, greşeală de copist.
108 În text, semiparanteze pătrate.
109 În text, scrisă deasupra rîndului, este notată o secvenţă,
tăiată apoi cu cerneală neagră.
110 Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: lor.
111 Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: şi.
112 Marginal, marcată în text prin şase vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: celor sfinţi.
113 Marginal, marcată în text printr-o cruce şi printr-o vrahie
(scrise cu roşu) şi redată apoi în subsolul paginii, adăugirea la acest verset, pe care am notat-o, în continuare,
în text.
114 Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu
deasupra silabei -than, corectura: -thas.
115 Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: socrí.
116 Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, corectura: înaintea lor.
117 În text urmează secvenţa fără de lêge, tăiată cu o linie neagră.
118 În text, scris xatÃmatÃ, greşeală de copist.
119 În text urmează o silabă tăiată cu cerneală neagră, probabil: -ră.
120 În text, litera -m- este repetată şi ştearsă cu cerneală neagră.
121 În text, semiparanteze pătrate.
103
104

Cap 11
În text, deasupra silabei -ră sînt marcate două vrahii scrise
cu roşu, repetate pe margine fără nici o explicaţie.
123 În text, scris: s¨ rpat´.
124 În text urmează cuvîntul mare, şters cu cerneală neagră.
125 În text, scris kæ’mê, greşeală de copist.
126 Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
122

NOTE FILOLOGICE ŞI TEXTUALE

127

128
129

130
131

132

133

134

explicaţia: stăpîní.
Marginal, nemarcată în text, adăugirea şi, daca audzi este
scrisă în continuarea rîndului. În text urmează cuvîntul
şi, tăiat cu cerneală neagră.
În text, scris prïå˚’ñêl∑ r, greşeală de copist.
În text, scris prïå˚’ñê nÃ, pe care l-am transcris la plural, cf.
SEPT.FRANKF.: fivlwn.
În text, scris fß, greşeală de copist.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: război.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: s-au depărtat.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
nota: în ţară.
În text urmează o silabă suprascrisă, tăiată cu cerneală
neagră.
Cap 12

135

136

137

138

139

140
141

142

143
144

145

146

În text, iniţial a fost scris pluralul cêlealalte care, foarte probabil, se acorda cu substantivul determinat care urmează
în text, şters parţial şi corectat, astfel încît textul prezintă
opţiunea nărodul. Ulterior, ultima literă a cuvîntului cêlealalte a fost corectată în ß, astfel încît în text a rămas o
formă hibridă greşită, cêlealalt, parţial de plural, parţial de
singular.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: pentru.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: smerit.
Versetul 36 este numerotat, probabil din neatenţia copistului, cu cifra 35.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală roşie, probabil: cetăţii.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
În text urmează secvenţa război cătră el, tăiată cu cerneală
neagră.
În text, acest adjectiv a fost acordat greşit cu substantivul
pe care îl determină, bărbaţi.
În text urmează cuvîntul război, tăiat cu cerneală neagră.
În text, secvenţa mări- este scrisă deasupra rîndului, în
locul altei secvenţe tăiate cu cerneală neagră. În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: împreună.
În text, -mă este reluat numai în secvenţa -du-mă, de pe
ultimul rînd al paginii anterioare, fără a fi repetat şi pe
această pagină.
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151

152

153
154

155

156

157

158

159

160
161

162

163

Cap 14
164

165

166

167
168

169

170

171

172

173

Cap 13
147

148

149

150

Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi ca.
În text, scrisă deasupra rîndului, o secvenţă ştearsă cu
cerneală roşie.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: cutremur.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,

nota: limba mea.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: pentru Iuda.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: noo.
În text, scris ñr⁄m⁄ ci, greşeală de copist.
În text, cu cerneală roşie, sînt scrise cifrele 1 deasupra
secvenţei Şi daca să apropie la Vascamá, au omorît pre Ionáthan
şi 2 deasupra secvenţei şi să îngropă acoló, indicînd inversarea topicii lor.
În text, cu cerneală roşie, este scrisă cifra 3 deasupra
secvenţei Şi să întoarse Trífon şi să duse la pămîntul lui, indicînd ordinea, în continuarea indiciilor anterioare.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu
deasupra ultimelor două silabe, corectura: -turnă.
În text urmează două cuvinte tăiate cu cerneală roşie,
indescifrabile.
În text, în cuvîntul ñañßl¨ iÃ, în locul slovei ß iniţial a
fost scrisă slova a, modificată ulterior.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: săpate.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: înalte.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi porţi.
În text, scris xatmat, greşeală de copist.
În text, în cuvîntul lui a fost scrisă iniţial slova ∑, corectată
ulterior în ¨.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
corectura: lui.
În text urmează o silabă tăiată cu cerneală roşie, probabil
cuvîntul: da.
În text urmează cîteva litere tăiate cu cerneală neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, corectura: ne-am.
În text urmează o secvenţă indescifrabilă, ştearsă cu cerneală roşie.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: ţării.
În text, în cuvîntul lui a fost scrisă iniţial slova ∑, corectată
ulterior în ¨.
În text, silaba -re este scrisă deasupra rîndului, de altă
mînă.
În text este corectată slova k din cuvîntul cum.
Cap 15

174
175

176

177

În text, cuvîntul la este scris deasupra rîndului.
În text, în dreptul acestei secvenţe din versetul 17, numărul 19 este notat greşit şi apoi şters.
În text, în acest loc este şters şi scris ulterior un cuvînt,
probabil: la.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: porţile.
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În text, după silaba pu- urmează o secvenţă, probabil
-destri, tăiată cu cerneală roşie.
Cap 16

179

180

181

182

183
184

Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: limba.
În text, în dreptul acestei secvenţe din versetul 8 este
notat greşit şi apoi şters numărul 9.
În text urmează o silabă indescifrabilă, tăiată cu cerneală
neagră.
În text, în cuvîntul lui a fost scrisă iniţial slova ∑, corectată
ulterior în ¨.
În text urmează cîteva cuvinte tăiate cu cerneală neagră.
În text, secvenţa să-l este repetată şi tăiată cu cerneală
roşie.

MS. 45
A Maccavéilor cuvîntu al doilea

23

24

Cap 3
25
26

27

28

29

30

31

Cap 1
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

Marginal, marcată în text prin nouă vrahii scrise cu roşu, nota: La fraţii cei asupra Eghiptului.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
nota: însul.
În text, scris nêa m, greşeală de copist.
În text urmează un cuvînt şters, greu lizibil, probabil ca.
Marginal, nemarcată în text, corectura: iale.
În text, slova e a fost modificată din altă slovă.
În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală roşie.
În text, cuvîntul ca este scris deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
corectura: ne-au.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
corectura: preste.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
corectura: focuri mari.
În text, cuvîntul cît este repetat din greşeală, fiind tăiat cu
o linie roşie.
În text, cuvîntul rugă este scris cu cerneală roşie.
În text urmează un spaţiu liber.
Cap 2

15

16

17

18

19
20
21

22

În text urmează o silabă indescifrabilă, tăiată cu cerneală
neagră.
În text urmează două secvenţe indescifrabile, şterse cu
cerneală roşie şi neagră.
În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală neagră,
probabil: la noi.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: toate.
În text, scris: dß‘.
În text, scris: çê‘.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
este reluată secvenţa prii-, scrisă neglijent.
În text, deasupra rîndului, se află o secvenţă ştearsă cu

cerneală neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: pre amăruntul.
În text, după slova p urmează un semn care seamănă cu
slova r, introdus din greşeală.

32

33

34

35
36

37

38

39

40

În text urmează cuvîntul mulţi, tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: a călători.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: după.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: podoaba.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
notate deasupra secvenţei -făcut, explicaţia: -meşterşuguit.
În text, din greşeala copistului, secvenţa iară Iliódor, pentru
carele avea este repetată şi tăiată cu o linie neagră.
În text, cuvîntul înmulţască este tăiat cu o linie neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text prin cinci vrahii
scrise cu roşu, corectura: cîrmuiască.
În text urmează cuvîntul grije, tăiat cu cerneală neagră,
fiind preferat în topică la sfîrşitul versetului.
În text, cu cerneală roşie, sînt scrise cifrele 1 deasupra
secvenţei ce sta şi 2 deasupra cuvîntului durêre, indicînd
inversarea topicii lor.
Marginal, de altă mînă, marcat în text prin patru vrahii
scrise cu roşu, este reluat cuvîntul osteniia, scris neglijent
în text.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text, slova ê a fost modificată din altă slovă, probabil
™.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: rane.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: să lepăda.
În text, deasupra acestui cuvînt este o linie orizontală,
care pare o tăietură.
În text, indicii versetelor de la 37 la 39 au fost numerotaţi
greşit de la 38 la 40; ultimul a fost corectat în 39.
Cap 4

41
42

43

44

45
46

47

În text, slova m pare tăiată cu o linie neagră.
În text, cuvîntul este corectat; pare că iniţial a fost scris
ç™’ l™. Marginal, marcată în text printr-o vrahie cu un
punct dedesubt, care a fost scrisă cu cerneală roşie, corectura: a cei.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie cu un punct
dedesubt, ambele scrise cu roşu, adăugirea: fără de.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: încetare.
În text, cuvîntul cópil este scris de altă mînă.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: de legi.
În text, după secvenţa curvă- urmează cîteva litere tăiate
cu cerneală neagră, probabil silaba -să-.
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48
49
50

51

52

53

În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text, ultima slovă este corectată în ¨, iar deasupra rîndului este adăugată silaba -să.
În text, deasupra silabei -cu- se află o secvenţă ştearsă cu
cerneală neagră.
În text, după secvenţa vîr- urmează cîteva litere tăiate cu
cerneală neagră.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
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80

81

82
83

84

Cap 5
54

55
56
57
58
59

60

61
62

63

64

65

În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: avînd.
În SEPT.FRANKF.: adj. masc. pl. e*lavttou".
În text, scris Ω¨ nÃgårî ; slova å este corectată în ê .
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală roşie.
În text, accentuat: kßñrß‘.
În text, ultima slovă a cuvîntului este modificată, iar
deasupra este scris şi apoi şters un semn indescifrabil.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie cu un punct
dedesubt, ambele scrise cu roşu, adăugirea: Ce nu pentru
locul limba.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: trimis.
În text, de la versetul 20 la versetul 25 numerotarea este
greşită, apoi corectată.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi.
În text, cuvîntul dzua este repetat, prima dată fiind tăiat
cu cerneală neagră.

85
86

87

Cap 8
88
89

90
91

92
93

94
95

Cap 6
66
67
68

69

70

71
72

73

74

75
76
77

În text urmează o slovă ştearsă cu cerneală neagră.
În text, slova ¨ este modificată.
În text urmează cuvîntul Striinului, tăiat cu cerneală neagră.
Marginal a fost scrisă o cifră indicînd un verset, se pare
8, care ulterior a fost ştearsă.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: surpat.
În text urmează cuvîntul păcatele, tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, nemarcată în text, este reluată secvenţa cătră
pli-, scrisă neglijent.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: priimind.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: cea.
În text, cuvîntul rînduiţi este repetat şi tăiat cu o linie roşie.
În text urmează cuvîntul bune, tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: ei.
Cap 7

78
79

În text, cuvîntul de este scris deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu

roşu, trimiterea biblică: 5 Moi[si] [= Deut.] 33.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: scoase.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu
deasupra ultimelor două silabe, corectura -nitorii, tăiată
cu o linie neagră.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal a fost scrisă o cifră indicînd, probabil, versetul
28, care ulterior a fost ştearsă.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text, deasupra cuvîntului mîna este scris un cuvînt, care
a fost şters cu cerneală neagră.
În text, iniţial a fost scrisă cifra 8, înlocuită ulterior cu 7.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi trupul.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
m

În text, scris: a .
În text, cu cerneală roşie, sînt scrise cifrele 1 deasupra
cuvîntului fiind, 2 deasupra cuvîntului nărod şi 3 după
cuvîntul fiind, indicînd inversarea topicii lor.
În text, scris: çê’å.
În text, în acest cuvînt, primul ê a fost modificat din altă
slovă.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, marcate în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: 4 Cr stÃ[vß ] [= 4Reg.] 19; Isaía 37;
1Mac. 7; sus 5.
În text, scris vß’dê , greşeală de copist.
În text, cu cerneală roşie, sînt scrise cifrele 1 deasupra
fragmentului a tării înalte bine foarte biruitori s-au făcut, 2
deasupra fragmentului şi pleanuri prea multe au împărţit şi 3
deasupra fragmentului atocma părtaşi pre ei şi cu cei căzniţi
şi sărăimani şi văduve şi încă şi cu cei bătrîni făcînd, indicînd
inversarea topicii lor.
Cap 9

96

97
98

Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
nota: cescuţ.
În text, scris: ç nÃt´mbla‘.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi.
Cap 10

99
100

101
102

103

104

105

În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text, silaba -nă este scrisă deasupra rîndului, de altă
mînă.
În text, scris: zi id.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: pre.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, corectura: el.
Marginal a fost scrisă o cifră indicînd un verset, probabil
31, care ulterior a fost ştearsă.
În text, de la versetul 31 la versetul 36 numerotarea este

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

218

106

greşită, apoi corectată.
În text, scris: a sÃk¨s¨.
135

Cap 11
107

108

109

110

111

112

113
114
115
116

117

În text, după secvenţa vîndu- urmează o silabă ştearsă cu
cerneală roşie, apoi silaba -tă. În text, după cuvîntul vîndută urmează o secvenţă tăiată cu cerneală roşie.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: stadii.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, de altă mînă, adăugirea: tocma.
În text, de la versetul 11 la versetul 19 numerotarea este
greşită, iar apoi corectată.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: scris.
În text, cuvîntul pentru este scris, de altă mînă, deasupra
rîndului.
În text, scris pê nÃpê nÃñr¨, greşeală de copist.
În text, accentuat: kßñrß’.
În text urmează cîteva litere şterse cu cerneală neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text prin două vrahii
scrise cu roşu, corectura: să va dodei.
În text, de la versetul 35 la versetul 38 numerotarea este
greşită, iar apoi corectată.

Cap 14
136

137
138

139
140
141
142

143
144

145

146
147
148
149
150

Cap 12
118

119
120

121
122

123

124
125
126

127

128
129

130

Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: stadii.
În text, scris: blñßmßndÃ.
Marginal, marcată în text prin două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Isus Navi.
În text, cuvîntul şi este scris deasupra rîndului.
Marginal, de altă mînă, marcată în text prin două vrahii
scrise cu roşu, adăugirea: de bărbaţi.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
nota: Cornului.
În text, silaba pur- este repetată.
În text, silaba lă- este repetată.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: nă-.
În text, scris: ®ra kÃ; cf. gen. pl. tw'n qrakw'n din SEPT.
FRANKF.
În text urmează cuvîntul nu, tăiat cu o linie roşie.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, adăugirea: pentru înviêre socotind.
Versetele următoare sînt numerotate, din neatenţia copistului, cu cifrele 34, 35 şi 36 în loc de 44, 45 şi 46.
Cap 13

131

132

133
134

Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
adăugirea: pre ascunsu; deasupra cuvîntului pre pare scris
un n.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: -aptea.
În SEPT.FRANKF.: e*piV baiqsouvroi".
În text urmează cuvîntul Radon, tăiat cu o linie roşie, iar

marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, corectura: Rădicăi.
În text, silaba cin- este repetată.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu deasupra silabei -ind, corectura: -tor.
În text, cuvîntul şi este repetat.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: şi.
În text, scris: çê’ l ¨.
În text, silaba ne- este scrisă deasupra rîndului.
În text pare scris: m´nÃk∑mi‚i’ r ê.
În text, cuvîntul cea este scris deasupra rîndului şi marcat
cu o vrahie roşie.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: cu.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: cătră.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
În text urmează cuvîntul bisêrica, tăiat cu cerneală neagră.
În text, secvenţa -tăv- este repetată.
În text, secvenţa -vie este scrisă deasupra rîndului.
În text, scris: ç nÃdrßpt.
Cap 15
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În text, secvenţa ţie zua sîmbetelor este tăiată cu o linie neagră.
În text, scris: çêlalat.
În text, secvenţa -ntu este scrisă deasupra rîndului.
În text, cuvîntul nu este scris deasupra rîndului.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: cêlea.
În text, iniţial a fost scrisă cifra 12, corectată ulterior în 13.
În text, de la versetul 17 la versetul 19, cifra versetelor
este corectată; iniţial, în loc de 16 a fost scris 17 şi tot la
fel în celelalte cazuri.
Marginal, de altă mînă, marcată în text cu printr-o vrahie scrisă cu roşu, corectura: -cnind.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
corectura: făcîndu-să.
În text, cu cerneală roşie, sînt scrise cifrele 1 deasupra
cuvîntului trup, 2 deasupra secvenţei suflet şi, 3 deasupra
cuvîntului înainte, indicînd inversarea topicii lor.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text urmează secvenţa s-au tăiat, tăiată cu neagru.
În text, scris: ç nÃdêm´’na.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu, explicaţia: înfrîmseţază.

MS. 45
Al Maccavéilor cuvîntu al treilea
Cap 1
1

Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,

NOTE FILOLOGICE ŞI TEXTUALE

2

3

4

5
6

7
8

9

adăugirea: mari.
Marginal este reluată o vrahie scrisă cu roşu, fără nici o
explicaţie.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: talere.
În text, cuvîntul şi este scris, de altă mînă, deasupra rîndului.
În text, ultima slovă a cuvîntului este scrisă defectuos.
În text, din greşeala copistului, secvenţa şi venind dară la
loc este repetată şi tăiată cu o linie roşie.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: chiot.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu, corectura: a tuturor.
[Cap 2]

10

11
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14
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17

În text, din greşeala copistului, secvenţa făcîndu-i este repetată, a doua oară fiind tăiată cu o linie roşie.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: spus-ai.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: smerenie.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: nevoi.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: să calcă de tot.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: ştêrge.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: la.
În text, cu cerneală roşie sînt scrise cifrele 1 deasupra
cuvîntului încleştată, 2 deasupra cuvîntului fiind şi 3 deasupra cuvîntului judecată, indicînd inversarea topicii
lor.
[Cap 3]
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Marginal, marcată în text printr-o vrahie şi un punct
scrise cu roşu, adăugirea: prea.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: ne-.
Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: mult.
Marginal, marcată printr-o vrahie scrisă cu roşu, apare
silaba -sti- în locul silabei -şti-, tăiată în text cu o linie roşie.
În text, scris çå lÃ.
În text, de altă mînă, cuvîntul şi este scris deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
apare slova -ß- în locul slovei -¨-, tăiată în text cu cerneală roşie.
În text, după secvenţa gro- urmează cîteva litere tăiate cu
cerneală neagră.
În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală neagră, probabil: va lua.
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[Cap 4]
27

În text, în acest cuvînt, slova finală este transformată în

ê.
28

29
30
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33

Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
nota: máno.
În text, scris: a lÃtß.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
explicaţia: idolii.
În text, în acest cuvînt, slova ê a fost modificată din alte
slove.
În text, scris: xßñrï ’ å.
[Cap 5]

34

35

36

37

38

39

40
41

42
43

44
45
46
47

48

49

50

51

52

În text, după secvenţa toc- urmează cîteva litere tăiate cu
cerneală neagră.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
cu un punct dedesubt, adăugirea: despre sară.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: că.
În text, în cuvîntul çê’ å, după slova ç a fost scrisă iniţial
altă slovă, probabil ™, modificată ulterior în ê .
În text, secvenţa -ţiitor- este scrisă în locul secvenţei
-ţiitot-, scrisă greşit şi tăiată cu o linie roşie.
În text urmează cuvîntul toată, scris defectuos şi reluat
în coloana următoare.
În text, ultima slovă este scrisă defectuos, fiind neclară.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, corectura: muncit.
În text, cuvîntul lor este scris deasupra rîndului.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: fără de păr-; în cazul silabei păr-,
lecţiunea este nesigură.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.
În text urmează o silabă ştearsă cu cerneală neagră.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie şi un punct
scrise cu roşu, adăugirea: aduse înfricoşare.
În text, scris fa’ f a, greşeală de copist, corectată de altă
mînă prin adăugarea literei -ţ- deasupra literei -f-, tăiată
în text cu cerneală roşie.
În text, după secvenţa necăl- urmează cîteva litere şterse
cu cerneală neagră.
În text, în acest cuvînt nu se observă prea clar dacă ultima
slovă este ê sau ⁄ ; în al doilea caz, lecţiunea ar fi tocmeli.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: apoi.
În text urmează o silabă scrisă deasupra rîndului, tăiată
cu cerneală neagră, probabil -ri.
[Cap 6]

53
54
55

În text, cuvîntul şi este repetat.
În text, acest cuvînt este corectat; pare scris: nêvßñßba t.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: mînă.
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În text, scris a˛ k ¨ mmú , greşeală de copist; se pare că iniţial a vrut să scrie amú, ca în alte cazuri, dar în final a
rezultat o formă hibridă.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: le.
În text, înaintea slovei ê a fost scrisă iniţial altă slovă,
corectată în ê .
În text, după silaba în- urmează secvenţa -pregiur, ştearsă
cu cerneală neagră.
În text, deasupra rîndului este notată o scurtă secvenţă,
tăiată cu cerneală neagră.
În text, scris a sÃ, greşeală de copist.
Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie
scrisă cu roşu, adăugirea: cu.
În text, deasupra secvenţei preste noi sînt marcate patru
vrahii scrise cu roşu, fără nici o explicaţie.
[Cap 7]
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66

În text, scris iniţial p7 ñ ol∑mê ¨, apoi slova ∑ a fost corectată în ê.
În text, scris: fï i.
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MS. 4389
Cartea 1 a Maccavéilor

29

Cap 1

30

Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, macată în text prin trei vrahii, explicaţia: Ţara
Grecească.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, de altă mînă, cu litere latine, marcată în text
prin trei vrahii, explicaţia: Illustrus.
În text, paranteze rotunde.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: învăţătură.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: omorîţi.
În text, scris: ta’ r ê.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
avuţiile.
Marginal, între indicii 24 şi 25 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, cuvîntul Iacov este scris defectuos.
Marginal, între indicii 36 şi 37 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
mozaviriia.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
moştênii.
În text urmează un cuvînt şters cu cerneală neagră, probabil: în.

Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: Tov. 2: a: 6; Amos 8: b:
10.
Marginal, între indicii 46 şi 47 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: de tot
fêliul.
În text, cuvîntul Iúdei este scris deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 57 şi 58 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
făcea jărtve.
Marginal, marcată în text cu cinci vrahii, explicaţia: în
pîngăriciunea.
În text urmează un cuvînt şters, probabil se.
În text, scris obrêz¨ ti t, probabil greşeală a copistului.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
robite.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 22 şi 23 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Çi sÃ [ la] [= Num.] 25: c:
13.
În text, silaba -se- este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 31 şi 32 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii, explicaţia:
direptatea.
Marginal, între indicii 41 şi 42 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, scris defectuos.
Marginal, între indicii 49 şi 50 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: B¥ tÃ[iö ] [= Fac.] 22: a: 2.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: B¥ tÃ[iö ] [= Fac.] 41: d:
40.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: Çi sÃ[la] [= Num.] 25: c:
13; Sirah 45: d: 28.
În text, numărul versetului este corectat din altul, probabil 54.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Isus Nav. 1: a: 2.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: Çi sÃ[la] [= Num.] 14: b:
6; Isus Nav. 14: d: 14.
Marginal, în dreptul acestui verset, nemarcată în text,
trimiterea biblică: 2 CrstÃ[vß] [= 2Reg.] 2: a: 4.
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Marginal, între indicii 57 şi 58 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 4 CrstÃ[vß] [= 4Reg.] 2: d:
11.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Daniil 3: e: 16.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Daniil 6: f: 22.
În text, scris: mïê¨.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: răcnind.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, scris zú , probabil greşeală de copist.
În text, iniţial a fost scris, probabil, den.
Marginal, între indicii 27 şi 28 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 35 şi 36 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: vie.
În text, cuvîntul lor este scris deasupra rîndului.
În text, secvenţa -le este scrisă ulterior deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 42 şi 43 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
În text, scris ç™’ å , probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
sfinţiţii sau cei osebiţi.
Marginal, între indicii 49 şi 50 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.] 20:
a: 5: 6; S¨ d[ê’n] [= Jud.] 7: a: 3.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Is x[o] dÃ[ß] [= Ieş.] 14: b:
9.
În text, ultima literă a cuvîntului a fost modificată, probabil, din å.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: u˛ la tÃ.
[= ‘în izvodul latinesc’] Ghezeron.
În text, după cuvîntul al este notată slova a.
În text, scris: ‚i lÃ .
În text, scris: apris™’ s ê .
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor este scrisă

litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: al doilea.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 1 CrstÃ[vß] [= 1Reg.] 17: f:
50.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 1 CrstÃ[vß] [= 1Reg.] 14: b:
13.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, pare scris: zi’ s êrê .
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: tîrnosim.
Marginal, între indicii 36 şi 37 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui cuvînt este notat un cerc.
În text, silaba -se este scrisă deasupra rîndului, iniţial fiind
scrisă litera -t, iar apoi ştearsă.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.] 27:
b: 6.
Marginal, între indicii 47 şi 48 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
În text, scris: a lÃdêrïiÂ.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: zăvasa.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: noiemvrie.
În text, secvenţa care-l făcusem este scrisă ulterior, deasupra
rîndului.
În text, slova -™ din cuvîntul vremea este corectată dintr-o
altă slovă, probabil -i.
Marginal, între indicii 54 şi 55 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: tîrnosirea.
Marginal, nemarcată în text, trimiterea biblică: Û∑ nÃ [=
Ioan] 10: d: 12.
În text, silaba -le este reluată, greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
Iduméei.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: mozavirindu-i.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: hatmanul.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
Iúdei.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Iúda şi ovrêii tot sînt una.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia:
povaţa.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: Iúdei.
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Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, scris: çê .
În text, scris: Ûúdê.
În text, cuvîntul degrabă este scris ulterior, deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui cuvînt, este notat un cerc.
Marginal, între indicii 40 şi 41 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, o explicaţie
ştearsă.
În text, deasupra acestui cuvînt sînt notate cîteva slove,
şterse ulterior.
Marginal, între indicii 47 şi 48 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia:
Ovreiască.
Marginal, între indicii 60 şi 61 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui verset, fără a fi marcat în text,
este scris cuvîntul zri’ [= ‘vezi’].
În text, cuvîntul lor a fost corectat din altul, probabil: lui.
Cap 6
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
În text, silaba -le este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia: în
Ţara Cazîlbăşască.
În text, scris: u˛r ¥çi’ n ™.
În text, scris: mïå ¨ .
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
În text, silaba -mi este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Muri Antioh împărat.
Marginal, între indicii 19 şi 20 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, la subsolul paginii este scris cu cifre slavone îngroşate numărul 56.
În text a fost lăsat lăsat un spaţiu gol; versetul nu este
complet.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: stăpîneşti.
În text, silaba -iu este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 39 şi 40 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, cuvîntul se este scris deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 48 şi 49 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
În text, copistul a lăsat un spaţiu nescris.
Marginal, între indicii 55 şi 56 ai versetelor este scrisă
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litera G, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii notate deasupra secvenţei lucrurile împărăţiei, explicaţia: împărăţiia cu
meşteşug.
În text, scris: ∑˛koli m.
Marginal, marcată în text prin două vrahii, explicaţia: tărie.
Marginal, marcată în text prin două vrahii, explicaţia: cula.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor este scrisă litera
B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: soborul.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Pslm. 78: a: 1: 2: 3.
Marginal, între indicii 23 şi 24 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, silaba -ră este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2Mac. 15: a: 1.
În text, ultima slovă, suprascrisă, este greu lizibilă.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 38 şi 39 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: 4 Cr stÃ[vß] [= 4Reg.] 19:
g: 35; Tob. 1: d: 21; Sirah 48: d: 25; Isai. 37: g: 36; 2Mac.
8: c: 19.
În text, scris: s¨rp∑’ .
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Pieri Nicánor.
Marginal, între indicii 43 şi 44 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
ovreieşti.
În text, silaba -le este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: 4 CrstÃ[vß] [= 4Reg.] 19;
Isai. 37.
Cap 8
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia:
Franţa.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
răbdarea.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este scrisă litera
B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii, explicaţia: să
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fie robi.
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, deasupra unei secvenţe şterse, este notată o linie
neagră.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Trimêse Iúda la Róma să facă
prietnicie cu dînşii.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: ellinilor.
În text, secvenţa Bine să fie romanilor este scrisă cu litere
majuscule.
În text, scris greşit: rßzoüÂ.
Cap 9
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
În text, silaba -se- este scrisă deasupra rîndului.
În text, scris: avr™.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Pieri Iúda Maccavei.
Marginal, între indicii 19 şi 20 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, scris: cinún¨rilê .
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Puseră pre Ioanathan hatman în
locul frăţine-său, Iúdei; în glosă, hatman este scris: xatÃmatÃ.
Marginal, între indicii 33 şi 34 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 43 şi 44 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Pa rÃ[alipomênonß] [=
2Paral.] 20: a: 3.
În text, litera -o- din silaba -voa- este adăugată ulterior.
Marginal, între indicii 54 şi 55 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii notate deasupra secvenţei gura lui se-au închis, explicaţia: i-au pierit limba.
Marginal, între indicii 63 şi 64 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
Cap 10
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Marginal, marcată în text prin trei vrahii, este inserată
nota: Epifánis Nóbilis; primul nume este scris cu litere greceşti, iar al doilea cu litere latine.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
În text, scris: m¨ lÃtêlê.
Marginal, între indicii 15 şi 16 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
În text, numele propriu Alexandru este scris cu litere majuscule.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea lui Alexandru împărat la
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Ioanathan.
În text, paranteze rotunde.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea lui Dimitrie împărat la
ovrêi.
În text, scris: karê lÃ.
Marginal, între indicii 27 şi 28 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia: coroanelor.
În text, cuvîntul este greu lizibil.
Marginal, între indicii 38 şi 39 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, în acest cuvînt, slova -™’- este corectată dintr-o
alta.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii notate deasupra secvenţei preste tot anul, nota: în toţi anii.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:
culelor.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: b¥ ‚Ã[ê] [= ‘mai sus’] 7: b:
12.
Marginal, între indicii 51 şi 52 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, acest cuvînt este scris cu litere majuscule.
În text, acest cuvînt este scris cu litere majuscule.
Marginal, între indicii 64 şi 65 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea lui Dimitrie la Ioanathan.
În text, scris g¥’ d √ lÃ, probabil greşeală de copist.
În text, paranteze rotunde.
Marginal, între indicii 77 şi 78 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
În text, secvenţa -ath- este greu lizibilă.
În text, cuvîntul le este greu lizibil.
Cap 11
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
În text, cuvîntul vino este scris cu litere majuscule.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: u˛
la tÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] în tabără.
Marginal, între indicii 23 şi 24 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, silaba -cu este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii, explicaţia:
Iúdei.
În text, numele Dimítrie este scris cu litere majuscule.
Marginal, marcată în text prin inserarea unor paranteze
rotunde, adăugirea: u˛ sla vÃ. [= ‘în izvodul slavonesc’] şi
ale Atherémului.
Marginal, între indicii 34 şi 35 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
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În text, silaba cu- este adăugată ulterior, deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 41 şi 42 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, cuvîntul oameni este repetat; repetarea acestuia nu
se justifică prin surse (OSTROG, VULG.ANV. şi SEPT.
FRANKF.).
În text, scris: dê.
Marginal, între indicii 51 şi 52 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 62 şi 63 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
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În text, scris: çnßåsÃkø.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
În text, cuvîntul Ioanathán este scris cu litere majuscule.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: u˛
la tÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] Árie.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este scrisă litera
B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 15 şi 16 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, cuvîntul şi este scris deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: Árie.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Aici, la slov[êni] mêrge într-alt
chip.
Marginal, între indicii 25 şi 26 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 31 şi 32 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, paranteze rotunde.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: de
eluşi.
În text, cuvîntul au pare a fi adăugat ulterior.
Marginal, între indicii 39 şi 40 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii notate deasupra
secvenţei spre şireguire, explicaţia: la războiu.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Prinseră pre Ioanathan. Marginal, între indicii 48 şi 49 ai versetelor este scrisă litera G,
cu caracter latin.
În text, silaba -le este scrisă deasupra rîndului.
Cap 13
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor este scrisă litera
B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, explicaţia: u˛ la tÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] ínace.
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Marginal, încadrată în text între paranteze rotunde, adăugirea: (u˛ la tÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] şi pre feciorii lui).
Marginal, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie:
Omorî pre Ioanathan.
În text, scris çêt™, greşeală de copist.
Marginal, între indicii 25 şi 26 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, scris: koro’da.
Marginal, între indicii 34 şi 35 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, paranteze rotunde.
În text este repetată silaba -le, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 42 şi 43 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 47 şi 48 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin
În text, copistul a lăsat un spaţiu gol.
În text, cuvîntul se este scris deasupra rîndului.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor este scrisă litera
B, cu caracter latin.
În text, cuvîntul cu este repetat, probabil din neatenţia
copistului.
Marginal, în acoladă şi marcată în text prin trei vrahii,
explicaţia: „ştiut sau auzit”.
În text, scris: ‚ßz¨ ‚Ã.
Marginal, între indicii 18 şi 19 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, acest cuvînt este scris cu litere majuscule.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea spartênilor la Simon.
În text urmează o linie orizontală neagră, adăugată deasupra unui cuvînt şters.
Marginal, între indicii 23 şi 24 ai versetelor este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, în acoladă şi marcată în text prin şase vrahii
deasupra secvenţei ce mulţemire vom da, explicaţia: cu ce vom
plăti.
În text, scris: sñ¥l pÃ .
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia: u˛
sla vÃ. [= ‘în izvodul slavonesc’] Ierusalim.
În text, secvenţa se-au este scrisă defectuos.
În text urmează un cuvînt ştears cu cerneală neagră,
probabil: în.
Marginal, între indicii 29 şi 30 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 35 şi 36 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
În text, scris azitÃ, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 42 şi 43 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin
În text, scris púsê, probabil greşeală de copist.
Marginal, de altă mînă, marcată în text cu şase vrahii
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deasupra secvenţei cămara cea de cărţi, notată în limbile
greacă şi latină, explicaţia: bhbliothvka ; æraris.
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este scrisă litera
A, cu caracter latin.
În text, cuvîntul este scris cu litere majuscule.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea lui Antioh la Símon.
Scrisă defectuos şi marcată în text printr-o cruce, slova
-a- din cuvîntul daruri este repetată marginal.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este scrisă litera
B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, cuvîntul este scris cu litere majuscule.
Marginal, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie:
Cartea de la ipatul Rómei pentru ovrêi.
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, scris: a˛dÁk¥ nt.
Marginal, între indicii 26 şi 27 ai versetelor este scrisă
litera E, cu caracter latin.
În text, numele este scris defectuos.
În text, scris: ÛÈ ê sÃri m.
Marginal, între indicii 32 şi 33 ai versetelor este scrisă
litera F, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 36 şi 37 ai versetelor este scrisă
litera G, cu caracter latin.
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Manuscris deteriorat; lectură nesigură.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă litera
A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă litera
B, cu caracter latin.
Manuscris deteriorat; lectură nesigură.
Manuscris deteriorat; lectură nesigură.
Manuscris deteriorat; lectură nesigură.
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Pieri Simon şi 2 feciori ai lui.
În text, scris: m¨ lÃñêlê.
În text, scris: d¥ nÃ .

MS. 4389
Cartea 2 a Maccavéilor
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.

Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia:

uÈ grê kÃ. [= ‘în izvodul grecesc’] zêstre.
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Marginal, marcată în text prin cinci vrahii, explicaţia: capiştei.
Marginal, între indicii 15 şi 16 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
În text, scris: núnï ….
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Levit. 6.
Marginal, între indicii 19 şi 20 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: grasă.
În text, cuvîntul le este scris deasupra rîndului.
În text, cuvîntul Doamne este scris cu litere majuscule.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimitererile biblice: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.]
30: a: 3: 5; ni ΩÃ[ê] [= ‘mai jos’] 2: d: 18.
În text, paranteze rotunde.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: robiţi.
Marginal, în acoladă, marcată în text prin mai multe vrahii, explicaţia: u˛ grê kÃ. i˛ latÃ. [= ‘în izvodul grecesc şi în
cel latinesc’].
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Varuh 6.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.] 34:
a: 1.
Marginal, între indicii 5 şi 6 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două vrahii, nota: mergea
după dînsul.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: 3 CrstÃ[vß] [= 3Reg.] 8: b:
14; 2 Pa rÃ[alipomênonß] [= 2Paral.] 6: c: 14.
Marginal, marcată în text printr-un asterix, trimiterea biblică: Levit. 9: d: 24.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: tîrnosaniei.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Pa rÃ[a]li pÃ[omênonß] [=
2Paral.] 7: a: 1.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Levit. 10: d: 16, 17.
În text, cuvîntul vor este scris deasupra rîndului.
Marginal, în acoladă, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: epistoliile.
Ilizibil din cauza manuscrisului deteriorat.
În text, în cuvîntul care, silaba -re este scrisă deasupra
rîndului.
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În text, cuvîntul le este scris deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.] 30:
a: 3, 5.
În text, silaba cu- este scrisă deasupra rîndului.
În text, cuvîntul le este scris deasupra rîndului.
Marginal, în dreptul acestui verset, marcată în text prin
mai multe vrahii, explicaţia: u˛ grê kÃ. i˛ latÃ. [= ‘în izvodul grecesc şi în cel latinesc’].
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Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: u˛
la tÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] Chilichiei.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii, nota: se pleca.
Marginal, între indicii 19 şi 20 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii, nota: ameţeală.
Marginal, între indicii 24 şi 25 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
În text, scris m¥ nt¨å∆r™, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 35 şi 36 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.
În text, cuvîntul pentru este scris deasupra rîndului.
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66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76

77

78

Cap 5
79

80
81

82

83
84
85

86

Cap 4
50
51

52

53
54
55
56

57

58
59
60
61
62

63
64

Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: duşmanul.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise deasupra secvenţei pentru lucrure, nota: u˛ latÃ. [= ‘în izvodul
latinesc’] împărăţiei.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: unora.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: şcoală.
Marginal, marcată în text prin patru săgeţi orientate în
jos, nota: tinerime.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
În text, cuvîntul traiului este scris deasupra rîndului.
În text, cuvîntul le este scris deasupra rîndului.
În text, cuvîntul le este scris deasupra rîndului.
În text, scris: t¨r∑ r.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
În text, paranteze rotunde.
În text, scris akò, probabil greşeală a copistului.

Marginal, între indicii 22 şi 23 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: an.
În text, scris nêv´nd, probabil greşeală de copist.
În text, scris: prêocïê .
În text, scris: nêpra sÃni kÃ.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: jăfuit.
În text, silaba -le este scrisă deasupra rîndului.
În text, scris márêrê, greşeală de copist.
În text, paranteze rotunde.
În text, între indicii 30 şi 31 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
În text, între indicii 38 şi 39 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
În text, între indicii 42 şi 43 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.
În text, cuvîntul pre, greu lizibil, este scris deasupra rîndului.

87

88

89
90

91

92

În text, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
În text, scris: kßlßla ‚Ã.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: cetate.
În text, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Ilizibil în manuscris.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: lepădat.
În text, între indicii 15 şi 16 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea intratextuală: b¥ ‚Ã[ê] [= ‘mai sus’]
3: e: 25 et 27.
Marginal, în dreptul acestui verset, fără a fi marcat în text,
este scris cuvîntul: zri’ [= ‘vezi’].
În text, între indicii 21 şi 22 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două vrahii, nota: porunca.
Marginal, marcată în text prin cinci vrahii, explicaţia: „căpetenie sau mai-mare”.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: cei mai tineri.
În text, secvenţa în munţi este scrisă deasupra rîndului.
Cap 6

93

94
95

96

97

Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: u˛
latÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] antiohiian.
În text, cuvîntul de este scris deasupra rîndului.
În text, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două vrahii şi scrisă cu
caractere latineşti, explicaţia: u˛ latÃ. [= ‘în izvodul latinesc’] Iovis.
În text, între indicii 6 şi 7 ai versetelor este notată litera
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98
99
100

101

102

103
104

105

106

107
108

109

110

B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: preste.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Vezi năcaz pentru lêge.
În text, între indicii 11 şi 12 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
În text, între indicii 16 şi 17 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Levit. 1.
În text, cuvîntul să este scris deasupra rîndului.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Vezi sfiială pentru bucatele care
sînt oprite den lêge.
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 24 şi 25 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: prietnicie.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: în vrăjmăşie.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia: u˛
grê kÃ. si’ c ê [= ‘în izvodul grecesc, la fel’].
Marginal, între indicii 29 şi 30 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.
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126

127
128

129
130

131

132
133
134

135
136

Cap 9
137

138

139

Cap 7
111

112
113

114

115
116
117

118

119

120

121

122

Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
În text, scris ç˛ lßlún gÃ, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 5 şi 6 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.] 33:
e: 36.
Ilizibil în manuscris, probabil: scoaseră.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: scoase.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 24 şi 25 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 28 şi 29 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 36 şi 37 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.
În text, paranteze rotunde.
Cap 8

123

124

125

Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, explicaţia: u˛
sla vÃ. [= ‘în izvodul slavonesc’] copiilor.
Marginal, între indicii 5 şi 6 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.

Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
În text, scris ñala lt, greşeală de copist.
Marginal, între indicii 15 şi 16 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
În text, cuvîntul noi este scris deasupra rîndului.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterile biblice: 4 Cr stÃ[vß] [= 4Reg.] 19:
g: 35; Tov. 1: d: 21; Sirah 48: d: 24; 1Mac. 7: f: 41; Isai.
37: g: 36.
Marginal, între indicii 19 şi 20 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
În text, scris ara‘ , greşeală de copist.
În text, secvenţa ce- este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 25 şi 26 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
În text, scris: a˛d¥ns êµê ‚Ã.
Marginal, între indicii 32 şi 33 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.

140

141

142

143

144
145

Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: Ţara
Cazîlbăşască.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este notată
litera A, cu caracter latin
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Pa rÃ[alipomênonß] [=
2Paral.] 16: c: 9.
În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală neagră,
probabil: -fiia.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, fără nici o
explicaţie, notaţia: u˛ sla vÃ. [= ‘în izvodul slavon’].
În text, între indicii 15 şi 16 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
În text, paranteze rotunde.
În text, scris: vê∑.
Cap 10

146

147

148
149

150

151
152

153

154

Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
În text, cuvîntul oştii este scris deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
În text, silaba -cu este scrisă deasupra unei secvenţe indescifrabile.
În text, secvenţa cu războiu este scrisă deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: carei.
Marginal, între indicii 20 şi 21 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.

228
155
156
157

158

159

160

161
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În text, scris kúlêlêlê, probabil greşeală a copistului.
În text, o altă lecţiune posibilă ar fi mijloacele.
Marginal, între indicii 27 şi 28 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui verset, fără a fi marcat în
text, este scris cuvîntul: zrì çü do [= ‘vezi minune’].
În text, între indicii 33 şi 34 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin mai multe vrahii, este inserată nota: si’cê u˛ latÃ. [= ‘aşa în izvodul latinesc’].
În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală neagră,
probabil: cei.

188
189

190
191
192

193

194
195

196

Cap 11
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
163 Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: bătea.
164 În text, scris ba d, probabil greşeală de copist.
165 Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
166 Marginal, marcată în text prin patru vrahii, nota: surpară.
167 Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
168 Ilizibil în manuscris.
169 Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea lui Lísie la ovrêi. Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este notată litera
D, cu caracter latin.
170 În text, scris: skri sÃ.
171 În text, scris b¨n iÃ, probabil greşeală de copist.
172 Marginal, între indicii 20 şi 21 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
173 Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
174 Ilizibil în manuscris.
175 Ilizibil în manuscris.
176 Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
177 Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată următoarea explicaţie: Cartea împăratului la jidovi. Marginal, între indicii 27 şi 28 ai versetelor este notată litera
F, cu caracter latin.
178 Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
179 Ilizibil în manuscris.
180 Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate; lecţiuni
din surse: na‚imi (OSTROG), apud nos (VULG.ANV.).
181 Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
182 Ilizibil în manuscris.
183 Ilizibil în manuscris.
184 Ilizibil în manuscris.
185 Marginal, în dreptul acestui verset, nemarcată, este inserată următoarea explicaţie: Cartea romanilor.

197

162

Cap 12
186

187

Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru vrahii, este inserată
explicaţia: hatmanii.

198

199

200

201

202

203

204

205
206
207
208

În text, cuvîntul să este scris deasupra rîndului.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
În text, silaba -cu este scrisă deasupra rîndului.
În text lipseşte cuvîntul dea.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Isus Nav. 6.
În text, scris k¥ nt, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin două vrahii, nota: pristaniştea.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, explicaţia: prins.
În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, probabil: şi.
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 26 şi 27 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 31 şi 32 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
În text mai urmează, probabil, o secvenţă, indescifrabilă
din cauza paginii deteriorate.
În text, lecţiunea chiot este nesigură din cauza paginii
deteriorate; cf. vo’plêmß (OSTROG) < vo’pl´ ‘hurlement,
clameur, sanglot, cri, lamentation’ (DSF, s.v.).
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: 2 Za kÃ[onß] [= Deut.] 7:
d: 25.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată o explicaţie greu lizibilă: Vezi... păcatele... cei morţi.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Cap 13

209

210

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

221

222

În text, lectură nesigură din cauza paginii deteriorate; cf.
pozna (OSTROG) < pozna(va’)ti ‘faire connaître, révéler; saisir, comprendre’ (DSF, s.v.).
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor este notată litera
A, cu caracter latin.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Marginal, între indicii 4 şi 5 ai versetelor este notată litera
B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor este notată litera
C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor este notată
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223

224

litera D, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor este notată
litera E, cu caracter latin.
Indescifrabil în manuscris din cauza paginii deteriorate.
[Cap 15]

225

226
227
228
229
230
231
232

233
234

235

236
237
238
239
240
241

242

243
244
245
246

247

248

1

2
3
4
5
6
7

Fragment lipsă în manuscris şi paginaţie indescifrabilă
din cauza paginilor deteriorate, situaţie care se păstrează
pînă la finalul manuscrisului.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
În text, scris: a…po….
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor este notată
litera C, cu caracter latin.
În text, paranteze rotunde.
În text, cu cerneală roşie sînt scrise cifrele romane 1
deasupra secvenţei Ieremiia, prorocul lui Dumnezeu şi 2
deasupra secvenţei cela ce se roagă mult pentru nărod şi pentru
toată cetatea cea sfîntă, indicînd inversarea topicii lor.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor este notată
litera D, cu caracter latin.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Fragment lipsă în manuscris din cauza paginilor deteriorate.
Din cauza manuscrisului deteriorat, paginaţia nu este lizibilă.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Marginal, între indicii 28 şi 29 ai versetelor este notată
litera F, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 35 şi 36 ai versetelor este notată
litera G, cu caracter latin.
Fragment lipsă în manuscris.
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[Cap 5]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

MS. 4389
Cartea 3 a Maccaveilor

47

Cap 1

50

Din cauza manuscrisului deteriorat, paginaţia acestei cărţi
biblice nu este lizibilă; din acest motiv, am notat numai
indicele numeric al coloanelor: [/1], [/2].
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.

Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.

48
49

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Fragment lipsă în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
În text, scris çêrà, probabil eroare de copiere.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Fragment lipsă în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Marginal, marcat în text prin cinci vrahii, este reluat cuvîntul fierile, scris defectuos în text.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Fragment lipsă în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate
Ilizibil în manuscris.
Lecţiune incertă.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
În text, litera s- este scrisă deasupra rîndului.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Fragment lipsă în manuscris.
Fragment lipsă în manuscris.
Fragment lipsă în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris
În text, scris: çê lÃ.
Ilizibil în manuscris.
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230
60
61
62
63
64
65

Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
[Cap 6]

66
67
68

Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Fragment lipsă în manuscris.

74
75

76
77
78

79
80
81
82
83

[Cap 7]
69
70
71
72
73

Fragment lipsă în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Ilizibil în manuscris.

În text, litera -i- este scrisă deasupra rîndului.
Ilizibil în manuscris. În text, scris doar ç˛, cf. particula
întăritoare Ωê (OSTROG), dev (SEPT.FRANKF.).
Ilizibil în manuscris.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Textul corespondent versetului 19 din BIBL.1688 lipseşte.
În text, silaba -ca este scrisă deasupra rîndului.
În text, cuvîntul le este scris deasupra rîndului.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
Lectură nesigură din cauza paginii deteriorate.
La finalul acestei cărţi din MS.4389, care coincide şi cu
finalul manuscrisului, apare marcată între paranteze rotunde nota: „(Această carte a treia a Maccavéilor în Bibliia
lătinească nu iaste, iar în cea grecească <şi> în cea slovenească iaste. Pentr-acêea nici noi nu o am lăsat, ce, iată,
o am scris, iar [fragment ilizibil în manuscris])”.

I MACABEI

COMENTARII
de Mihaela Paraschiv

Introducere
1. Titlul cărţilor
Denumirile gr. taV Makkabai>kav („Macabeicele”/ „Faptele
Macabeilor”) sau oi& Makkabai'oi („Macabeii”) apar la
scriitorii ecleziastici greci, între secolele II-III d.Hr., pentru
desemnarea primelor două cărţi ale Macabeilor, singurele
care figurează, de altfel, în canonul alexandrin. Astfel,
Clement din Alexandria numea prima carte toV (biblivon)
tw'n Makkabai>kw'n („[cartea] Macabeicelor”), iar pe a doua,
h& tw'n Makkabai>kw'n e*pitomhv („rezumatul Macabeicelor”);
Eusebiu din Cezareea numea generic cele două cărţi h&
grafhV tw'n kaloumevnwn Makkabaivwn e*pitomhv („scrierea
aşa-numiţilor Macabei”). Variantele latine, i.e. Machabaei/
Macchabaei, care apar la Ciprian, Tertullian şi Hieronim cu
grafia ch, nemotivată comparativ cu numele grec, se datorează, foarte probabil, în opinia lui Abel, pedanteriei unor
scribi care au vrut să marcheze astfel un cuvînt străin1.
Se crede că denumirea Cărţile Macabeilor nu este cea originară şi că ea a apărut în mediul creştin, întrucît cele două
cărţi prezintă faptele lui Iuda, cel supranumit „Macabeul”,
nume generalizat apoi pentru desemnarea tuturor celor
care au luptat alături de Iuda sau au fost martirii represiunii
seleucide2; după informaţia lui EUSEBIU DIN CEZAREEA
din Istoria bisericească (gr. Qeofavneia, lat. Historia Ecclesiastica), VI, 25, 2, Origen menţionează, în comentariul la Ps. 1,
după cele 22 de cărţi din Biblia ebraică, şi Macabeicele, cu
numele ebr./ aram. Sarbêth sabanaiel 3. Numele Makkabai'o"
Félix-Marie Abel, Les Livres des Maccabées, J. Gabalda et C-is (ed.), Librairie Lecoffre, Paris, 1949, Introduction, p. II.
2 Ibidem; se crede că TERTULLIAN (195 d.Hr.), în Adversus Iudaeos (IV, 10),
a folosit cel dintîi pl. Machabaei cu referire la opozanţii iudei ai elenizării în expresia temporibus Machabaeorum.
3 Robert Estienne, care a publicat, în 1544, prima ediţie a lucrării lui
Eusebius din Cezareea (Historiæ ecclesiasticæ scriptores, Eusebii præparatio et
demonstratio evangelica), prezintă lecţiunea Sarbêth Sarbana el (gr. SarbhVq
SarbanaV e!l); vezi şi Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească. Martirii
din Palestina, traducere, studiu, note şi comentarii de pr. prof. Teodor
Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 248 (VI, 25, 2); despre sensul
titlului ebraic sau aramaic citat de Origen, vezi discuţia în I Maccabees,
A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan
A. Goldstein, Doubleday & Company, INC, Garden City, New York,
1

(folosit cu referire la Iuda de 6 ori în 1Mac. şi de 23 de ori
în 2Mac.) a generat o seamă de interpretări etimologice,
dintre care două merită a fi reţinute: 1. conform uneia, este
vorba despre transcrierea greacă a termenului ebr. maqqabī,
relaţionat cu denumirea „ciocanului” (maqqaba) şi, în virtutea acestei interpretări, Iuda, eroul celor două cărţi, foarte
viguros de tînăr (1Mac. 2:66), ar fi primit acest cognomen
datorită acţiunilor sale energice împotriva seleucizilor, care
au avut tăria şi efectul unor lovituri de ciocan, caz în care
am avea de-a face cu un metaforic cognomen ex virtute; o altă
motivaţie a cognomenului „Ciocanul” ar fi conformaţia
specială a capului lui Iuda (mult alungit în faţă şi în spate,
defect somatic numit maqqaban), motivaţie plauzibilă, întrucît astfel de porecle care ridiculizau unele defecte trupeşti
erau obişnuite în Antichitate; 2. o a doua explicaţie etimologică a denumirii în discuţie a fost formulată de A. Bevan,
care o relaţionează cu vb. niqqabh („a numi”), din Is. 62:2
(te vor numi cu un nume nou), care i-ar fi sugerat lui Mattathias,
tatăl lui Iuda, ideea de a-şi numi fiul Maqqabyahu („Numele
dat de Yahweh”), la fel cum el se numea Mattityahu („Darul lui Yahweh”); era un nume adiţional, prin care Iuda, fiul
lui Mattathias, se distingea de ceilalţi numeroşi purtători ai
acestuia4. O problemă pusă de comentatori se referă la
faptul că, în 1Mac. 2:2-5, ceilalţi patru fraţi ai lui Iuda sînt
menţionaţi cu poreclele lor din limba ebraică sau aramaică,
doar Iuda cu cea din greacă (Makkabai'o"); se crede că
acest lucru s-ar fi datorat avantajului de a avea un nume
adiţional grec în epoca elenistică, deşi, suita celor doi k,
inexistentă în greacă, dovedeşte că numele nu era grec, ci
doar forma grecizată a numelui ebr.  מקבתşi aram. מקבא,

1976, p. 16-21, unde este indicată ca posibilă traducere a secvenţei:
„Cei ce s-au împotrivit în numele lui Dumnezeu”; vezi şi S. Sachs, Le
titre du livre des Macchabées, în „Revue des études juives”, 26 (1893), p.
161-166; în funcţie de felul în care a fost interpretată această sintagmă,
prin asociere cu posibile lexeme ebraice sau aramaice, au mai fost
propuse traducerile: Šarbat šar b’né ’El („Istoria conducătorului fiilor
lui Dumnezeu”) şi Šarbît šaré b’né ’El („Sceptrul conducătorilor fiilor
lui Dumnezeu”), cf. Louis-Claude Fillion, La Sainte Bible commentée d’après
la Vulgate et les textes originaux, vol. VI: Les livres des Machabées, Letouzey
et Ané, Paris, 1893, p. 633.
4 Félix-Marie Abel, op. cit., p. III.

232

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

însemnînd ‘ciocan’5. Între alte speculaţii, pentru explicarea
acestui nume s-a invocat şi faptul că la Hieronim, care a
cunoscut probabil originalul ebraic al cărţii 1Mac., în traducerea celor două cărţi, porecla lui Iuda apare sub forma
Macchabaeus, în care ch ar putea fi ori transcrierea gr. c
(dintr-o variantă grafică Makcabai'o" sau Macabai'o"), ori
a ebr. ( כnu )ק, caz în care traducerea numelui ar fi „Stingătorul”. Menţionăm şi părerea potrivit căreia numele ar fi
putut rezulta din prescurtarea expresiei ebr. mah ke-avi?
(„Cine mai e ca tatăl meu?”) sau că, în forma sa greacă, ar
proveni din compusul biaiomavca" („Cel ce luptă cu forţă/
Războinic viteaz”)6.
Evreii nu au extins cognomenul lui Iuda şi la alte
persoane, cum s-a procedat în mediul creştin cu cei din
familia naturală sau spirituală a Macabeului; descendenţii
lui Mattathias sînt denumiţi generic Beth Haşmonaï, denumire tradusă în greacă de FLAVIUS IOSEPHUS7 în variantele
oi& &Asamwnaivou (pai'de"), h& &Asamwnaivou geneav sau toV
&Asamwnaivou gevno". În opinia lui Abel, numele Makkabai'o" a
apărut mai întîi în titlul lucrării lui Iason din Cyrene, scrisă
în limba greacă şi rezumată în 2Mac., care tratează despre
faptele lui Iuda, apoi a trecut şi în traducerea greacă a cărţii
1Mac., scrisă iniţial în ebraică8.
Despre numele cărţilor 1-3Mac. avem o informaţie şi la
ISIDOR DIN SEVILLA (Etymologiae, VI, 2, 33): Iudith vero et
Tobiae, sive Machabaeorum libri quibus auctoribus scripti sunt minime
constat. Habent autem vocabula ex eorum nominibus, quorum gesta
scribunt („Iar ce autori au scris cărţile lui Iudith, Tobias sau
ale Macabeilor se ştie mult prea puţin. Au însă titlurile de la
numele acelora, ale căror fapte le descriu”).
2. Problema canonicităţii cărţilor 1-3Mac.
„The test of canonicity is inspiration”, afirmă R. Laird
Harris, într-un amplu studiu asupra caracterului canonic
sau noncanonic al textelor biblice9. În baza acestui reper, la
controversatul conciliu de la Iamnia (sfîrşitul secolului I
î.Hr.), unde se crede că a avut loc procesul de canonizare a
Bibliei iudaice, evreii ar fi hotărît să accepte drept cărţi
inspirate, apte de a fi incluse în canon, doar pe cele alcătuite înainte de Ezdra10. Cărţile Macabeilor nu au fost acceptate
în canonul ebraic, deşi prezintă fapte memorabile din lupta
Tal Ilan, The Greek Names of the Hasmoneans, în „Jewish Quarterly Review”, 78 (1987), p. 1-20; Ralph Marcus, The Name MAKKABAIOS, în
The Joshua Starr Memorial Volume: Studies in History and Philology („Jewish
Social Studies”, 5), New York, 1953, p. 62; Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English,
Macmillan, New York, 1987, p. 377.
6 Samuel Ives Curtiss, The Name Machabee, Ackermann and Glaser, Leipzig,
1876, p. 14-17.
7 Antichităţi iudaice ( I* oudai>khV a*rcaiologiva), XI, 111; XIV, 490; XV, 403;
XVI, 187; Războiul iudaic (PeriV tou' *Ioudai>kou' polevmou), I, 19.
8 Félix-Marie Abel, op. cit., p. IV.
9 R. Laird Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible. An Historical and Exegetical Study, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan,
1957, p. 200.
10 Jack P. Lewis, The Anchor Bible Dictionary, Doubleday, New York, 1992,
vol. III, p. 634: „The concept of the Council of Jamnia is an hypothesis to explain the canonization of the Writings (the third division of
the Hebrew Bible) resulting in the closing of the Hebrew canon”.
5

iudeilor împotriva dominaţiei seleucide, explică originea
sărbătorii Hanukkah şi conţin episoade dramatice ale morţii unor martiri în numele credinţei. S-au încercat diverse
explicaţii ale neincluderii acestor cărţi în canon, mai ales că
Hieronim menţionează în prologul la 1Reg., numit Prologus
Galeatus („Prolog încoifat” sau „Prolog destinat apărării”),
că între cărţile „ce trebuie considerate apocrife” (inter apocrifa
seponendum) se numără prima şi a doua carte a Macabeilor:
Macchabeorum primum librum hebraicum repperi, secundus graecus
est, quod et ex ipsa frasi probari potest („prima carte a Macabeilor
am descoperit-o ca fiind ebraică, a doua este greacă, lucru
ce poate fi recunoscut după însăşi forma expresiei”)11; din
afirmaţia lui Hieronim cu privire la 1Mac. se poate deduce
fie că el a avut în mînă originalul ei ebraic, fie că a identificat numeroase ebraisme în traducerea ei greacă, cum
rezultă din ultima parte a informaţiei. Dacă 1Mac. a fost
scrisă iniţial în ebraică, am putea considera că ea întrunea
cel puţin criteriul lingvistic, secundar celui inspiraţional,
care ar fi legitimat includerea acestei cărţi în canon. Între
motivele neacceptării în canonul ebraic a primelor două
cărţi ale Macabeilor s-a invocat şi faptul că sînt scrieri
relativ recente, neancorate în tradiţia iudaică, cu toate că şi
Daniel, care figurează în canon, a fost elaborată în perioada
revoltei Macabeilor; s-a mai sugerat că excluderea cărţilor
Macabeilor s-ar fi putut datora rivalităţii între saduchei şi
farisei; un alt motiv luat în discuţie a fost şi faptul că, în
timpul conciliului de la Iamnia, Palestina se afla sub ocupaţie romană şi nu era oportună canonizarea unor texte care
descriau o revoltă a iudeilor împotriva stăpînitorilor.
Prezenţa cărţilor 1-2Mac. în Septuaginta dovedeşte că
evreii din Alexandria le considerau inspirate şi apte să
figureze în canonul alexandrin între cele 10 care vor fi numite „deuterocanonice”, gr. deuterokanonikav („din cel de-al
doilea canon”); în consecinţă, în mediul creştin, scriitorii
greci şi latini le vor considera canonice, conform mărturiei
lui AUGUSTIN (De civitate Dei, XVIII, 36): ab hoc tempore apud
Iudaeos restituto templo non reges, sed principes fuerunt usque ad
Aristobolum; quorum subputatio temporum non in scripturis sanctis,
quae appellantur canonicae, sed in aliis inuenitur, in quibus sunt et
Macchabaeorum libri, quos non Iudaei, sed ecclesia pro canonicis
habet propter quorundam martyrum passiones uehementes atque
mirabiles, qui, antequam Christus uenisset in carne, usque ad
mortem pro dei lege certarunt et mala grauissima atque horribilia
pertulerunt („de atunci, după refacerea templului, la iudei au
existat nu regi, ci conducători, pînă la Aristobolus; calculul
acelor vremi se află nu în scrierile sacre, care sînt numite
canonice, ci în altele, între care sînt şi cărţile Macabeilor, pe
care nu iudeii, ci biserica le consideră drept canonice
datorită pătimirilor cumplite şi admirabile ale unor martiri,
care, înainte să fi venit Iisus în trup, au luptat pînă la
moarte pentru legea lui Dumnezeu şi au îndurat chinuri
11

Hieronymus, Prologus Galeatus, în Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem,
Adiuvantibus Bonifatio Fischer OSB, Iohanne Gribomont OSB, H.
F. D. Sparks, W. Thiele; Recensuit et Brevi Apparatu Instruxit Robertus
Weber OSB, Editio Tertia Emendata, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart, 1983, p. 364-366.
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foarte grele şi înspăimîntătoare”). Şi Hieronim include
cărţile 1-2Mac. în Vulgata, întrucît ele existau deja în traducerea latină Itala (Vetus Latina) din secolul I d.Hr.; se crede
chiar că el le-ar fi preluat ca atare din Itala, fără a le mai fi
revizuit12. Biserica creştină va asimila şi cărţile 3-4Mac.
celor numite de Sfîntul Atanasie cel Mare anaghignoskómena,
gr. a*nagignwskovmena („bune de citit”), considerîndu-le utile
pentru edificarea credincioşilor sub aspect moral13. Biserica
Romano-Catolică le-a declarat oficial canonice pe primele
două în urma Sinodului Tridentin (1545-1546); 3Mac. a
fost multă vreme necunoscută în Occident, deoarece nu a
existat o traducere veche latină a ei, ea fiind considerată
apocrifă în Biserica Romano-Catolică. În secolul al XVI-lea,
protestanţii le-au eliminat din canonul biblic pe motiv că
nu au fost incluse în cel ebraic, socotindu-le apocrife. Luther
însuşi, foarte critic în privinţa canonicităţii unor texte biblice, regreta faptul că 1Mac. nu a fost inclusă în canon14.
În ediţiile Bibliei din Biserica Ortodoxă Română, cărţile
1-3Mac. sînt grupate după cărţile canonice, iar 4Mac. este
socotită apocrifă.
Cărţile Macabeilor, chiar dacă nu au fost considerate de
comunitatea iudaică drept texte canonice, au fost tratate
întotdeauna cu respect, ca relatări veridice ale unor episoade din rezistenţa iudaismului la tendinţa de aculturaţie a
elenismului (din secolele III-I î.Hr.). Traducerea primei cărţi
în greacă şi redactarea celorlate trei direct în această limbă
se datora faptului că iudeii din diaspora nu mai ştiau ebraica,
dar, ca texte nu doar religioase, ci şi de propagandă, acestea
erau adresate, de bună seamă, şi grecilor, fiind concepute,
de altfel, în spiritul istoriografiei greceşti.
3. Conţinutul ideatic: elenism vs. iudaism
Cartea I Macabei (1Mac.), care, conform interpretării curente
a menţiunii lui Hieronim, ar fi fost scrisă în limba ebraică,
dar originalul i s-a pierdut, este cunoscută doar din traducerea ei în limba greacă, făcută de un autor rămas anonim,
probabil un iudeu alexandrin din secolul I î.Hr., judecînd
după numeroasele ebraisme prezente în această traducere15;
este o carte cu un pronunţat caracter istoric, ce narează, din
perspectivă iudaică, evenimente edificatoare pentru istoria
iudaismului palestinian dintre anii 176-134 î.Hr. În esenţă,
acestea sînt următoarele: după victoriile lui Alexandru
Macedon asupra regelui Persiei, Darius al III-lea, Palestina
intră in orbita politică a elenismului, devenind obiect de
dispută între conducătorii celor două mari regate elenistice,
cel lagid (egiptean) şi cel seleucid (sirian). Ptolemeu I, regele Egiptului lagid, invadează ţara (320 î.Hr.), cucereşte
Ierusalimul, prilej cu care deportează o parte a populaţiei în
Egipt, iar Palestina rămîne timp de un secol sub stăpînirea
lagizilor. Această dominaţie a fost însă deseori disputată cu
Louis-Claude Fillion, op. cit., p. 634.
Vezi şi Mircea Chialda, Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în
Biserica Ortodoxă, în „Ortodoxia”, 14 (1962), nr. 4, p. 489-539.
14 La Bible. Traduction Oecuménique (TOB), Les Éditions du Cerf et Société
Biblique Française, Paris, 1988, p. 2003.
15 Louis-Claude Fillion, op. cit., p. 633-634.
12
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regii seleucizi din Antiohia, în timpul celor cinci războaie
siriene, astfel că, după cel de-al cincilea, în urma victoriei
regelui Antioh al III-lea, supranumit şi Cel Mare (Megas),
Palestina trece în sfera de influenţă a seleucizilor (200-167
î.Hr.). Dacă Antioh Megas a fost permisiv cu iudeii, îngăduindu-le, în descendenţa lui Alexandru, să-şi păstreze
tradiţiile, fiul său, Antioh al IV-lea Epiphanes, îi va supune
unui proces sistematic de elenizare forţată, interzicîndu-le
practicarea cultului mozaic şi pedepsind cu moartea pe toţi
cei ce practicau circumcizia sau respectau sabatul. În templul din Ierusalim, transformat într-un lăcaş închinat lui
Zeus Olimpianul, a fost dărîmat vechiul altar şi ridicat unul
nou în cinstea acestuia; asemenea altare vor apărea în toate
localităţile din Iudeea, populaţia fiind obligată, sub grave
ameninţări, să aducă sacrificii şi să se închine zeilor păgîni,
în pofida aversiunii ei pentru idolatrie. Aceste fapte vor
duce la declanşarea unei răscoale (167 î.Hr.) conduse de
marele preot Mattathias şi de fiii săi; după moartea acestuia,
comanda armatei insurgenţilor îi este incredinţată fiului său
Iuda (Yehudah), cel poreclit „Macabeul”, animat de puternice sentimente antiseleucide. În urma unor victorii asupra
armatei lui Antioh, Iuda eliberează Ierusalimul (164 î.Hr.),
purifică şi dedică din nou templul, eveniment în amintirea
căruia va fi celebrată anual sărbatoarea Hanukkah („Sărbătoarea Rededicării”), numită şi Sărbătoarea Luminilor
(lumini care au fost atunci reaprinse în templul scăpat de
pîngărire). O delegaţie trimisă la Roma va încheia un pact
de prietenie prin care romanii, care deţineau rolul de arbitru
în spaţiul mediteranean, se obligau să vină în ajutorul Iudeei
în orice caz de beligeranţă. Succesele repurtate de Iuda
Macabeul s-au datorat în bună măsură şi faptului că a evitat
o confruntare directă cu armatele seleucide, preferînd lupta
de gherilă16. Dupa moartea lui Iuda, lupta împotriva seleucizilor va fi condusă de fratele său Ionathan şi, în urma
altor confruntări militare, seleucizii vor fi constrînşi să
recunoască autonomia Iudeei, libertatea cultului şi dreptul
de a reconstrui zidurile Ierusalimului. Ionathan, desemnat
mare preot şi conducător al statului iudeu, va fi însă ucis
printr-o stratagemă de generalul seleucid Tryphon, iar comanda armatei va fi preluată de Simon, cel mai mic dintre
fiii lui Mattathias, care reuşeşte să-i alunge pe seleucizi din
Iudeea. După acest succes, Simon va fi proclamat conducător al poporului (etnarh) şi mare preot. Astfel, după 25
de ani de lupte neîntrerupte, iudeii îşi redobîndesc de facto
independenţa politică. Solicitînd respectarea tratatului de
prietenie încheiat cu romanii, Simon obţine recunoaşterea
de către senatul roman a calităţii iudeilor de prieteni şi aliaţi
ai Romei. În anul 139 î.Hr., el încheie un tratat similar şi cu
Sparta, astfel că, beneficiind de un serios sprijin extern, în
perioada următoare, spaţiul palestinian se bucură de linişte,
prosperitate economică şi înflorire culturală. Naraţiunea se
încheie cu moartea lui Simon (asasinat de o rudă a sa în

13

16

Luca Mazzinghi, Istoria Israelului de la origini până în perioada romană,
traducere de Cristian Clopoţel, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2012,
p. 128.
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anul 134 î.Hr.) şi cu ascensiunea fiului său (Ioan Hyrcan)
la funcţia de arhiereu. Aceste evenimente relatate în cartea
I Macabei au fost preluate, cu unele diferenţe de detalii, de
istoricul FLAVIUS IOSEPHUS în lucrarea Antichităţi iudaice
(gr. I* oudai>khV a*rcaiologiva), cărţile XII-XIII.
Cartea II Macabei (2Mac.), redactată direct în greacă, este
desemnată de autorul ei, rămas şi el anonim, drept o epitomă a istoriei în 5 cărţi a lui Iason din Cyrene, probabil un
scriitor evreu din secolul al II-lea î.Hr., despre care nu există
alte menţiuni17. Pretinsul epitomator afirmă că şi-a asumat
greaua trudă a rezumării (gr. h& kakopavqeia th'" e*pitomh'")
istorisirii lui Iason din pricina afluenţei de cifre (gr. toV cuvma
tw'n a*riqmw'n), adică de evenimente şi nume, fastidioasă
pentru lector şi dificil de memorat (2:24-27). Cartea prezintă şi unele evenimente anterioare celor descrise în 1Mac.,
dar reia multe fapte deja cunoscute din această carte, insistînd mai ales asupra persecuţiilor declanşate de Antioh
Epiphanes împotriva iudeilor şi a episoadelor dramatice
din timpul lor, precum martiriul lui Eleazar şi al celor şapte
fraţi împreună cu mama lor. În spiritul barocului alexandrin, această carte reduce dimensiunile eroicului în favoarea
martirajului, considerat mai expresiv şi mai şocant de
autorul ei, preocupat să-şi captiveze lectorul prin abile
strategii narative şi artificii retorice, deprinse de la scriitorii
şi retorii greci ai timpului18. Deşi evenimentele narate sînt
în esenţă similare, între autorii primelor două cărţi ale
Macabeilor există evidente diferenţe de stil, datorate scopului scrierii, temperamentului lor intelectual şi formaţiei lor
literare: autorul primei cărţi scrie sobru, concis, informativ,
fără prea multe reflecţii personale sau ornamente stilistice,
lăsînd să se deruleze faptele după tiparul scrierilor istorice
ale Vechiului Testament; autorul celei de-a doua cărţi, deşi
se declară a fi un abreviator, nu este foarte preocupat de
concizie, are fraze ample, ornamentate, frecvent artificioase, un vocabular mai bogat şi mai nuanţat (numeroase
hapax legomena); este mai cald, mai reflexiv, uneori patetic,
urmărind alături de scopul istoric şi unul omiletic, de unde
şi numeroasele exortaţii morale adresate lectorilor.
Cartea III Macabei (3Mac.), scrisă în greacă tot de un
autor necunoscut, este concepută ca un roman axat pe istorisirea unui pogrom antiiudaic, iniţiat în secolul al III-lea
î.Hr. de către regele lagid Ptolemeu al IV-lea Philopator, cu
aproape jumătate de secol înaintea evenimentelor descrise
în 1-2Mac.; învingător în bătălia de la Raphia (217 î.Hr.)
asupra lui Antioh al III-lea, Ptolemeu Philopator a încercat
să intre cu forţa în templul din Ierusalim, dar, fiind respins
de o intervenţie divină, hotărăşte să se răzbune pe toţi iudeii din Egipt, poruncind strîngerea lor pe hipodrom, unde
urmau a fi călcaţi în picioare de elefanţi îmbătaţi cu vin şi
tămîie; în urma intervenţiei providenţei divine, iudeii au
fost atunci salvaţi, iar această dimensiune soteriologică a

povestirii legitimează, în bună măsură, includerea ei în corpusul macabeic. Elementele ficţionale din cuprinsul ei au
făcut să i se conteste valoarea istorică, iar din cauză că nu a
fost tradusă în limba latină a rămas aproape necunoscută în
Occident. Datorită numeroaselor rugăciuni adresate lui
Dumnezeu de iudeii aflaţi în primejdie, între care se remarcă rugăciunea rostită de arhiereul Simon (2:1-15), această
carte este considerată un model evhologic19.
Cartea IV Macabei (4Mac.) este un discurs filosofic, cu
accente stoice, despre atotputernicia raţiunii asupra patimilor umane şi, pentru argumentarea acestei teze, autorul
ei, presupus a fi Flavius Iosephus, s-a servit de martiriul lui
Eleazar şi al celor şapte fraţi, din cartea 2Mac., fapt care
motivează, de altfel, înserierea acestui discurs filosofic între
Cărţile Macabeilor.
Într-o lucrare de referinţă despre influenţa elenismului
asupra iudaismului, Elias J. Bickerman, analizînd perioada
în care ea s-a manifestat deosebit de coercitiv, cea a domniei regelui seleucid Antioh al IV-lea Epiphanes, cînd a avut
loc şi revolta Macabeilor, este de părere că o consecinţă a
disputei dintre regii sirieni şi cei ptolemeici pentru dominaţia asupra micului stat iudeu a fost formarea unei grupări
pro-siriene şi a uneia pro-egiptene în rîndul etniei iudaice,
determinînd propensiunea iudeilor aşa-zişi „liberali” spre
adoptarea standardelor lumii greceşti. După Bickerman,
conflictul dintre iudeii apostaţi şi cei fideli legii şi credinţei
iudaice este, în ultimă instanţă, o consecinţă a tensiunii
dintre elenism şi iudaism, care va atinge punctul culminant
în momentul profanării templului din Ierusalim, circumstanţă dramatică, favorizată însă şi de unii sacerdoţi iudei
filoeleni20.
Termenul elenism (gr. &Ellhnismov") are o triplă semnificaţie, desemnînd: 1. proprietatea termenilor greceşti şi
folosirea corectă a limbii greceşti; 2. imitarea limbii şi a
obiceiurilor greceşti; 3. totalitatea obiceiurilor şi a riturilor
greceşti, considerate păgîne în raport cu cele iudaice. Cu cel
de-al doilea sens, termenul apare în 2Mac. 4:13, într-un
context în care sînt desemnate drept o culme a elenismului
(gr. a*kmhv ti" E
& llhnismou' ) atît acţiunile arhiereului iudeu
Iason de a impune conaţionalilor săi modul de viaţă elen,
cît şi reacţia favorabilă a unora dintre ei; pentru edificare,
prezentăm contextul mai amplu al acţiunilor lui Iason
(2Mac. 4:7-15): 7. După ce Seleucos şi-a sfîrşit viaţa, iar domnia a
preluat-o Antioh, cel supranumit Epiphanes, Iason, fratele lui Onias,
a obţinut prin înşelăciune funcţia de arhiereu, 8. făgăduindu-i regelui, în cursul unei întrevederi, trei sute şaizeci de talanţi de argint şi
încă optzeci de talanţi dintr-un alt venit. 9. Pe lîngă aceştia, promitea
în scris alţi o sută cincizeci, dacă i s-ar acorda autorizaţia de a
înfiinţa un gimnaziu şi o efebie şi de a-i înregistra pe cei din
Ierusalim ca antiohieni. 10. După ce regele a încuviinţat, [Iason],
punînd mîna pe putere, i-a făcut îndată pe conaţionalii săi să treacă
Vezi Constantin Oancea, Istorie şi teologie în Cărţile Macabeilor, în „Anuarul Facultăţii de Teologie «Andrei Şaguna» din Sibiu, 2003-2004”,
XXIX (2008), p. 11.
20 E. J. Bickerman, The Jews in the Greek Age, Harvard University Press,
Cambridge, 1988, p. 301-302.
19

Vezi Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. II, edited by William Smith, Little & Brown, Boston, 1849, p. 555.
18 Viorica Constantinescu, „Barocus Alexandrinus” în Cărţile Macabeilor, în
„Acta Iassyensia Comparationis”, 5 (2007), p. 87.
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la ritul grecesc. 11. Şi, după ce a anulat omenoasele privilegii regale
acordate iudeilor prin intermediul lui Ioannes, tatăl lui Eupolemos, cel
ce a organizat ambasada de prietenie şi alianţă la romani, desfiinţînd
rînduielile de viaţă legiuite, le-a înlocuit cu obiceiuri nelegiuite. 12. Căci
a construit, plin de încîntare, un gimnaziu chiar sub acropolă şi,
punîndu-i pe cei mai buni dintre tineri să poarte pălării, îi aducea [la
exerciţii]. 13. Se ajunsese la o asemenea culme a elenismului şi la o
asemenea penetrare a obiceiurilor străine din pricina nemăsuratei
nelegiuiri a necredinciosului şi nicidecum arhiereului Iason, 14. încît
nici preoţii nu mai erau dornici de slujirile altarului, ci, dispreţuind
templul şi nemaipăsîndu-le de jertfe, se grăbeau să ia parte în palestră
la o activitate nelegiuită, la chemarea discului; 15. fără a mai pune
vreun preţ pe cinstirile strămoşeşti, considerau, în schimb, de cea mai
mare importanţă onorurile greceşti.
După informaţia lui FLAVIUS IOSEPHUS (op. cit., XII,
239), afinitatea lui Iason pentru elenism era vădită nu doar
în dorinţa de a le impune iudeilor să treacă la ritul grecesc
(gr. e*piV toVn &EllhnikoVn carakth'ra), ci şi în grecizarea
numelui său, Iason, în locul celui iudaic, Ioshua21. În fragmentul citat, între elementele elenismului, desemnate de
autor drept „obiceiuri nelegiuite” (gr. paravnomoi e*qismoi v ),
pe care Iason încearcă să le contrapună „rînduielilor legiuite” (gr. novmimoi politei'ai), înfiinţarea unui „gimnaziu” şi
a unei „efebii”22 (gr. gumnavsion kaiV e*fhbiva) în Ierusalim
pare a fi cea mai incriminată iniţiativă a arhiereului iudeu;
în versetul 12, expresia gr. u&potavsswn u&poV pevtason h\ge,
traductibilă literal prin „punîndu-i sub pălărie, îi aducea [la
exerciţii]”, face referire la obiceiul efebilor greci de a purta,
la antrenamentele din palestră (partea centrală a gimnaziului, unde aveau loc antrenamentele şi jocurile gimnice),
pălării cu boruri largi pentru a se apăra de soare sau de
ploaie, obicei adoptat atunci şi de tinerii iudei care frecventau gimnaziul din Ierusalim; în VULG., traducerea expresiei
greceşti prin in lupanaribus ponere („a pune în bordeluri”) nu
poate fi explicată decît prin faptul că Hieronim ştia că,
pentru iudei, a-i aduce pe tineri la exerciţii în palestră, după
obiceiul grec, echivala cu efeminarea şi prostituarea acestora;
există şi în traducerile româneşti unele versiuni apropiate
de interpretarea latină: supt curvărie îi aducea (BIBL.1688,
MS.45), îi punea în curvii (MS.4389), în bordeiuri a-i pune
(VULG.BLAJ), supt curvăsărie i-a dus (BIBL.1914). Şi CICERO
(De republica, IV, 3) era intrigat de promiscuitatea din gimnaziile greceşti: Iuventutis vero exercitatio quam absurda in
gymnasiis! quam levis epheborum illa militia! quam contrectationes et
amores soluti et liberi („Cît este de absurdă practicarea exerciţiilor de către tineri în gimnazii! Cît este de uşuratică acea
instrucţie militară a efebilor! Ce de contacte trupeşti şi iubiri neîngrădite şi slobode!”). În privinţa grabei cu care
sacerdoţii iudei îşi abandonau atribuţiile sacre la sunetul
Martin Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine
during the Early Hellenistic Period, translated by John Bowden, vol. I, SCM
Press, London, 1974, p. 64.
22 Efebia (gr. h& e*fhbiva) era o societate a efebilor, tineri greci între 18 şi
20 de ani, care aveau parte de o riguroasă instrucţie militară, dar şi de
o educaţie de ordin intelectual; vezi, pentru detalii, Henri I. Marrou, A
History of Education in Antiquity, New American Library, New York,
1964, p. 147-186.
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gongului ce vestea începerea întrecerilor din palestra gimnaziului, putem cita comparativ un fragment din De oratore
(II, 21), în care CICERO ironiza graba cu care grecii alergau
la chemarea discului, preferînd unui discurs filosofic participarea la jocurile din palestră: nam et saeculis multis ante
gymnasia inventa sunt, quam in eis philosophi garrire coeperunt, et
hoc ipso tempore, cum omnia gymnasia philosophi teneant, tamen
eorum auditores discum audire quam philosophum malunt; qui simul
ut increpuit, in media oratione de maximis rebus et gravissimis disputantem philosophum omnes unctionis causa relinquunt; ita levissimam
delectationem gravissimae, ut ipsi ferunt, utilitati anteponunt („căci
şi gimnaziile au fost inventate cu multe secole mai înainte
decît au început filosofii să flecărească în ele şi, chiar în
acea vreme, cu toate că filosofii deţineau gimnaziile, auditorii lor preferă să asculte discul decît pe un filosof; îndată
ce acesta a dat semnalul, chiar în toiul unei cuvîntări pe
probleme foarte importante şi serioase, toţi îl lasă baltă pe
filosoful vorbitor, de dragul exerciţiilor din palestră”).
Termenul iudaism (gr. *Ioudaismov"), desemnînd, în principiu, religia şi învăţătura iudaică, provine de la numele lui
Iuda (Yehudah), cel de-al patrulea fiu al patriarhului Iacob
(secolul al XVIII-lea – finele secolului al XVII-lea î.Hr.). În
opinia lui Mario Liverani23, iudaismul, ca o comunitate
separată de celelalte popoare, o comunitate închisă nu doar
pe considerente religioase, ci şi rasiale, a apărut odată cu
reforma lui Ezdra, cînd a fost instituit primatul preoţiei.
Termenul apare cu două ocurenţe tot în 2Mac. (2:21 după
SEPT.RAHLFS, 2:22 după SEPT.FRANKF. şi 14:38 în ambele
ediţii): în primul context se vorbeşte despre semnele din
cer arătate celor „ce s-au purtat cu mărinimie faţă de iudaism”, iar în al doilea este menţionat eroul Razis, care
„fusese acuzat de iudaism şi îşi pusese în primejdie trupul
şi sufletul pentru iudaism, cu toată statornicia”. Iudaismul
este un concept deopotrivă naţional şi religios, axat pe o
conştiinţă identitară şi una cultuală monolatră, impusă de
cultul lui Yahweh. În perioada elenistică, evreii din Palestina
devin net minoritari în iudaismul global, răspîndit larg din
Orientul Mijlociu pînă în Egipt, unde prosperă comunităţile evreieşti elenizate; în confruntarea cu elenismul, în
mediul iudaic apar unele grupări cu interese antagonice:
saducheii, membrii aristocraţiei sacerdotale, înclinaţi spre
acceptarea asimilării, şi grupul hassidim („pioşii”), din care
provin fariseii, învăţaţi din clasa de mijloc, păstrători ai
tradiţiei; cei dintîi se arată deschişi spre cultura dominantă
şi religia politeistă, în timp ce oponenţii lor se împotrivesc
cu obstinaţie asimilării.
Din întreaga istorisire a cărţilor 1-3Mac., se pot identifica, în principiu, patru tipuri de acţiuni în relaţionarea elenismului cu iudaismul:
1. a c ţ i u n i c o e r c i t i v e a l e e l e n i s m u l u i, manifestate:
a. î n p l a n c u l t u a l:
― încercarea lui Ptolemeu Philopator de a intra cu forţa
în templul din Ierusalim;
23

În Oltre la Biblia. Storia antica di Israele, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 391.
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― prădarea templului, dărîmarea altarului de jertfe din
templul de la Ierusalim şi construirea unuia păgîn;
templul a fost prădat în 169 î.Hr. de regele Antioh al
IV-lea Epiphanes şi tot el, în 167 î.Hr., a interzis cultul
sacrificial iudaic;
― impunerea cultului unor divinităţi elene (în 164 î.Hr.,
regele a impus cultul lui Zeus Olimpianul şi al lui
Zeus Ospitalierul, potrivit 2Mac. 6:1-2: 1. Nu după
multă vreme, regele îl trimise pe un bătrîn atenian pentru a-i
sili pe iudei să renunţe la legile strămoşeşti şi să nu se mai lase
conduşi de legile lui Dumnezeu, 2. să pîngărească templul din
Ierusalim şi să-l numească al lui Zeus Olimpianul, iar pe cel
din Garizin, al lui Zeus Ospitalierul; alte divinităţi elene
impuse iudeilor au fost Dionysos şi Heracles);
― distrugerea şi arderea cărţilor sfinte (tradiţia iudaică
pune salvarea unora dintre aceste cărţi pe seama
eforturilor lui Iuda Macabeul; în 2Mac. 2:14, evreii
din Palestina îi informează într-o scrisoare pe cei din
Egipt: Iuda a adunat laolaltă pentru noi toate [cărţile] care,
din pricina războiului iscat, se împrăştiaseră; ele se află în
posesia noastră);
― interzicerea sabatului şi a sărbătorilor tradiţionale în
cadrul unui ferm proiect de deznaţionalizare (2Mac.
6:6: Nu era permis a celebra sabatul, nici a ţine sărbătorile
strămoşeşti, nici a mărturisi pur şi simplu că eşti iudeu);
b. î n p l a n i n s t i t u ţ i o n a l:
― organizarea unui gimnaziu şi a unei efebii;
― imixtiunea în rînduielile tradiţionale prin desemnarea
marelui preot de către regele seleucid;
c. î n p l a n h a b i t u d i n a l:
― interzicerea circumciziei (1Mac. 1:63-64: 63. Pe femeile
care şi-au tăiat împrejur fiii le-au omorît, conform dispoziţiilor, 64. iar pe prunci i-au spînzurat de grumajii [mamelor]
lor, le-au devastat casele şi pe cei ce i-au tăiat împrejur i-au
dat morţii; 2Mac. 6:10: au fost aduse două femei care-şi
tăiaseră împrejur copiii; după ce le-au atîrnat de sîni pruncii şi
le-au purtat de jur împrejur prin cetate, în văzul lumii, le-au
aruncat de pe zid);
― obligarea iudeilor de a se dezice de cutumele lor alimentare, mîncînd carne de porc: martiriul lui Eleazar
şi al celor şapte fraţi iudei care au refuzat să o facă,
fiindcă religia iudaică preconiza o serie de restricţii
alimentare, în baza distincţiei dintre pur şi impur,
evreii avînd voie să mănînce doar carnea rumegătoarelor cu copita despicată (ovine, caprine, bovine),
peşti cu solzi şi înotătoare, precum şi păsări nerăpitoare (cf. Lev. 11);
2. a c ţ i u n i t o l e r a n t e a l e e l e n i s m u l u i:
― acordarea unor privilegii (în 2Mac. 4:11 se vorbeşte
despre omenoasele privilegii regale, gr. taV filavnqropa
basilikav, acordate iudeilor de către regele Antioh al
III-lea cel Mare, constînd în acceptarea dreptului acestora de a trăi şi de a se administra după legile proprii,
în scutirea de anumite impozite şi în interzicerea
accesului păgînilor în templu);
― anularea dispoziţiilor coercitive (Antioh al V-lea

Eupator, fiul lui Antioh Epiphanes, reabilitează iudaismul, potrivit 2Mac. 11:24-25: 24. Am aflat că iudeii nu consimt la trecerea, hotărîtă de tatăl meu, la riturile
greceşti, ci preferă modul lor de conduită, rugîndu-ne să le
îngăduim obiceiurile. 25. Dorind, aşadar, ca şi acest neam să
fie lipsit de tulburare, hotărîm să le fie înapoiat templul şi să
se guverneze după obiceiurile strămoşilor lor);
3. a c ţ i u n i a s i m i l a t i v e a l e i u d a i s m u l u i:
― înfiinţarea unui gimnaziu la Ierusalim de către „nişte
fii nelegiuiţi”, cum îi numeşte autorul în 1Mac., care
au început să adopte un stil de viaţă elenistic, acceptînd prezenţa uneia dintre instituţiile cele mai importante ale civilizaţiei greceşti în cetatea lor; pentru
copiii şi tinerii iudei educaţi aici, alături de cei greci,
programa includea prioritar practicarea exerciţiilor
fizice cu trupul gol (gymnos), fapt care scotea în evidenţă un detaliu somatic devenit stînjenitor: tinerii
iudei erau circumcişi, ca semn al legămîntului dintre
Dumnezeu şi Avraam (Fac. 17), în timp ce tinerii greci
detestau circumcizia, pe care o considerau o mutilare
fizică; în consecinţă, unii tineri iudei recurgeau la
operaţii dureroase şi riscante pentru a şterge urmele
circumciziei, cum se menţionează în 1Mac. 1:17: Şi-au
refăcut lor înşile prepuţul, s-au lepădat de sfîntul legămînt, s-au
unit cu neamurile şi s-au vîndut pentru a face rău;
― acceptarea dispoziţiilor regale (1Mac. 1:45: Mulţi din
Israel s-au complăcut în slujirea regelui, au adus jertfe idolilor
şi au profanat sabatul);
4. a c ţ i u n i d e r e a b i l i t a r e a i u d a i s m u l u i:
― purificarea templului (în 164 î.Hr., Iuda Macabeul a
recucerit Ierusalimul şi a purificat templul, a construit
un nou altar, a restabilit cultul sacrificial şi a instituit
Sărbătoarea Rededicării Templului, ebr. Hanukkah);
― distrugerea altarelor păgîne şi reintroducerea obligaţiei
circumciziei (1Mac. 2:45-46: 45. Iar Mattathias şi prietenii
lui au dat ocol şi au distrus altarele. 46. Şi i-au tăiat împrejur
cu forţa pe copiii cei netăiaţi, cîţi au găsit în hotarele lui Israel);
― sacrificii de tip devotio (1Mac. 6:43-46: 43. Eleazar
Avaran a văzut unul dintre animale înzăuat cu zale regeşti,
care depăşea în înălţime toate animalele, şi a crezut că pe el se
afla regele. 44. Şi s-a sacrificat pe sine pentru a-şi izbăvi poporul şi a-şi face numele veşnic. 45. Se avîntă cu îndrăzneală
în mijlocul falangei şi împrăştie moartea în dreapta şi-n
stînga, iar duşmanii se fereau de el încoace şi-ncolo. 46. Intră
sub elefant, se aşeză sub el şi îl ucise, iar [acesta] căzu la
pămînt peste el, şi [Eleazar] muri acolo);
― încheierea unor tratate cu romanii şi spartanii, cu
aceştia din urmă în baza pretinsei lor înrudiri, ca descendenţi comuni ai lui Avraam (2Mac. 5:9).
În opinia lui Arnaldo Momigliano, înainte de Alexandru
Macedon, contactele grecilor cu evreii au fost mai mult de
natură comercială, astfel că, în perioada lor clasică, afirmă
istoricul italian, grecii au trăit fericiţi fără a şti prea multe
despre existenţa iudeilor24. Alexandru a fost foarte tolerant
24
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faţă de tradiţiile sociale şi religioase ale populaţiilor cucerite, iar un episod relatat de FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi
iudaice, XI, 8) îi îndreptăţea şi pe iudei să spere la un tratament similar: după căderea cetăţii Gaza, în noiembrie 332
î.Hr., Alexandru Macedon s-a îndreptat spre Ierusalim,
pentru a-i pedepsi pe iudei fiindcă refuzaseră să-l ajute cu
trupe în războiul împotriva persilor. Acesta a fost întîmpinat în afara zidurilor cetăţii de o procesiune de preoţi, în
frunte cu marele preot Iadua. Regele a fost condus la
templu, unde i s-a îngăduit să aducă jertfe şi i s-a citit din
cartea Daniel profeţia care anunţa că unul dintre greci –
foarte probabil Alexandru – era desemnat să distrugă Imperiul Persan. Lucrul acesta i-ar fi plăcut atît de mult lui
Alexandru, susţine Flavius Iosephus, încît le-a acordat unele
favoruri iudeilor, între care şi permisiunea de a trăi după
obiceiurile şi credinţa lor. Întîmplarea redată de istoricul
iudeu a fost considerată de cei mai mulţi teologi drept o
pură ficţiune auctorială, întrucît acceptarea ei ar presupune
existenţa cărţii Daniel în vremea lui Alexandru cel Mare, or,
această carte, se crede, a fost scrisă în secolul al II-lea î.Hr.
În perioada elenistică, grecii descoperă că lumea iudaică
este mult diferită de a lor, dar conflictele propriu-zise între
elenism şi iudaism nu apar dintru început, ele se insinuează
treptat, cunoscînd episoade de exacerbare, aşa cum rezultă
din cărţile 1-3Mac., sub domniile unor regi intoleranţi din
dinastiile lagidă şi seleucidă, precum Ptolemeu al IV-lea
Philopator şi Antioh al IV-lea Epiphanes.
4. Transmiterea textelor macabeice
4.1. Manuscrise şi ediţii
Întrucît, aşa cum am menţionat, originalul ebraic al cărţii
1Mac. s-a pierdut, textul acesteia este cunoscut doar din
versiunea greacă transmisă prin manuscrise. Au circulat în
jur de 70 de manuscrise greceşti ale cărţilor 1-4Mac., iar cel
mai vechi, Codex Sinaiticus (S), datează din secolul al IV-lea
şi cuprinde cărţile 1 şi 4Mac.; el stă la baza ediţiei critice
SEPT.RAHLFS (Septuaginta: Id est Vetus Testamentum graece iuxta
LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, Stuttgart, 1936), în care
Cărţile Macabeilor figurează în volumul I, Leges et Historiae
(1936). Rahlfs a suprimat unele corecturi eronate ale scribilor, operate de-a lungul secolelor, iar pentru cărţile 2-3Mac.
a folosit Codex Alexandrinus (A), datînd de la mijlocul secolului al V-lea, care conţine textul integral al celor patru cărţi
macabeice; textul grecesc din A a fost publicat şi în ediţia
diplomatică a lui Henry Barclay Swete (The Old Testament in
Greek According to the Septuagint, Cambridge University Press,
1909-1922). Codex Venetus, din secolul al VIII-lea, care conţine un text miscelaneu, stă la baza ediţiei lui Werner Kappler
(Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae
Scientiarum Gottingensis editum, Göttingen, 1931-2009), în mai
multe volume, în care figurează şi cărţile 1-3Mac., care au
cunoscut editări succesive, cu un bogat aparat critic: 1Mac.
(1936, 1967), 2Mac. (1959, 1976), 3Mac. (1960, 1980). Un
Einaudi, Torino, 1980, p. 82.
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grup de cinci manuscrise, care au la bază un arhetip comun,
reprezintă textul numit „lucianic” (L) sau „antiohian”, rezultat dintr-o recensiune (revizuire şi editare critică a unui
text vechi pe baza manuscriselor) a Septuagintei, realizată de
Lucian, fondatorul şcolii teologice din Antiohia, la sfîrşitul
secolului al III-lea, care a urmărit să faciliteze înţelegerea
textului biblic prin completarea unor omisiuni (subiecte sau
complemente subînţelese), corectarea unor pasaje dificile şi
suprimarea ebraismelor. Enumerăm în continuare alte ediţii
ale Septuagintei în care sînt cuprinse şi cărţile 1-3Mac.:
― Septuaginta de la Frankfurt (SEPT.FRANKF.), din 1597,
avînd titlul Th'" qeiva" Grafh'", Palaiva" DhladhV
kaiV Neva" Diaqhvkh" a&pavnta – Divinae Scripturae nempe
Veteris ac Novi Testamenti omnia, Graece, a viro doctissimo recognita et emendata, variisque lectionibus
aucta et illustra, Frankofurti ad Moenum, apud
Andreae Wecheli haeredes); este o ediţie protestantă
a tradiţiei aldine, în care cuprinsul Vechiului Testament este structurat după criterii protestante, astfel
că textele considerate de Martin Luther drept apocrife, între care 1-3Mac., au fost aşezate la sfîrşitul
ediţiei;
― Septuaginta de la Londra (SEPT.LOND), editată în 1653
de Rogerus Daniel (Vetus Testamentum ex versione Septuaginta interpretum, cum Scholia [...], Londini, 1653);
― Septuaginta de la Veneţia (BIBL.VEN.), editată în anul
1687 ( &H qeiva GrafhV dhladhV, Palaiva" kaiV Neva"
Diaqhvkh" a@panta – Divina Scriptura nempe Veteris ac
Novi Testamenti omnia [...]);
― Septuaginta de la Franeker (SEPT.BOS), editată de elenistul olandez Lambert Bos, în 1709 ( &H PalaiaV
Diaqhvkh kataV touV" e&bdomhvkonta – Vetus Testamentum
ex versione Septuaginta interpretum. Secundum exemplar
Vaticanum Romae editum [...]).
4.2. Traduceri
4.2.1. În limba latină
În limba latină au fost traduse doar cărţile 1-2Mac. Aşa
cum am menţionat, în secolul I d.Hr. circula deja o traducere latină a Septuagintei, Itala sau Vetus Latina, pe care
Hieronim a cunoscut-o şi din care a preluat unele părţi,
uneori fără să le mai revizuiască, aşa cum pare să se fi
întîmplat şi cu cele două cărţi ale Macabeilor. Cel mai vechi
manuscris latin (secolul al IX-lea), Codex Lyonensis (L), care
conţine şi traducerea cărţilor 1-2Mac., se află la Lyon;
acesta prezintă numeroase note marginale, care vor fi incluse ulterior în text de editori. Un alt manuscris (X), datînd
din secolul al X-lea, cu grafie vizigotă, a fost achiziţionat de
cardinalul Fr. Ximénès şi folosit de acesta pentru a edita
Biblia Polyglotta Complutensis la Alcalá de Henares (1514-1517),
iar apoi a fost donat Universităţii din Alcalá; manuscrisul
este cunoscut şi sub numele Codex Complutensis (C) şi se află
în prezent la biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Litere din
Madrid. Din secolele IX-X datează Codex Sangermanensis (G),
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numit astfel deoarece a fost descoperit în biblioteca mănăstirii Saint-Germaine-des-Prés; este un manuscris bilingv, grec-latin (Vetus Latina), parţial mutilat, iar dintre
textele macabeice conţine doar 1Mac. 1-14:1; în prezent se
află la Biblioteca Naţională Rusă din Sankt Petersburg. Mai
există un manuscris (B) din secolele XI-XII, descoperit la
Bologna, care comportă numeroase libertăţi şi adiţionări
faţă de textul grec, vocabularul latin folosit trădînd o posibilă origine africană. Prin colaţionarea acestor manuscrise
latine ale Vulgatei, Donatien (Dom) de Bruyné a alcătuit o
ediţie care, în opinia lui Abel25, marchează un progres
decisiv în critica de text, aducînd importante lămuriri şi în
privinţa textelor macabeice26. O biblie poliglotă, cuprinzînd
şi versiunea latină a cărţilor 1-2Mac., a fost publicată la
Anvers (Biblia sacra hebraice, chaldaice, græce et latine, Philippi
II Regis Catholici pietate et studio ad Sacrosanctæ Ecclesiæ
usum), în 8 volume (1568-1572); e vorba de o reeditare a
bibliei poliglote de la Alcalá, realizată sub înaltul patronaj al
regelui Filip al II-lea al Spaniei. Din iniţiativa papei Clement
al VIII-lea a fost publicată, în 1592, Vulgata Clementina
(superioară precedentei Vulgata Sixtina, din 1590), care a
devenit textus receptus al bisericii catolice şi a cunoscut numeroase reeditări27. La cel de-al II-lea Conciliu de la Vatican
(1962-1965), papa Paul al VI-lea a cerut o revizuire şi o
republicare a textului Vulgatei, astfel că în 1979 a apărut
ediţia critică Nova Vulgata, urmată de o reeditare, în 198628.
4.2.2. În alte limbi vechi
O versiune siriacă a textelor 1-2Mac., mult îndatorată textului grec al recensiunii lui Lucian de Antiohia, a fost publicată în trei ediţii: 1. ediţia din 1861 a lui Paul de Lagarde,
în volumul Libri V.T. Apocryphi Siriace, pe baza unui manuscris din secolul al VII-lea (Codex Nitriensis) şi a Bibliei
poliglote din Londra (Biblia polyglotta Londinensis), editată de
Brian Walton, între anii 1654-1657; 2. ediţia din 1876-1883
a lui Ceriani, în volumul Translatio Syra-Pescitto V.T. e codice
Ambrosiano saeculi fere VI; 3. ediţia lui Kappler (Göttingen),
care reproduce textele în limba siriană din Biblia polyglotta
Londinensis.
O versiune arabă a textelor 1-2Mac. apare în Biblia polyglotta Londinensis, dar în ţesătura narativă a textelor macabeice biblice sînt înserate şi informaţii din Flavius Iosephus
privitoare la Macabei.
Există şi o versiune în limba armeană, mai puţin fidelă
textului grec (mai cu seamă pentru 1Mac.), dar mai apropiată de cel latin29.
Félix-Marie Abel, op. cit., p. LV.
Les anciennes traductions latines des Machabées, éditées par Dom Donatien
de Bruyne avec la collaboration de Dom Bonaventure Sodar, Abbaya,
Maredsous, 1932.
27 Cf. Bibliorum Sacrorum Iuxta Vulgatam Clementiam, Nova Editio Breviario Perpetuo et Concordantiis Aucta Adnotatis etiam locis qui in
Monumentis Fidei Solemnibus et in Liturgia Romana Usurpari Convenerunt, Curavit Aloisius Gramatica, Typis polyglottis Vaticanus,
MCMXXIX
28 Nova Vulgata: Bibliorum sacrorum editio, Libreria editrice Vaticana, 1986.
29 Félix-Marie Abel, op. cit., p. LVIII.
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O versiune slavonă a Bibliei, prima ediţie completă, în
care sînt cuprinse şi cărţile 1-2Mac., este Biblia de la Ostrog
(OSTROG), realizată în secolul al XVI-lea (1581).
Este posibil ca şi Biblia lui Wulfila, o traducere în limba
gotică din secolul al IV-lea, făcută după Septuaginta pentru
Vechiul Testament, să fi cuprins, iniţial, şi cărţile 1-3Mac.
În Codex Argenteus, manuscrisul care conţine ceea ce s-a mai
păstrat din traducerea episcopului goţilor, există însă doar
cîteva fragmente din Septuaginta, fiind mai bine păstrată traducerea Noului Testament.
4.2.3. În limbile moderne
Dintre traducerile în limbi moderne le enumerăm aici doar
pe cele consultate de noi pentru elaborarea prezentei versiuni:
― La Sainte Bible. Traduction de l’Ancient Testament d’après
les Septante, par P. Giguet, tome IV: Isaïe. Jerémie,
Baruch, Lamentations de Jerémie, Ezéchiel, Daniel, Les
deux livres de Machabées, Librairie Poussielgue Frères,
Paris, 1872;
― Les livres des Maccabées, par le P. Felix-Marie Abel, des
Frères Prêcheurs, consulteur de la Comission Biblique,
J. Gabalda et C-is éditeurs, Librairie Lecoffre, Paris,
1949;
― I Maccabees. A New Translation with Introduction and
Commentary by Jonathan A. Goldstein, Garden City,
1976; II Maccabees, idem, New Haven, 2008 (ambele
în seria „The Anchor Bible”, vol. 41 şi 41a);
― The Anchor Bible. 2 Maccabees. A New Translation with
Introduction and Commentary by Jonathan A. Goldstein,
Doubleday & Company, New York, London, Toronto,
Sydney, Auckland, 1983;
― La Bible d’Alexandrie, vol. 15.3: Troisième livre des
Maccabées, traduction du texte grec de la Septante, introduction et notes par Joseph Méléze Modrzejewski,
Les Éditions du Cerf, Paris, 2008;
― Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung (SEPT.GERM.), in Zusammenarbeit
mit Eberhard Bons, Kai Brodersen, Helmut Engel,
Heinz-Josef Fabry, Wolfgang Orth, Siegfried Kreuzer,
Martin Rösel, Helmut Utzschneider, Dieter Vieweger
und Nikolaus Walter, herausgegeben von Wolfgang
Kraus und Martin Karrer, Deutsche Bibelgesellschaft,
zweite, verbesserte Auflage, Stuttgart, 2010;
― A New English Translation of the Septuagint (SEPT.ENGL.),
as published by Oxford University Press in 2009,
including corrections and emendations made in the
second printing (2009) and corrections and emendations made in June 2014 (On-line: http://ccat.sas.
upenn.edu/nets/edition/, consultată la 15.11.2014).
4.2.4. În limba română
― Manuscrisul românesc nr. 45, de la Biblioteca Academiei
Române, filiala Cluj (MS.45), o copie a traducerii
realizate de Nicolae Spătarul Milescu după versiu-
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nea SEPT.FRANKF., revizuită, se crede, de Dosoftei,
mitropolitul Moldovei, în a doua jumătate a veacului
al XVII-lea; conţine cărţile 1-3Mac.;
― Manuscrisul românesc nr. 4389, de la Biblioteca Academiei Române (MS.4389), o traducere a Vechiului Testament după o versiune slavonă (OSTROG) şi latină
(VULG.ANV.), atribuită lui Daniil Andrean Panoneanul,
realizată în aceeaşi perioadă (vezi LEX.BIBL.); conţine
cărţile 1-3Mac.;
― Biblia de la Bucureşti (BIBL.1688), prima traducere integrală a Bibliei în limba română; aceasta cuprinde
cărţile 1-3Mac.;
― Vulgata de la Blaj (BIBL.VULG.BLAJ), prima traducere
a Bibliei în limba română după originalul latin al
Vulgatei (o versiunea tipărită la Veneţia, în 1690), realizată de un grup de cărturari conduşi de episcopul
Petru Pavel Aron, între anii 1760-1761; textul a fost
transcris de un colectiv de specialişti clujeni şi publicat, în 5 volume, la Editura Academiei Române, în
2005, sub titlul Biblia Vulgata Blaj (1760-1761); cărţile
1-2Mac. sînt cuprinse în vol. V, p. 5-178;
― Biblia ilustrată „Şaguna” (BIBL.ŞAGUNA), tradusă de
Andrei Şaguna, mitropolitul Ardealului, editată la
Sibiu, între 1856-1858; cuprinde cărţile 1-3Mac.;
― Biblia din 1914 (BIBL.1914), Biblia adică Dumnezeiasca
Scriptură a Legii cei Vechi şi a celei Nouă, tipărită în
zilele Majestăţii sale Carol I, Ediţia Sfîntului Sinod,
Bucureşti, 1914; este o revizuire a ediţiei lui Samuil
Micu, tipărită la Blaj, în 1795; conţine cărţile 1-3Mac.;
― Biblia „Radu-Galaction” (BIBL.RADU-GAL.), din 1938,
este o traducere realizată de Gala Galaction şi Vasile
Radu; cuprinde cărţile 1-3Mac.;
― Biblia din 1944 (BIBL.1944), Biblia sau Sfînta Scriptură,
după textul grecesc al Septuagintei, Institutul Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1944; cuprinde cărţile 1-3Mac.;
― Biblia din 1968 (BIBL.1968), Biblia sau Sfînta Scriptură,
tipărită [...] cu aprobarea Sfîntului Sinod, cu un
cuvînt înainte de Patriarhul Iustinian, Institutul Biblic
şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1968; cuprinde
cărţile 1-3Mac.;
― Biblia „Anania” (BIBL.ANANIA), Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată,
adnotată şi tipărită de I. P. S. Bartolomeu Valeriu
Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2001; cuprinde cărţile 1-3Mac., traducerea fiind făcută
după ediţia Alfred Rahlfs a Septuagintei;
― Septuaginta realizată de „New Europe College” (SEPT.
NEC), vol. III (2005), traducere şi introducere de
Gheorghe Ceauşescu, note de Gheorghe Ceauşescu
(1-2Mac.), Gheorghe Ceauşescu şi Ştefan Colceriu
(3Mac.); traducerea este făcută tot după ediţia grecească a lui Alfred Rahlfs;
― Vechiul Testament. Cărţile istorice (V.T.II/2), traduceri,
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introduceri şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard
Patraşcu, Iaşi, 2012; cuprinde cărţile 1-2Mac., traducerea fiind făcută după textul Vulgatei.
5. Precizări privind prezenta versiune modernă
Versiunea modernă propusă de noi (coloana a V-a) se bazează pe textul grecesc al Septuagintei, ediţia de la Frankfurt
(1597), dar am urmărit comparativ şi alte ediţii greceşti
(BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS, SEPT.RAHLFS), iar pentru 1-2Mac. textul latin al Vulgatei.
Spre deosebire de principalul text grecesc urmat (SEPT.
FRANKF.), în care numele proprii sînt scrise cu iniţială
minusculă, în comentarii am redat aceste nume cu iniţială
majusculă, conform normelor ortografice actuale; în cazul
numelor foarte cunoscute, am folosit forma românească în
uz curent: e.g. Avraam, Antioh, Antiohia, Ptolemeu, Heliodor
etc. Cuvintele sau sintagmele adăugate în traducere pentru
clarificarea sensului, inexistente în textul original, au fost
puse între paranteze drepte: [ ].
Comentariile noastre se axează în cea mai mare parte pe
interpretări de natură filologică (comparaţii între ediţiile
greceşti şi între versiunile româneşti ale cărţilor 1-3Mac.),
lingvistică şi stilistică; ele au fost numerotate cu numărul
capitolului şi al versetului/ versetelor comentat(e); în interiorul aceleiaşi note, comentariile cu conţinut distinct au
fost separate printr-un romb plin (♦). Cuvintele ebraice
inserate în unele note au fost transliterate cu caractere
italice. Traducerile din cuprinsul comentariilor al căror autor
nu a fost menţionat ne aparţin. Unele observaţii de ordin
lexicografic au fost adăugate în comentarii de Eugen
Munteanu, fiind semnalate la sfîrşit prin sigla E.M.

Capitolul 1
1:1
Acest prim verset rezumă evenimentele care au precedat şi
favorizat pătrunderea elenismului în Palestina, respectiv
cuceririle lui Alexandru Macedon în Orient. Expresia incipitală KaiV e*gevneto metav este un clişeu exordial, de sorginte
ebraică, servind la anunţarea evenimentelor ulterioare
înfrîngerii lui Darius al III-lea. ♦ Chettiim (gr. Cettieivm)
este un toponim şi un etnonim care apare şi în alte cărţi
septuagintare: Ier. 2:10 (ei*" nhvsou" Cettiivm), Ezd. 27:6
(a*poV nhvswn tw'n Cettiivm); el desemna mai întîi cetatea
Kition (azi Larnaka), întemeiată de fenicieni în insula Cipru
(David V. Baker, Kittim, în David Noel Freedman (ed.), The
Anchor Bible Dictionary, vol. 4, Doubleday, Toronto, 1992, p.
93), dar, după informaţia lui FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi
iudaice, I, 128) acest toponim devenise un nume generic atît
pentru insulele din estul Mediteranei, cît şi pentru locuitorii
lor. Numele acestora din urmă apare în alte cărţi din Vechiul Testament în forme grafice diferite: Fac. 10:4 şi
1Paral. 1:7 (Kivtioi; este vorba despre urmaşii lui Chitim,
fiul lui Iavan), Is. 23:1-12 (e*k gh'" Kitiaivwn ; ei*" Kitiei'"),
Dan. 11:30 (oi& e*kporeuovmenoi Kivtioi), desemnîndu-i nu
doar pe ciprioţi, ci şi pe greco-macedoneni (în 1Mac. 8:5,
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regele Perseu al Macedoniei este desemnat drept Kitievwn
basileva) şi chiar pe romani. Cea mai veche atestare (secolul al V-lea î.Hr.) a numelui locuitorilor din Kition se află în
inscripţia de pe tăbliţa de la Edalion, unde etnonimul apare
sub forma originară Ketih'Ϝe" (Florica Bechet, Introducere în
dialectologie, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
2007, p. 148). În acest verset din 1Mac., ţinutul Chettiim este
Macedonia, locul de obîrşie al viitorului cuceritor al lumii,
deşi se cunoaşte, din istorisirile lui Strabon, că Alexandru a
făcut o escală în Cipru, că a fost sprijinit de trei regi ciprioţi
în asedierea cetăţii Tyr (332 î.Hr.), iar pentru campania din
Arabia a apelat la flota cipriotă şi feniciană, alcătuite din
trireme uşoare şi iuţi, cunoscute în istorie drept celebrele
corăbii din Chettiim. În baza tuturor menţiunilor biblice
despre Chettiim, Alexandru Mihăilă (Chitim şi interpretarea
proteică, în ziarul „Lumina”, 2 dec. 2010, p. 1) observa „cât
de elastică era interpretarea biblică”, fiind de părere că prin
acest etnonim iudeii au ajuns să-i desemneze generic pe
duşmanii lor, seleucizii, al căror rege, Antioh al IV-lea
Epiphanes, a interzis cultul iudaic, a profanat templul din
Ierusalim şi a provocat revolta Macabeilor (Hanan Eshel,
The Kittim in the War Scroll and in the Pesharim, în David M.
Goodblatt, Avital Pinnick, Daniel R. Schwartz, ed., Historical Perspectives: From the Hasmoneans to Bar Kochba in Light
of the Dead Sea Scrolls, Brill, Leiden, 2001, p. 37; idem, The
Dead Sea Scrolls and the Hasmonean Revolt, Eerdmans, Grand
Rapids/ Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem, 2008, p. 20-21). Ei
au fost asociaţi şi cu romanii (Dan. 11:30 se referă la ei: în
168 î.Hr., Antioh al IV-lea Epiphanes porneşte să invadeze
Egiptul, dar în drum spre Alexandria se întîlneşte cu o solie
din Roma, condusă de Gaius Popilius Laenas, care îi cere
să nu intre în Egipt). În manuscrisele de la Qumran, Chettiim
sînt romanii, dar, în opinia lui George J. Brooke (The Kittim
in the Qumran Pesharim, în Loveday Alexander, ed., Images of
Empire, în seria „Journal for the Study of the Old Testament”, 122, JSOT Press, Sheffield, 1991, p. 135-159), acolo
se merge dincolo de istoricitate şi de identificarea cu romanii, referinţa căpătînd un sens eshatologic. ♦ În partea finală
a versetului, menţiunea că, după înfrîngerea lui Darius al
III-lea, Alexandru a domnit în locul lui, mai întîi peste Elada
(versiunea modernă) se referă la faptul că, după bătălia de
la Issos (1 noiembrie 333 î.Hr.), în care a fost învins de
Alexandru, regele Darius îi recunoaşte acestuia titlul de
rege al Asiei Mici, de la Hellespont pînă la Halys, zonă
aflată pînă atunci sub puterea sa; gr. &Ellav" traduce aici ebr.
yāwān, care desemna în primul rînd cetăţile greceşti din
Asia Mică, cunoscute sub numele de Ionia, apoi imperiul
seleucid, cf. Is. 66:19 (gr. ei*" thVn &Ellavda), Ezd. 27:13 (gr.
h& &Ellav"); vezi şi Charles C. Torrey, „Yawan” and „Hellas”,
as Designations of the Seleucid Empire, în „Journal of the American Oriental Society”, 25 (1904), p. 302-311. În acest
context, provteron nu poate fi decît adverb („mai întîi”), şi
nu adjectiv („cel dintîi”), deoarece în această din urmă calitate s-ar fi acordat, sub forma provtero", cu subiectul celor
trei subordonate relative (o@", i.e. *Alevxandro"); de aceea
surprinde traducerea lui frecventă în versiunile româneşti

(BIBL.1688, BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.RADU-GAL.,
BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.ANANIA) şi în cele străine (e.g.
GIGUET) printr-un adjectiv. Varianta cu adj. prw'to" va
apărea în 6:2, tot cu referire la Alexandru Macedon: o@"...
e*bavsileuse prw'to" e*n toi'" @Ellhsi.
1:2-5
În aceste patru versete sînt prezentate succint succesele militare şi politice ale regelui macedonean Alexandru al III-lea
(gr. A
* levxandro" G v o& Makedwvn), cunoscut în istorie şi ca
Alexandru cel Mare (gr. *Alevxandro" o& Mevga" sau Mevga"
*Alevxandro"). Devenit la 20 de ani (în 336 î.Hr.) rege al
Macedoniei, în urma asasinării tatălui său, Filip al II-lea,
Alexandru întreprinde campanii în Ilyria şi Tracia, iar în
primăvara anului 334 î.Hr., cu o armată de 33000 de pedestraşi şi 5000 de călăreţi şi o flotă de 182 de trireme,
iniţiază celebra expediţie împotriva regatului ahemenid, intenţionînd să anuleze definitiv influenţa persană în estul
Mediteranei şi să răzbune înfrîngerile suferite odinioară de
greci în războaiele medice. După numeroase şi glorioase
lupte, în care secretul invincibilităţii sale a fost vestita
falangă macedoneană (formaţiune compactă de luptă, alcătuind un zid impenetrabil de lănci foarte lungi, avînd între
4 şi 6 m, numite sarissae, care ţineau la distanţă trupele
adverse; zidul de sarisse, numit synaspismos, făcea ca falanga
regilor macedoneni să fie cu adevărat invulnerabilă la toate
atacurile frontale, potrivit lui Donald W. Engels, Alexander
the Great and the Logistics of the Macedonian Army, University
of California Press, Berkeley, 1978, p. 89 ), acest remarcabil
geniu militar, unul dintre marii strategi ai lumii antice, a
reuşit să pună bazele unui imens imperiu, care se întindea,
cum se spune aici (1:3), pînă la marginile pămîntului (gr. e@w"
a!krwn th'" gh'"), de fapt pînă în India, cel mai îndepărtat
ţinut oriental cunoscut la acea vreme (din scrierile istoricilor Hecateu din Milet şi Herodot), unde Alexandru, convins
că nu mai este mult pînă la capătul lumii, a fost obligat de
revolta armatei sale epuizate şi de clima nefavorabilă să-şi
întrerupă îndelunga înaintare spre necunoscut şi să ordone
retragerea (în 326 î.Hr.); la Hyphasa, pe malul Gangelui,
unde a trebuit să-şi încheie campania, Alexandru a ridicat
douăsprezece altare în cinstea zeilor olimpieni şi o coloană
de bronz cu menţiunea: „Aici s-a oprit Alexandru”. ♦ În
pofida impetuozităţii firii sale, care l-a făcut să-şi ucidă
uneori prieteni şi colaboratori foarte apropiaţi, să ordone
distrugerea şi prădarea mai multor cetăţi cucerite, nu mulţi
au fost regii ucişi de Alexandru, cum pare să sugereze sfîrşitul versetului 2 (gr. e!sfaxe basilei'" th'" gh'"); a ucis, e
drept, cîţiva guvernatori de provincii şi pe unii dintre
generalii lui Filip al II-lea, bănuiţi de complot, dar la
uciderea unui „rege” nu poate face trimitere decît „episodul
Bessos”: după bătălia de la Gaugamela (331 î.Hr.), una
dintre cele mai mari din Antichitate, în care, cu toată superioritatea numerică a armatei sale, menţionată de istoricii
antici (Arrian, Diodor din Sicilia, Curtius Rufus), regele
persan Darius al III-lea Codomannus a fost definitiv învins
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şi pus pe fugă, satrapul Bactriei, Bessos, un fost aliat al
acestuia, îl ucide şi se proclamă urmaş al regilor Ahemenizi,
sub numele de Artaxerxes al V-lea; se spune că Alexandru
a regretat moartea lui Darius şi a avut grijă să aibă parte de
funeralii demne de un rege, iar după ce a cucerit Bactria l-a
căutat cu îndîrjire pe ucigaşul Bessos şi, odată prins, l-a
condamnat la moarte în chinuri groaznice (A. B. Bosworth,
A Missing Year in the History of Alexander the Great, în „Journal
of Hellenic Studies”, 101 [1981], p. 17-39). Istoricul latin
CURTIUS RUFUS, autorul monografiei Historiae Alexandri
Magni, vorbeşte (VII, 5) despre intenţia lui Alexandru de a-l
da pe Bessos pe mîna lui Oxathres, fratele lui Darius, pentru
a-i tăia nasul şi urechile, a-l răstigni pe cruce şi a-l străpunge apoi cu săgeţile, dar ulterior i-a amînat supliciul,
pentru a fi răpus chiar pe locul unde acesta îl omorîse pe
Darius (la această moarte face, poate, aluzie vb. gr. e!sfaxen,
din 1:2, al cărui sens literal este ‘a tăiat, a măcelărit’).
PLUTARH, în biografia lui Alexandru din Vieţi paralele (cap.
43), vorbeşte despre un alt supliciu aplicat de Alexandru lui
Bessos: după ce l-a prins, l-a sfîşiat în două, încovoind doi
copaci drepţi şi legînd de fiecare o parte a trupului lui
Bessos, astfel că, atunci cînd le-a dat drumul, fiecare a tras
cu el partea de care fusese legat. Credem că pl. basilei'"
desemnează şi aici, la fel ca în epopeile homerice, nu
propriu-zis regii, ci conducătorii militari sau politici (vezi
CHANTRAINE, s.v.); poate fi însă vorba, sugerează ABEL (p.
2), de o generalizare folosită mecanic de autor, fără o
aprofundare serioasă a surselor despre regele macedonean.
♦ Menţiunea din 1:3, pămîntul a amuţit în faţa lui (versiunea
modernă), este o expresie biblică figurată, menită a sugera
resemnarea mută a celor cuceriţi în faţa cuceritorului (Ps.
76:9) ♦ Semeţirea şi trufirea lui Alexandru, menţionată în
1:4, face aluzie şi la pretenţia sa de a fi considerat zeu şi
cinstit ca atare, după ritualurile orientale, după ce profetul
oracolului zeului egiptean Amon-Zeus îl salută ca fiu al
acestuia; PLUTARH (op. cit., Alexandru, 46) povesteşte că acest
salut s-ar fi datorat, după informaţia unor istorici, unei
greşeli de formulare: „Unii afirmă că profetul, vrînd să-l
salute în greacă cu un termen afectiv, i-a spus „fiule” (gr.
paidivon ), dar, datorită pronunţiei sale barbare, s-a poticnit
la ultima literă, înlocuindu-l pe n cu ", astfel că apelativul a
devenit „fiu al lui Zeus” (gr. pai' Diov"); ei adaugă că lui
Alexandru i-a plăcut tare mult această greşeală şi a răspîndit
zvonul că a fost numit fiu al lui Zeus de zeul însuşi. Configurînd portretul moral al tînărului rege macedonean,
CURTIUS RUFUS (op. cit., X, 5) scria: „dorinţa de glorie şi
plăcerea de a se remarca erau de multe ori mai mari decît se
cuvine să-l însufleţească pe un muritor, fiind pe deplin
îndreptăţite la un tînăr, mai ales cînd ajunsese la o putere
atît de mare”. Dorinţa avidă de putere şi înălţare a lui
Alexandru se datora, în opinia lui Alexandru Cizek (Eroi
politici ai Antichităţii, Editura Univers, Bucureşti, 1976, p.
220), acelui dor de absolut, numit de greci povqo"; cînd
filosoful Anaxarchos i-a vorbit despre nenumăratele lumi
existente în Univers, se spune că tînărul rege ar fi izbucnit
în plîns, pe motiv că el nu cucerise încă nici una dintre ele;
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acest pothos şi geniul său militar vor contribui la crearea
unei efigiii de erou cuceritor, a cărui notă caracteristică a
fost oscilaţia între uman şi divin. Studiind comportamentul
lui Alexandru din ultimele luni de viaţă, Peter Green (în
Alexander the Great and the Hellenistic Age, Phoenix, London,
2007, p. 23-24) identifică unele semne de megalomanie şi
paranoia. Autorii creştini au contribuit în bună măsură la
denigrarea lui Alexandru. Astfel, PAULUS OROSIUS (Historiarum adversus paganos, III, 7) îl desemna drept „o vîltoare de
nenorociri şi cea mai cumplită furtună [abătută] asupra întregului Orient” (gurges miseriarum atque atrocissimus turbo totius
orientis). ♦ La sfîrşitul versetului 4, menţionarea marii armate
strînse de Alexandru nu se înscrie într-o ordine cronologică
riguroasă; PLUTARH (op. cit., Alexandru, 44) precizează că
armata cuceritorului ajunsese la un efectiv impresionant
(120000 de pedestraşi şi 15000 de cavaleri) abia înainte de a
pleca în India. ♦ În 1:5 am tradus gr. tuvrannoi prin suverani,
pentru că aici cuvîntul nu are o conotaţie peiorativă, desemnîndu-i pe stăpînitorii popoarelor, conform precizării
lui CICERO (De republica, II, 47): hic est enim dominus populi,
quem Graeci tyrannum uocat („căci acesta este stăpînul poporului, pe care grecii îl numesc tiran”); tot CICERO (ibidem,
II, 48-49) menţionează însă şi sensul peiorativ căpătat în
timp de acest cuvînt: simul atque enim se inflexit hic rex in
dominatum iniustiorem, fit continuo tyrannus, quo neque taetrius
neque foedius nec dis hominibusque invisius animal ullum cogitari
potest; Habetis igitur primum ortum tyranni, nam hoc nomen Graeci
regis iniusti esse uoluerunt („căci îndată ce acest rege s-a întors
spre o domnie mai nedreaptă, el devine neîntîrziat tiran, şi
nu poate fi concepută de către zei şi oameni vreo vietate
mai urîtă, mai respingătoare şi mai odioasă ca el”).
1:6-10
Aceste cinci versete se referă la moartea lui Alexandru şi la
moştenitorii imperiului său. Pe 10, 11 sau 13 (informaţiile
diferă) iunie 323 î.Hr., acesta moare, în vîrstă de aproape 33
de ani, în Babilon, fără a fi cunoscute cu precizie nici pînă
astăzi cauzele acestei morţi. Puţine evenimente au fost atît
de surprinzătoare ca moartea regelui macedonean, care dovedise o uimitoare rezistenţă pe parcursul campaniei de 12
ani din Orient, trecînd prin numeroase încercări, întrucît
Alexandru îşi conducea personal oastea în luptă şi încasa
loviturile ca orice soldat; rănit deseori de săgeţi, lăncii, săbii
sau pumnale, avea trupul acoperit de numeroase cicatrice;
în consecinţă, atunci cînd regele cade grav bolnav şi moare
în scurtă vreme, „totul înmărmuri într-o tăcere mută”,
spune CURTIUS RUFUS (op. cit., X, 5). PLUTARH (op. cit.,
cap. 75-76) povesteşte că, la puţin timp după pierderea
prietenului său din copilarie, Hephaistion, Alexandru, tulburat de o suită de semne funeste, trecea de la un ospăţ la
altul, bînd excesiv, iar în dimineaţa zilei de 30 mai, după ce
băuse de mai multe ori vin nediluat din cupa de 12 l a lui
Heracles, a început să aibă călduri şi să acuze dureri acute.
Starea regelui s-a înrăutăţit rapid, cîteva zile a mai fost
conştient, continuînd să dea ordine pentru pregătirea expediţiei în Arabia, dar apoi nu a mai putut vorbi şi a fost
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cuprins de puternice accese de febră, astfel că, în seara zilei
de 28 sau 30 a lunii macedonene daisios (corespunzînd
lunii greceşti thargelion, ce dura de la mijlocul lunii mai
pînă la mijlocul lunii iunie, 27 fiind 10, 28, 11, iar 30, 13
iunie), regele a murit înconjurat de generalii săi, care doreau
să afle care dintre ei va fi desemnat moştenitorul celui mai
mare imperiu de pînă atunci, ce se întindea din Grecia pînă
în India. Ca întotdeauna în cazul morţii subite a unui
suveran, se nasc unele suspiciuni, dar, după afirmaţia lui
Plutarh, nimeni nu a bănuit imediat după moartea lui
Alexandru că la mijloc ar fi fost o otrăvire, această bănuială
ivindu-se însă şase ani mai tîrziu, în urma unui denunţ.
Crima ar fi fost plănuită de generalul Antipatros (fiind vehiculată şi complicitatea filosofului Aristotel, fostul dascăl
al lui Alexandru) şi înfăptuită de fiul acestuia, Iollas, care
era paharnicul regelui. Băutura mortală ar fi fost apa îngheţată de la izvorul Styx din Arcadia, adusă într-o copită
de măgar, căci orice alt vas din lut, fier sau bronz ar fi
plesnit din cauza răcelii şi acidităţii apei. Ipoteza otrăvirii,
acceptată şi de mama lui Alexandru, Olympia, îi va oferi
reginei un motiv întemeiat de a se răzbuna pe prezumtivii
vinovaţi de moartea fiului său. Nu pot fi însă excluse şi alte
posibile cauze ale îmbolnăvirii regelui: clima caldă a
Babilonului în pragul verii, mlaştinile din jurul oraşului în
care roiau ţînţarii, condiţii propice ale recidivei malariei de
care suferise. Moartea lui Alexandru a fost pusă şi pe
seama alcoolismului, care i-ar fi distrus ficatul, căci, aşa
cum afirmă şi AELIANUS (Poikilé historia, III, 23), în
ultimele trei săptămîni de viaţă el ar fi băut încontinuu.
După informaţia lui CURTIUS RUFUS (op. cit., X, 5), în ultimele sale clipe de viaţă, Alexandru i-a încredinţat generalului Perdiccas inelul, simbolul puterii, iar celor care-l
întrebau cui va lăsa imperiul le-a răspuns „celui care ar fi
cel mai bun” (lat. ei qui esset optimus). Este puţin probabil ca
Alexandru să mai fi avut puterea de a rosti ceva, dar era o
practică curentă în Antichitate ca, în scopuri politice şi
pentru a influenţa opinia publică, să i se atribuie postum
unui suveran aflat pe patul morţii anumite cuvinte, adaptate circumstanţelor. În tradiţia fatalismului antic, CURTIUS
RUFUS (ibidem) pune pe seama destinului atît gloria, cît şi
sfîrşitul lui Alexandru: „Tot destinul a pus capăt vieţii lui,
precum şi gloriei. Destinul l-a aşteptat pînă ce a cucerit în
întregime Orientul, a ajuns pînă la Ocean şi a înfăptuit tot
ce stătea în putinţa unui muritor”. ♦ Controversată este şi
informaţia din versetul 7, că Alexandru, încă în viaţă fiind,
a împărţit imperiul între cei mai de seamă generali ai săi,
viitorii diadohi (gr. diavdocoi, „succesori, urmaşi”); CURTIUS
RUFUS (op. cit., X, 5-10) menţionează disputele violente
pentru putere între căpeteniile armatei, după moartea lui
Alexandru, pe care le va aplana Perdiccas. Păstrînd prerogativele puterii supreme ca tutore al noului rege, Philippos
al III-lea Arrchidaios, fratele epileptic al lui Alexandru,
acesta va împărţi provinciile imperiului între cei mai de seamă slujitori ai defunctului rege, la şapte zile de la moartea
acestuia: lui Ptolemaios i-a revenit Egiptul, lui Laomedon,
Siria şi Fenicia, lui Philotas, Cilicia, lui Antigonos, Lycia,

Pamphilia şi Phrygia, lui Cassandros, Caria, lui Menandros,
Lidia, iar Cappadocia şi Paflagonia i-au fost atribuite lui
Eumenes. Istoricul latin ţine să precizeze că provinciile nu
au fost distribuite conform testamentului lui Alexandru,
cum se credea, considerînd această versiune lipsită de temei,
în baza propriilor informaţii. După alte surse, Perdiccas ar
fi aşteptat pînă la naşterea fiului lui Alexandru şi al Roxanei,
recunoscut ca rege sub numele de Alexandru al IV-lea, şi
abia apoi, în calitate de regent al acestuia, a împărţit imperiul
între cei mai de seamă generali: Antipatros (Macedonia şi
Grecia), Antigonos (Phrygia, Lycia, Pamphilia), Ptolemaios
(Egiptul), Attalos (Pergamul), Seleucos (Siria şi Babilonia).
Coroborînd toate sursele antice, rezultă că au existat, de fapt,
două împărţiri ale moştenirii teritoriale macedonene: cea
dintîi a fost înfăptuită de Perdiccas, hotărît să păstreze
unitatea imperiului prin formarea unei guvernări colective,
alcătuită din generalii lui Alexandru, care urmau să devină
satrapi în principalele regiuni; cea de-a doua s-a realizat
după asasinarea lui Perdiccas, pusă la cale de diadohii adepţi
ai divizării imperiului (Antigonos, Antipatros, Crateros,
Lysimachos şi Ptolemaios). Între diadohi au existat mari
rivalităţi şi conflicte armate, care au durat cîteva decenii
(319-275 î.Hr.), cunoscute ca „războaiele diadohilor”; la
sfîrşitul epocii diadohilor erau formate trei mari regate
elenistice, conduse de ei sau de urmaşii lor: regatul macedonean, aflat sub stăpînirea Antigonizilor, urmaşii diadohului Antigonos Monophthalmos; regatul seleucid, format
din Siria, Mesopotamia şi Persia, stăpînit de Seleucizi,
urmaşii diadohului Seleucos, devenit regele Seleucos I
Nicator; regatul lagid (Egiptul), condus de Ptolemei, urmaşii diadohului Ptolemaios Lagos, devenit regele Ptolemaios
I Soter (vezi şi Graham Shipley, The Greek World After
Alexander (323-30 B.C.), în seria „Routledge History of the
Ancient World”, Routledge, New York, 2000; Albert Brian
Bosworth, The Legacy of Alexander. Politics, Warfare, and Propaganda under the Successors, Oxford University Press, Oxford,
2002; Waldemar Heckel, The Marshals of Alexander’s Empire,
Routledge, London, 1992). ♦ Informaţia din versetul 8,
potrivit căreia Alexandru a domnit 12 ani, se explică prin
rotunjirea cifrei anilor de domnie, care ar fi numărat, după
ARRIAN (Anabasis, VII, 28), 8 luni în plus (din toamna lui
336 pînă în prima jumătate a lunii iunie, anul 323 î.Hr.).
1:11
Cel desemnat peiorativ în acest verset drept stirpe păcătoasă
(gr. r&ivza a&martwlov") este Antioh al IV-lea (215-164 î.Hr.),
fiul lui Antioh al III-lea, supranumit „cel Mare” (gr. Mevga"),
cel mai important rege din dinastia seleucidă. Acesta a scos
Palestina de sub puterea egiptenilor, în 198 î.Hr., anexînd-o
regatului Siriei. În ce priveşte atitudinea lui faţă de evrei,
FLAVIUS IOSEPHUS (op. cit., III, 3-4) îl descrie ca fiindu-le
prielnic, întrucît era încrezător în loialitatea lor şi le-a îngăduit să trăiască după legea strămoşilor, atitudine în total
contrast cu cea a fiului său Antioh al IV-lea Epiphanes,
autorul acţiunii de elenizare a iudeilor. Pe numele său originar Mithridates, acesta a fost trimis ostatic la Roma, în urma
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înfrîngerii tatălui său de către romani la Magnesia, în 189
î.Hr., conform convenţiilor păcii de la Apameea (188 î.Hr.).
După asasinarea fratelui său Seleucos al IV-lea Philopator,
este eliberat în schimbul nepotului său, Demetrios I Soter,
şi, sprijinit de regele Eumenes al II-lea al Pergamului, preia
domnia în 175 î.Hr., sub numele de Antioh al IV-lea (este
vorba de anul al 137-lea al domniei grecilor, de fapt al
domniei seleucizilor, conform calendarului autumnal seleucid, folosit în 1Mac., după care era seleucidă începea în
octombrie 312 î.Hr., anul întemeierii regatului seleucid de
către diadohul Seleucos, care se proclamă rege în 305 î.Hr.,
sub numele de Seleucos I Nicator). Antioh al IV-lea a fost
cel dintîi rege din dinastia seleucizilor care şi-a atribuit
epitete divine, identificîndu-se cu Zeus: întîi pe cel de
E
* pifanhv" („Zeul Vizibil, Ilustru”), modificat ironic de
contemporani, spune istoricul POLYBIOS (Historiae, XXVI,
10), în *Epimanhv" („Furiosul, Nebunul”), din cauza pretenţiei absurde de a se crede zeu; mai apoi, după cucerirea
Egiptului, şi-a asociat şi epitetul Nikhfovro" („Victoriosul”).
1:12-17
Sintagma incipitală din versetul 12, în acele zile (gr. *En tai'"
h&mevrai" e*keivnai", lat. In illis diebus), reproduce o formulă
semitică ce servea unei circumstanţieri vagi a acţiunii, agreată
în stilul narativ, căci politica de elenizare a iudeilor, desăvîrşită de Antioh al IV-lea, a fost iniţiată, de fapt, de predecesorul său, Seleucos al IV-lea. Ea a aflat în rîndul acestora
unii adepţi, nemulţumiţi de izolarea lor faţă de neamurile
din jur, impusă de lege, şi, în consecinţă, dispuşi să adopte
obiceiurile „neamurilor” (gr. e!qnh este echivalentul ebr.
gôyīm, desemnînd cel mai adesea în Septuaginta naţiunile
păgîne în opoziţie cu poporul lui Israel). Împuterniciţi de
rege, aceşti iudei dizidenţi au construit un gimnaziu în
Ierusalim, ca prim simbol al emancipării lor, iar practicarea
exerciţiilor fizice în el, cu trupurile complet goale (gr.
gumnavsion < gumnov", „gol”), i-a obligat la al doilea gest
major, îndepărtarea urmelor circumciziei (semnul alianţei
cu Dumnezeu), printr-o dureroasă operaţie de refacere a
prepuţurilor (gr. a*krobustiva, lat. praeputia); astfel, ei îndepărtau orice urmă a apartenenţei la Israel şi se excludeau
voluntar din rîndurile poporului ales al lui Dumnezeu
pentru a le face pe plac grecilor care considerau circumcizia
un atentat la integritatea trupească. Referitor la echivalarea
gr. a*krobustiva, observăm în vechile traduceri româneşti
uzul subst. neobrezuire (BIBL.1688, MS.4389), derivat negativ
de la infinitivul lung substantivizat al vb. a obrezui („a circumcide”), redat în MS.45 prin perifraza acoperemîntu la
margini.
1:18-22
În aceste versete sînt comasate întîmplările din cele două
campanii ale lui Antioh al IV-lea în Egipt, împotriva suveranilor lagizi Ptolemeu al VI-lea Philometor şi Ptolemeu al
VIII-lea Euergetes. Prima campanie a fost iniţiată în anul
170 î.Hr., după ce regenţii tînărului Ptolemeu al VI-lea i-au

cerut lui Antioh să înapoieze Egiptului provincia Koile
Syria; în cursul acestei campanii, regele seleucid a cucerit
aproape întreg Egiptul, cu excepţia Alexandriei, şi a luat
prăzi bogate (POLYBIOS, op. cit., XXVII, 17), dar, pentru a
nu intra în conflict cu Roma, l-a lăsat pe regele egiptean,
care îi era nepot de soră, să domnească în continuare, el
proclamîndu-se la Memfis regent al acestuia. La Alexandria
a fost ales însă un alt rege, fratele lui Ptolemeu al VI-lea,
Ptolemeu al VIII-lea, dar cei doi fraţi şi sora lor, Cleopatra
a II-a, decid să conducă împreună Egiptul şi să ceară
ajutor Romei împotriva lui Antioh. Cea de-a doua expediţie a lui Antioh împotriva Egiptului a avut loc în 168
î.Hr., ocazie cu care el a cucerit şi Ciprul, dar, în apropiere
de Alexandria, după informaţiile istoricilor (POLYBIOS, op.
cit., XIX, 27; TITUS LIVIUS, Ab urbe condita, XLV, 12), se
întîlneşte cu delegaţia romană condusă de Gaius Popilius
Laenas, care-i înmînează tăbliţele conţinînd somaţia (adresată lui de senatul roman) de a renunţa la Egipt şi Cipru,
altminteri intră în conflict cu Roma; cînd Antioh a cerut să
se sfătuiască cu consilierii săi, Popilius a trasat în jurul lui
cu varga un cerc, spunîndu-i că înainte de a ieşi din acel
perimetru trebuie să hotărască ce va face; în faţa acestui
ultimatum ferm, se spune că Antioh a cedat, a întins dreapta
solului roman şi a ordonat retragerea armatei sale din Egipt,
cf. TITUS LIVIUS (op. cit., XLV, 12): tabellas ei Popilius <senatus consultum> scriptum habentis tradit atque omnium primum id
legere iubet. Quibus perlectis cum se consideraturum adhibitis amicis,
quid faciendum sibi esset dixisset, Popilius pro cetera asperitate animi
uirga, quam in manu gerebat, circumscripsit regem ac „priusquam
hoc circulo excedas” inquit „redde responsum, senatui quod referam”.
Obstupefactus tam uiolento imperio parumper cum haesitasset,
„faciam” inquit „quod censet senatus”. Tum demum Popilius dextram
regi tamquam socio atque amico porrexit („Popilius îi înmînează
tăbliţele ce conţineau dispoziţia scrisă a senatului şi îi cere,
mai întîi de toate, să o citească. După ce a citit-o, întrucît le
spusese prietenilor din jurul lui că urmează a se gîndi ce
trebuie făcut, Popilius, de altfel potrivit cu asprimea lui sufletească, cu varga pe care o avea în mînă a trasat un cerc în
jurul regelui şi i-a spus: «Înainte de a ieşi din acest cerc, dă
răspunsul pe care-l voi prezenta senatului». Uluit de o aşa
aprigă poruncă, după ce a ezitat puţin, [Antioh] a spus:
«Voi face ceea ce crede de cuviinţă senatul». Atunci, Popilius
i-a întins din nou dreapta regelui ca unui aliat şi prieten”).
1:23-25
Expediţia lui Antioh asupra Israelului, în cursul căreia s-a
petrecut şi jefuirea templului din Ierusalim, nu a avut loc,
de fapt, cum pare a se înţelege aici, după prima sa campanie împotriva Egiptului (finalizată, conform datării din
1:22, în cel de-al 143-lea an al domniei seleucizilor, adică în
169 î.Hr.), ci după cea de-a doua, fapt bine precizat în
2Mac. 5:1-11. ♦ Şi în 1:23, la fel ca în 1:19, se precizează că
Antioh a pornit spre Ierusalim, la fel ca spre Egipt, cu o
armată puternică (gr. e*n o!clw/ barei', cu valoarea comitativă a
prepoziţiei e*n ), pentru a se pune în evidenţă intenţia şi
dimensiunea ofensivă a expediţiei seleucide; aceeaşi sin-
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tagmă, devenită un soi de automatism narativ, se întîlneşte
şi în 1:30, cu referire la a doua expediţie seleucidă în
Ierusalim. ♦ Enumerarea obiectelor sustrase de Antioh din
templul iudaic este întrucîtva similară celei din cartea 4Reg.
(25:14-15), unde se vorbeşte despre jefuirea templului de
către caldeeni. Actul de spoliere a sfîntului lăcaş se înscrie,
în opinia unor istorici, în aceeaşi tradiţie a hierosyliei (gr. h&
i&erosuliva, „jefuirea unui sanctuar”) seleucide, care l-a determinat pe Antioh să jefuiască şi templul lui Amon din
Egipt, în pofida convenţiei încheiate cu nepotul său; ea ar
fi fost motivată şi de obligaţia de a trimite Romei, conform
convenţiei de la Apameea, un tribut oneros (POLYBIOS, op.
cit., XXVIII, 18). După informaţia lui FLAVIUS IOSEPHUS
(Războiul iudaic, II, 5, 21), prăzile luate de Antioh din
templu ar fi fost în valoare de 1800 de talanţi. ♦ O anume
problemă ne-a pus, în versetul 1:23, precizarea finală din
textul grec, kaiV e*levpise pavnta, întrucît verbul lepivzw are
sensul ‘a curăţa de solzi, de coajă’, ceea ce ar presupune că
obiectele spoliate de Antioh din templul iudaic nu erau de
aur, ci doar aurite (adj. gr. cruou'", -h', -ou'n are ambele sensuri), şi, în consecinţă, regele pe toate le-a despuiat [de aur]
(versiunea modernă). Faţă de această interpretare şi traducerea noastră, în versiunile româneşti am întîlnit variantele:
şi le sfărîmă’ toate (BIBL.1688, MS.4389), şi le-au mărunţit toate
(MS.45), pe care o despuie de aurul ei (BIBL.RADU-GAL., cu
referire doar la podoaba de pe faţada templului), şi le-a sfărîmat pe toate (BIBL.1944), şi luîndu-le pe toate (SEPT.NEC).
Versiunile care prezintă varianta distrugerii obiectelor cultuale de către Antioh par să fi fost influenţate de echivalarea
et omnia comminuit din VULG.; vb. lat. comminuere întruneşte
însă sensurile ‘a sfărîma’, ‘a împuţina’, deci s-ar putea referi
atît la o distrugere propriu-zisă a respectivelor odoare, cît şi
la o împuţinare a lor de aurul cu care fuseseră placate. ♦
Nu există şi alte informaţii despre faptul că spolierea marelui templu de odoarele cele mai de preţ şi de depozitele
de bani publici şi particulari (păstrate aici datorită caracterului inviolabil al locului) a fost însoţită şi de un masacru
uman (gr. h& fonoktoniva ); este foarte posibil ca autorul să
comute aici un episod petrecut ulterior, în cea de-a doua
campanie seleucidă asupra Israelului (condusă de generalul
lui Antioh, Apollonios), încheiată astfel, sau să fi avut în
vedere uciderea unora dintre iudeii care s-au opus atunci
jafului, fapt întărit şi de precizarea lui FLAVIUS IOSEPHUS
(Antichităţi iudaice, XII, 5, 3) la comentarea acestui verset:
pollouV" a*pevkteinen tw'n e*nantiva fronouvntwn („a ucis pe
mulţi dintre cei ce i se împotriveau”).
1:26-29
Sînt detaliate aici, în forma unei elegii, efectele actului devastator al lui Antioh asupra iudeilor conservatori de toate
vîrstele, lamentaţiile lor nesfîrşite pentru „ruşinea” (gr.
ai*scuvnh) care i-a copleşit în urma umilinţei la care a fost
supus marele templu şi, implicit, religia iudaică. În versetul
29, enunţul KaiV e*seivsqh h& gh' e*piV touV" katoikou'nta"
au*thvn (SEPT.FRANKF.) este susceptibil de interpretări diferite, în funcţie de sensul atribuit prepoziţiei e*piv + ac.

(„peste, pentru, din pricina”): şi pămîntul s-a cutremurat „peste
cei ce-l locuiau”/ pentru cei ce-l locuiau/ „din pricina celor
ce-l locuiau”; prima variantă, care acreditează ideea unui
seism autentic petrecut atunci, este întărită de traducerea
lui Hieronim din VULG.: et commota est terra super habitantes in
ea; conform celei de-a doua (pentru care optăm), ar fi vorba
nu despre un seism propriu-zis, ci, într-o dimensionare
hiperbolică a compasiunii, de tulburarea întregului pămînt
pentru nedreptăţile suferite de unii dintre locuitorii săi;
conform celei de-a treia versiuni posibile, pămîntul ar fi
doar ţara iudeilor răscolită atunci atît de actele profanatoare
ale cotropitorilor, cît şi de aderenţa unora dintre locuitorii
săi la ele. În traducerile româneşti şi străine întîlnim toate
cele trei variante interpretative: şi să clăti pămîntul pentru cei ce
lăcuia pre dînsul (BIBL.1688), şi să clăti pămîntul preste ceia ce
lăcuiescu pre el (MS.45), şi se cutremurắ pămîntul pentru cei ce
lăcuia pre dînsul (MS.4389), pămîntul s’a cutremurat din pricina
locuitorilor (BIBL.RADU-GAL.), şi s-a cutremurat pămîntul din
pricina celor ce locuiau pe el (BIBL.1988), Pământul s’a cutremurat
sub cei ce-l locuiau (BIBL.ANANIA), pămîntul s-a cutremurat din
pricina locuitorilor săi (SEPT.NEC), and the land quaked for those
dwelling in it (GOLDSTEIN), et la terre trembla pour ceux qui
l’habitaient (GIGUET), le pays fut agité à cause de ceux qui
l’habitent (ABEL).
1:30-34
Conform datării din 1:20, această a doua campanie antiiudaică a seleucizilor, soldată cu distrugeri materiale şi cu
pierderi de vieţi omeneşti, s-ar fi petrecut în 167 î.Hr., fiind
o replică la încercarea de emancipare a iudeilor de sub stăpînirea siriană; ea a fost condusă, cum se precizează aici, nu
de Antioh, ci de un înalt demnitar şi general al său, desemnat drept dregătorul [însărcinat] cu strîngerea tributului (gr.
a!rconta forologiva", lat. principem tributorum), indicat în
cartea 2Mac. (5:24) a fi mysarhul Apollonios (gr. musavrchn
*Apollwvnion, lat. odiosum principem Apollonium). FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 5, 4), criticat de altfel de
comentatori (ABEL, p. 15) pentru neglijenţa folosirii surselor, consideră această expediţie din anul 167 î.Hr. drept
prima expediţie a lui Antioh încheiată cu jefuirea templului.
Tăcerea autorului cărţii 1Mac. asupra motivului celei de-a
doua expediţii seleucide împotriva Israelului este cumva
suplinită de 2Mac. 5:11, în care se vorbeşte despre o revoltă
a iudeilor conduşi de Iason; şi FLAVIUS IOSEPHUS menţionează, la începutul cărţii Războiul iudaic (I, 31-32), o revoltă
a celor din Israel împotriva seleucizilor, care ar fi generat
cea de-a doua expediţie punitivă a acestora. ♦ Sintagma
vorbe împăciuitoare (gr. lovgou" ei*rhnikouv", lat. verba pacifica)
din versetul 31 apare în mai multe locuri din Cărţile Macabeilor, pentru a pune în relief perfidia cotropitorilor de a-i
încredinţa pe iudei de intenţiilor lor paşnice, în pofida
ostilităţii cu care urmau a se comporta.
1:35-42
Pentru a avea control asupra iudeilor, seleucizii au construit,
chiar în apropierea templului, o citadelă (gr. a!kra), o ade-
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vărată fortăreaţă militară aşezată la înălţime, pe colina din
vestul templului, în cartierul numit Cetatea lui David, organizată ca un mic polis, cu garnizoană de apărare, cu sanctuar
şi gimnaziu, în care au fost găzduiţi, alături de civili păgîni,
şi iudei filoeleni, desemnaţi generic în versetul 36 drept
neam păcătos, oameni fără de lege (gr. e!qno" a&martwloVn, a!ndra"
paranovmou", lat. gentem peccatorum, viros iniquos); în intenţia
lui Antioh, această Akra urma să funcţioneze şi ca un focar
de promovare şi răspîndire a elenismului în Iudeea, de unde
şi desemnarea calomnioasă a citadelei în versetul 38 drept
un duşman netrebnic pentru Israel (gr. ei*" diavbolon ponhroVn
tw'/ *Israhvl, lat. in diabolum malum in Israhel); vezi, pentru
aceasta, şi Willis A. Shotwell, The Problem of the Syrian Akra,
în „Bulletin of the American School of Oriental Research”,
176 (1964), p. 10-19. ♦ Versetele 36-40 alcătuiesc o nouă
lamentaţie privitoare la nelegiuirile celor din Akra, care au
dus la distrugerea Ierusalimului; golirea cetăţii de locuitorii
săi, de teama represaliilor venite din citadelă, şi prăbuşirea
gloriei ei sînt toposuri tipic biblice, menite a augmenta culpabilizarea duşmanilor lui Israel. Remarcăm efectul stilistic
al parigmenonului din versetul 40 (oi& kavtoikoi... katoikiva)
pentru a marca depopularea Ierusalimului de locuitorii săi
legitimi şi transformarea lui într-o locuinţă a străinilor.
1:43-54
Aceste versete reproduc dispoziţiile decretului lui Antioh al
IV-lea adresat populaţiei din Ierusalim şi din întreaga Iudee,
anulînd astfel decretul de toleranţă al tatălui său, Antioh al
III-lea, care le îngăduise iudeilor să trăiască după legea lui
Moise; aceste dispoziţii oficiale, trimise prin intermediul
unor mesageri, sînt desemnate în versetul 46 prin pl. bibliva
(lat. libros), care se referă la copiile multiplicate ale actelor
oficiale de orice natură. ♦ La dorinţa lui Antioh de elenizare a popoarelor din cuprinsul regatului său par să fi aderat
şi mulţi din Israel (gr. polloiV a*poV *Israhvl), mai ales din
rîndurile aristocraţiei, dar şi din popor, care, aşa cum s-a
menţionat anterior, au fost dispuşi să-şi renege tradiţiile şi
să se conformeze dispoziţiilor scrise ale regelui, detaliate
aici. După informaţia lui TACITUS (Historiae, 5, 8), evident
ostil iudeilor, acţiunea salutară a lui Antioh de aculturaţie a
acestora ar fi fost zădărnicită de războiul cu parţii: postquam
Macedones praepolluere, rex Antiochus demere superstitionem et mores
Graecorum dare adnisus, quo minus taeterrimam gentem in melius
mutaret, Parthorum bello prohibitus est („după ce macedonenii au
căpătat superioritate, regele Antioh, încercînd să înlăture
practicile religioase [ale iudeilor] şi să le impună obiceiurile
grecilor, pentru a schimba în mai bine naţia cea mai
respingătoare, a fost împiedicat de războiul cu parţii”). ♦
Animalele considerate „necurate” (gr. a*kavqarta) de iudei,
fiind interzisă jertfirea şi consumarea lor, sînt enumerate în
Lev. 11:4-8: cămila, iepurele de casă, iepurele de cîmp şi
porcul; în dispoziţiile lui Antioh li se impunea iudeilor să
renunţe la tabu-urile lor alimentare şi să aducă jertfă cărnuri de
porc şi animale de rînd (gr. quvein u@eia kaiV kthvnh koinav, lat.
immolari carnes suillas et pecora communia). În versetul 50, adj.

koinav nu e propriu-zis un sinonim al lui a*kavqarta, făcînd
referire la animalele de uz comun în rîndul păgînilor (cf.
VULG.: pecora communia) şi atrăgînd astfel atenţia asupra
intenţiei suveranului seleucid de a institui în regat şi o
„comunitate” alimentară; sintagma gr. kthvnh koinav apare
în traducerile româneşti în variante în care adj. koinav este
redat prevalent prin sensul derivat ‘necurate’: dobitoace de
obşte (BIBL.1688, MS.45, MS.4389, cu explicaţia marginală de
tot fêliul), dobitoace necurate (BIBL.ŞAGUNA, BIBL.RADU-GAL.),
vite necurate (BIBL.1914, BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.1988),
animale necurate (BIBL.ANANIA, SEPT.NEC); şi în traducerile
străine observăm aceeaşi preferinţă pentru sensul derivat al
adjectivului: unfit animals (GOLDSTEIN), des animaux impurs
(ABEL), bêtes impurs (GIGUET).

1:55-67
În stilul narativ specific bibliei ebraice sînt descrise în
aceste versete consecinţele îndeplinirii poruncilor regale şi
reacţiile iudeilor faţă de ele: de o parte subordonare şi conformare, de altă parte insubordonare şi rezistenţă, urmată
de persecuţii aspre din partea stăpînirii (distrugerea cărţilor
sfinte, uciderea celor ce se încumetau să le păstreze, uciderea
pruncilor circumcişi şi a mamelor lor). Una dintre cele mai
profanatoare consecinţe a fost ridicarea în templul din
Ierusalim, peste altarul de jertfă, a unui altar păgîn de tip
elenistic, desemnat cu repulsie de autor drept spurcăciunea
pustiirii (gr. bdevlugma e*rhmwvsew"), în cea de-a cincisprezecea
zi a lunii ebraice chaseleu a anului 145 după era seleucidă,
corespunzînd zilei de 8 decembrie 167 î.Hr., iar zece zile
mai tîrziu, pe 25 chaseleu (18 decembrie), de ziua regelui
Antioh, a fost oficiat primul sacrificiu pe altarul păgîn, urmînd ca în fiecare lună, la aceeaşi dată, să se aducă sacrificii
păgîne. ♦ În versetul 61 se precizează că actele de violenţă
ale stăpînirii asupra iudeilor aveau loc lună de lună, adică la
fiecare lună nouă, zi de sărbătoare în calendarul iudaic. ♦
În versetul 60 din SEPT.RAHLFS (1:64 în SEPT.FRANKF.)
lipsesc verbele: proenovmeusan („au devastat”), referitor la
distrugerea caselor femeilor ce-şi circumcideau pruncii, şi
e*qanavtwsan („i-au dat morţii”), referitor la pedeapsa aplicată autorilor circumciziei; aceste verbe, al căror semantism
nu poate fi suplinit prin zeugmă de precedentul e*krevmasan
(„i-au spînzurat”), cu referire la pruncii circumcişi, apar în
SEPT.FRANKF., SEPT.LOND., BIBL.VEN. şi SEPT.BOS; în
VULG., vb. e*qanavtwsan este tradus, dar nu şi precedentul,
proenovmeusan : et suspendebant pueros a cervicibus per universas
domos eorum et eos qui circumciderunt eos trucidabant. ♦ Enunţul
din ultimul verset al capitolului (Şi straşnic de mare mînie se
iscă asupra lui Israel) este ambiguu: este vorba de mînia
regelui faţă de insubordonarea iudeilor conservatori sau de
cea a lui Dumnezeu faţă de iudeii apostaţi? Cîteva traduceri
româneşti şi străine optează explicit pentru una dintre
aceste variante: Şi marea urgie a lui Dumnezeu se abătuse peste
Israil (BIBL.RADU-GAL.), Et la colère du roi fut très grande contre
Israel (GIGUET). La fel de bine, acest verset poate anticipa
mînia populară care va culmina cu insurgenţa Macabeilor.
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Capitolul al 2-lea
2:1
Capitolul al doilea al naraţiunii macabeice este inaugurat de
aceeaşi formulă incipitală, întîlnită şi în 1:12, În acele zile (gr.
*En tai'" h&mevrai" e*keivna", lat. In illis diebus), care indică
intervalul de timp în care se petrec evenimentele subsecvente, respectiv cel în care se înteţise prigonirea iudeilor
conservatori. ♦ Neputîndu-şi exercita în Ierusalim funcţia
sacerdotală, din pricina persecuţiilor, preotul Mattathias
pleacă din Ierusalim spre Modein, locul său de baştină, un
orăşel de munte situat la nord-vest de Ierusalim, în apropierea căruia bunicul său Simon ridicase mormîntul familiei. Deşi vb. a*nevsth (lat. surrexit) este considerat un termen
tehnic narativ, servind la introducerea unui nou personaj în
acţiune, credem că aici nu trebuie tradus prin „urcă” sau
prin „se sculă” (conferindu-se prefixului a*nav- sensul ‘în
sus’), ci prin „plecă” (a*nav- cu sensul ‘în urmă’), astfel că
a*poV *Ierousalhvm este complementul lui de loc şi nu indică
originea lui Ioarib, cum apare în majoritatea traducerilor
româneşti (MS.4389, BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.
RADU-GAL., BIBL.1988, SEPT.NEC); mai mult, în unele
versiuni româneşti, pentru a-i păstra vb. a*nevsth sensul tehnic menţionat, enunţiativa kaiV e*kavqisen e*n Mwdei>>n (SEPT.
RAHLFS, cf. SEPT.FRANKF.) este tradusă printr-o relativă
menită a întregi caracterizarea lui Mattathias prin precizarea
apartenenţei topice: care locuia în Modein (BIBL.RADU-GAL.),
care se aşezase în Modein (SEPT.NEC); în traducerile străine
am întîlnit însă aceeaşi corectă opţiune de traducere pe care
o adoptăm şi noi: sortit de Jérusalem et s’établit en Modin
(GIGUET), quitta Jérusalem pour s’établir à Modin (ABEL), left
Jerusalem and settled at Modem (GOLDSTEIN).
2:2-5
Fii lui Mattathias (Ioan, Simon, Iuda, Eleazar şi Ionathan)
sînt menţionaţi în aceste versete şi cu supranumele lor, a
căror semnificaţie nu poate fi decît prezumată; cele mai
multe supoziţii s-au făcut în legătură cu supranumele lui
Iuda, Macabeul (gr. Makkabai'o", echivalarea ebr. Maqqabhī
sau a aram. mqby): el a fost pus în legătură de ABEL (Introduction, p. II) cu subst. maqqebheh („ciocan”) sau cu vb.
niqqabh („a numi, a desemna”).
2:6-14
Versetele conţin lamentaţia lui Mattathias la vederea sacrilegiilor (gr. taV" blasfhmiva", lat. mala) comise de oamenii
lui Antioh în Ierusalim şi a lipsei sale de reacţie faţă de
acestea (gr. kaqivsai, lat. sedere); plîngerea sa este urmată de
gesturile simbolice ale durerii, comune mai multor popoare
antice, la care recurge împreună cu fiii săi: sfîşierea veşmintelor şi acoperirea cu saci (gr. savkkoi), îmbrăcăminte aspră
din păr de capră, folosită în semn de jale şi penitenţă. ♦ În
versetul 6, pl. taV" blasfhmiva" (SEPT.FRANKF.) nu se referă,
în sens etimologic, la cuvintele nelegiuite şi calomnioase
rostite de păgîni la adresa iudeilor, cît mai ales la actele lor
sacrilege; în traducerile româneşti şi străine întîlnim vari-

antele: blestemile (BIBL.1688), răotăţile (MS.4389), blăstămile
(MS.45, BIBL.ŞAGUNA), blasfemiile (BIBL.1914, BIBL.1944,
BIBL.1968, BIBL.ANANIA, SEPT.NEC., V.T.II/2), pîngărirea
(BIBL.RADU-GAL.), les sacriléges (GIGUET), des impiétés (ABEL),
the blasphemies (GOLDSTEIN). ♦ Semnalăm în versetul 10 o
diferenţă de lecţiune între ediţii: 1. basileivan (versiunea
modernă: domnia) în SEPT.FRANKF., SEPT.LOND., BIBL.
VEN. şi SEPT.BOS (echivalată în VULG. prin regnum); 2.
basivleia (plural neutru substantivizat, cu sensul ‘însemnele/ podoabele regale’ al adj. basivleio", -a, -on) în SEPT.
RAHLFS. În acelaşi verset, în MS.4389, pl. prăzile (gr. taV
skuvla, lat. spolia) este tradus prin regionalismul jăcman, cf.
magh. zsákmány, „pradă” (DLR, s.v).
2:15
Scopul declarat al venirii la Modein a oamenilor lui Antioh,
care impuneau [iudeilor] apostazia (gr. oi& katanagkavzonte"
thVn a*postasivan ), a fost acela de a face să se aducă jertfe
(gr. i@na qusiavsswsi) în cetatea devenită bastion şi simbol
al rezistenţei antipăgîne, prin prezenţa lui Mattathias şi a
fiilor săi. În VULG., conţinutul celei de-a doua părţi a versetului este modificat şi amplificat, din dorinţa de a oferi un
sens plenar subst. a*postasiva : ut cogerent eos qui confugerant in
civitate Modin immolare et accendere et a lege Dei discedere („ca să-i
constrîngă pe cei ce fugiseră să aducă jertfe în cetatea
Modin, să aprindă focul [pe altar] şi să se lepede de lege”);
sintagma lat. in civitate Modin, în cazul ablativ, poate fi interpretată corect drept complement de loc al vb. immolare, dar,
cunoscută fiind confuzia între ablativul locativ şi acuzativul
direcţional după prepoziţia in în latina tîrzie, ea poate fi
relaţionată şi cu vb. confugerant („cei ce fugiseră la Modein”);
în traducerile româneşti întîlnim şi variante în care acuzativul direcţional ei*" Modei>n nu este relaţionat cu vb. h^lqon
(versiunea modernă: veniră), ci cu sensul participiului articulat oi& katanagkavzonte": împărechêrea la Modín cetatea
(BIBL.1688, cf. MS.45, unde subst. împărechêrea este o traducere liberă, explicativă a gr. a*postasiva, subliniind ideea că
renunţarea la credinţa iudaică echivala cu asocierea la cea
păgînă); versiunea din MS.4389 (silind pre cei ce fugise în cetatea
Modínului să facă jărtvă) se apropie de VULG.; apropiate de
VULG. sînt şi traducerile: carii silea pre cei din Modin cetatea să
părăsească pre Dumnezeu şi să jerfească (BIBL.ŞAGUNA), cari
sileau pre cei din cetatea Modin să părăsească pre Dumnezeu şi să
jertfească (BIBL.1914), care sileau pe cei din cetatea Modin să părăsească pe Dumnezeu şi să jertfească (BIBL.1944, BIBL.1968,
BIBL.1988); remarcăm şi în unele traduceri străine corelarea
copulativă, absentă în textul grec, între sensul presupus final
al participiului articulat oi& katanagkavzonte" şi finala propriu-zisă, i@na qusiavsswsi: pour contraindre à apostasier et à
offrir des sacrifices (GIGUET).
2:16
Cele două componente ale versetului pun în opoziţie zelul
slugarnic al multor iudei din Modein de a veni ei înşişi la
întîlnirea cu oamenii lui Antioh şi ostilitatea lui Mattathias
şi a fiilor săi, care fie au fost aduşi la întrunire, fie s-au ţinut
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laolaltă deoparte, aşa cum pare a sugera vb. sunhvcqhsan,
susceptibil de ambele sensuri; acest contrast, intenţionat de
autor (în conformitate cu originalul ebraic), credem că este
pus în evidenţă la nivel expresiv de forma activă a verbului
care se referă la cei dintîi, prosh'lqon („veniră la”), şi
forma pasivă a verbului care-i vizează pe insubordonaţi,
sunhvcqhsan, de aceea am optat aici pentru traducerea lui
pasivă: au fost aduşi împreună [la întrunire]; puţine traduceri
româneşti şi străine sesizează această antiteză, pe care o
surprinde şi VULG. (sed Matthathias et filii eius constanter
steterunt): iar Matathiia şi feciorii lui stătură vîrtos (MS.4389), iar
Matatia şi fiii lui s-au adus (BIBL.1914), dar Matatia şi fiii săi
s’au ţinut laolaltă deoparte (BIBL.ANANIA), iar Mattathias şi fiii
săi s-au ţinut deoparte (SEPT.NEC), and Mattathias and his sons
were brought into the gathering (GOLDSTEIN), mais Mattathias et
ses fils se tinrent ensemble à part (ABEL).
2:17-22
În versetele 17-18, alocuţiunea trimişilor regelui către
Mattathias, cel mai influent om din Modein, în încercarea
de a-l determina la gestul apostazic suprem, sacrificiul în
cinstea divinităţii păgîne, are trei importante componente
persuasive: elogierea interlocutorului, promisiunea unor
avantaje concrete şi menţionarea adeziunii masive a altor
popoare, inclusiv a iudeilor, la credinţa greacă; elogierea
constă în atribuirea titlului de căpetenie (gr. a!rcwn, lat.
princeps) a oraşului, care beneficia atît de renume şi de autoritate, cît şi de sprijinul familiei şi al semenilor întru
credinţă; promisiunea consta într-o consistentă răsplată
materială, dar mai ales în calitatea de „prieteni ai regelui”
(gr. fivloi tou' basilevw"), oferită lui Mattathias şi fiilor săi,
distincţie onorifică, de sorginte orientală, adoptată şi de
macedonenii cuceritori, care presupunea deţinerea unor importante privilegii la curtea regală (Elias Joseph Bickermann,
Institutions des Séleucides, Librairie Orientaliste P. Geuthner,
Paris, 1938, p. 40-50); în sfîrşit, un argument peremptoriu
pare a fi, în opinia trimişilor regali, acceptul celorlalte neamuri din regatul seleucid, precum şi al bărbaţilor de frunte
din Iuda (Iudeea) şi din Ierusalim de a recunoaşte divinitatea păgînă şi a aduce sacrificii în cinstea ei. Răspunsul
preotului iudeu este pe măsura determinării sale de a rămîne fidel credinţei strămoşeşti şi de a-i îndemna şi pe ceilalţi
să o facă; afirmaţia fermă din finalul discursului lui
Mattathias (versetul 22), de a nu asculta de porunca regelui
şi de a nu se abate de la credinţa iudaică, este mai detaliată
în VULG.: nec sacrificabimus transgredientes legis nostrae mandata
ut eamus altera via („nu vom aduce sacrificii trecînd peste
prescripţiile legii noastre, spre a o lua pe celălalt drum”).
2:23-26
Versetele se referă la gestul justiţiar al lui Mattathias la
vederea unui iudeu, care, fie din zel apostazic, fie pentru a
aplana un eventual conflict după refuzul categoric al preotului, se apropiase de altar pentru a aduce sacrificii; cuprins
de o mînie îndreptăţită de însăşi legea iudaică, conform
căreia trebuia dat morţii (prin lapidare) cel care, prin propriul

exemplu, îi îndepărta şi pe ceilalţi de la cultul adevăratului
Dumnezeu (Deut. 13:7-10, 17:2-7), Mattathias îl ucide pe
sacrificator la altar (de aceeaşi soartă avînd parte şi trimisul
regelui) şi distruge altarul păgîn. La nivel expresiv, remarcăm
simetria antitetică dintre versetele 23 şi 24: iudeul apostat a
acţionat conform poruncii regelui (gr. kataV toV provstagma tou'
basilevw", lat. secundum iussum regis), iar Mattathias, conform
legii (gr. kataV toV krivma, cf. lat. secundum iudicium legis).
FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 6) îi asociază şi
pe fiii lui Mattathias la acest act, respectînd recomandările
din Deut. 17:6-7, de a-i antrena şi pe martorii unui act de
apostazie la uciderea apostatului; armele crimei sînt şi la
Flavius Iosephus cuţitele de sacrificiu (gr. kopivde"), care
făceau oricum parte din echipamentul preoţilor, astfel că
prezenţa lor în mîinile lui Mattathias şi ale fiilor săi nu era
de natură să-i neliniştească pe oamenii regelui. ♦ În versetul
26, gestul solitar al lui Mattathias este comparat cu cel al lui
Phinees, fiul lui Eleazar, din Num. 25:7-8, doar că acolo nu
se precizează numele şi filiaţia celui ucis.
2:27-30
Pentru a scăpa de persecuţiile stăpînirii în urma actului său
vindicativ, Mattathias şi familia sa se refugiază în munţii
din nordul Ierusalimului, îndemnîndu-i pe toţi cei ce-şi păstraseră credinţa să-i urmeze exemplul, iar aceştia au fugit în
pustiul Iudeei. Au fost ajunşi din urmă de oamenii regelui şi
asediaţi chiar în ziua de sabat, zi aleasă deliberat de păgîni,
pretinde FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XIII, 6),
ştiind că iudeilor nu le este permisă în această zi sacră nici
o activitate, sub ameninţarea pedepsei cu moartea: oricine va
face o lucrare în ziua a şaptea va fi pedepsit cu moartea (cf. Ieş.
31:15).
2:31-38
Versetele se referă la rezistenţa eroică a iudeilor refugiaţi în
grotele din pustiul Iudeei, asediaţi de oştile regelui în ziua
de sabat; ei se feresc să presteze vreo muncă în apărarea
lor, dar rămîn neclintiţi în hotărîrea de a nu se supune dispoziţiilor stăpînirii, în pofida îndemnului asediatorilor de a
se salva. FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 6, 2)
informează că iudeii martiri au fost omorîţi în acea împrejurare, dîndu-li-se foc. Aceeaşi informaţie apare şi în 2Mac.
6:11, unde cel ce conduce ostilităţile împotriva iudeilor este
Filip Frigianul, lăsat de Antioh ca reprezentant al său la
Ierusalim.
2:39-48
Aflînd de martiriul coreligionarilor săi, Mattathias şi cei din
grupul lui se hotărăsc să aducă o anume ameliorare rigorismului religios care le-a fost fatal acestora, stabilind că se
poate lupta şi în ziua de sabat, dar numai în scop defensiv.
Pentru pedepsirea celor vinovaţi de moartea celor 1000 de
iudei în ziua de sabat, Mattathias alcătuieşte o forţă armată,
a cărei importantă componentă o constituiau asideii (gr.
*Asidai'on, lat. Asidei), o comunitate de iudei pioşi (ebr.
Hasîdîm [„pioşi/ integri”] este tradus în Psalmi prin o@sioi),
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devotaţi legii, care i-au precedat pe Macabei în lupta împotriva păgînilor; în versetul 42, ei sînt desemnaţi prin
sintagma, întrucîtva pleonastică, i*scuroiV dunavmei (lat. fortis
viribus), care se poate referi la tăria lor morală sau fizică, la
autoritatea lor sau la vigoarea lor militară; de aceea, în
traducerile româneşti şi străine întîlnim mai multe variante
interpretative: vîrtoşi la putêre (BIBL.1688, MS.45), cei mai
vîrtoşi cu putêrea (MS.4389), tari la putere (BIBL.1914), viteji
(BIBL.RADU-GAL.), oameni vârtoşi (BIBL.1944, BIBL.1968,
BIBL.1988), oameni viteji (BIBL.ANANIA, SEPT.NEC), oameni
puternici (V.T.II/2), hommes valeureux (ABEL), hommes forts de
l’armée (GIGUET), mighty wariors (GOLDSTEIN); traducerea
noastră ([oameni] din Israel puternici prin autoritate) a ţinut cont
şi de faptul că în limba greacă subst. duvnami" are la singular
sensul ‘putere, autoritate’. Şi părerile specialiştilor asupra
secvenţei gruparea asideilor (ebr. Qahal Hasîdîm, gr. sunagwghV
*Asidaivwn, lat. synagoga Asideorum) sînt diferite: 1. unii i-au
considerat o sectă religioasă conservatoare, cu o mare autoritate în Israel, foarte paşnică; 2. alţii, însă, bazîndu-se pe
unele informaţii din Cărţile Macabeilor, îi consideră nişte
răzvrătiţi, aşa cum sînt prezentaţi în 2Mac. 14:6: Dintre iudei,
aşa-numiţii asidei, pe care-i conduce Iuda Macabeul, întreţin războiul şi se răzvrătesc, neîngăduind ca regatul să aibă parte de
stabilitate. ♦ Mattathias luptă cu oamenii regelui şi cu iudeii
apostaţi şi, ieşind victorios, se angajează într-o severă acţiune de epurare a urmelor păgîne, distrugînd altare şi
reintroducînd circumcizia cu forţa. Versetul 48 rezumă
victoria lui Mattathias şi a aliaţilor săi: Au luat înapoi legea din
mîna neamurilor păgîne şi a regilor şi nu l-au lăsat pe păcătos să se
semeţească; „păcătosul” (gr. o& a&martwlov", lat. peccator) este
regele Antioh, iar secvenţa nu l-au lăsat să se semeţească este
traducerea liberă a gr. ou*k e!dwkan kevra" (lat. non dederunt
cornu), a cărei echivalare literală este „nu i-au dat corn”, cu
alte cuvinte nu l-au lăsat să ridice capul, să prindă curaj.
2:49-70
Versetele finale ale acestui capitol conţin testamentul
verbal al lui Mattathias adresat fiilor săi la sfîrşitul vieţii.
Exhortaţiile sale întru păstrarea şi apărarea credinţei
strămoşeşti sînt întărite cu pildele unor iluştri înaintaşi,
răsplătiţi de Dumnezeu pentru statornicia cu care l-au venerat, sfidînd orice încercare, inclusiv moartea: 1. Avraam
* braavm, lat. Abraham) a fost pus la încercare de Yahve,
(gr. A
cerîndu-i-se sacrificarea unicului fiu, Isaac (Fac. 22:1-19); 2.
Iosif (gr. *Iwshvf, lat. Ioseph) a rămas neclintit în respectarea
legii şi, pentru vitregiile pe care le-a avut de înfruntat la
curtea faraonului, a fost răsplătit cu dregătoria cea mai
înaltă în statul egiptean (Deut. 28:53, Sir. 10:26); 3. Phinees
(gr. Fineev", lat. Finees), părinte spiritual şi cel de-al treilea
mare preot (după Aaron şi Eleazar) din familia sacerdotală
a lui Mattathias, a primit legămîntul preoţiei veşnice pentru
zelul său ardent faţă de Dumnezeu (Num. 25:7-8, Sir.
45:23); 4. Iisus (gr. *Ihsou'", varianta greacă a ebr. Ioshua, lat.
Iesus) Nave, succesorul lui Moise, a primit de la acesta demnitatea de judecător suprem al poporului lui Israel (Num.
27:16-23); 5. Chaleb (SEPT.FRANKF.: Calevf, SEPT.RAHLFS:

Caleb, lat. Chaleb), una dintre cele 12 iscoade alese de
Moise pentru a cerceta pămîntul Canaanului, a elogiat cu
îndrăzneală această ţară promisă de Dumnezeu în adunarea
conaţionalilor săi neîncrezători din cauza vobelor celorlalte
iscoade şi, după cei 40 de ani de rătăcire în pustiu cu care
au fost pedepsiţi iudeii pentru neîncrederea lor în cuvîntul
Domnului, el a primit o parte din pămîntul Canaanului: Cît
despre robul meu Chaleb, fiindcă s-a zămislit în el un alt duh şi m-a
urmat, îl voi conduce în ţara în care a intrat atunci şi seminţia lui o
va moşteni (Num. 14:24); 6. David (gr. Dabivd, lat. David), cel
de-al doilea rege al Israelului (după Saul), a fost răsplătit,
spune textul macabeic din versetul 57, pentru milostivirea sa
(gr. e*n tw'/ e*levw/ au*tou', lat. in sua misericordia), cu domnia
asupra regatului israelian unit pentru prima dată de el, în
veacul veacului (expresia ei*" ai*wn' a ai*wn' o" din SEPT.FRANKF.
apare în SEPT.RAHLFS în varianta ei*" ai*w'na", iar în VULG.
in saecula); se pare că „milostivirea” atribuită aici lui David,
prin uzul subst. o& e@leo", este unul dintre sensurile subst.
ebr. hesedh din original (‘bunăvoinţă, înţelepciune, milostivire’) pentru care a optat traducătorul grec (ABEL, p. 49);
promisiunea permanenţei regalităţii în descendenţa davidică
apare în mai multe cărţi veterotestamentare (2Reg. 7:16,
1Reg. 8:23, Sir. 47:11); 7. Ilie (gr. *Hliva", lat. Helias) a fost
răsplătit cu ridicarea la cer pentru rîvna arzătoare cu care a
apărat legea divină în vremea în care fiii lui Israel încălcaseră alianţa cu Yahve şi-i omorîseră profeţii, înclinînd să-l
adopte pe zeul fenician Baal (2Reg. 1, Sir. 48:1-15); 8. cei
trei tineri din Babilon, Anania, Azaria, Misael (gr. *Ananiva",
*Azariva", Misahvl, lat. Ananias, Azarias, Misahel) au fost
salvaţi din foc de Dumnezeu pentru refuzul apostaziei şi
credinţa lor în el (Dan. 3); 9. Daniel (gr. Danihvl, lat. Danihel)
a fost salvat din groapa cu lei pentru curăţenia lui (gr. e*n th'/
a&plovthti au*tou', lat. in sua simplicitate). În enumerarea
acestor exemple pilduitoare, traducătorul grec, după modelul
originalului ebraic, se foloseşte deseori de figuri etimologice de mare efect: zhlw'sai zh'lon (2:54, 58), polemhvsete
povlemon (2:66), e*kdikhvsate e*kdivkhsi" (2:67), a*ntapovdote
a*ntapovdoma (2:68), e*kovyanto... kopetovn (2:70). ♦ În
versetul 67, cei desemnaţi de Mattathias prin sintagma touV"
poihtaV" tou' novmou nu sînt făptuitorii legii, legislatorii, cum
s-ar putea deduce şi din traducerea latină (factores legis), ci
păzitorii legii, cei ce o respectă, a căror tovărăşie merită a fi
căutată; în traducerile româneşti şi străine întîlnim următoarele variante de echivalare: făcătorii legii (BIBL.1688,
MS.45, BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.1944), cei ce fac lêgea
(MS.4389), voi care împliniţi legea (BIBL.RADU-GAL. comută
în mod eronat complementul direct în subiect), cei ce iubesc
legea (BIBL.1968), cei ce păzesc legea (BIBL.ANANIA), cei care
înfăptuiesc Legea (SEPT.NEC), les observateurs de la loi (ABEL),
ceux qui pratiquent la loi (GIGUET), who observe the Torah
(GOLDSTEIN). ♦ După ce-i indică drept urmaşi ai săi pe
Simon şi pe Iuda, Mattathias se stinge din viaţă în anul 166
î.Hr. (anul 146 al erei seleucide) şi este îngropat în mormîntul strămoşesc din Modein. Conform menţiunii din
ultimul verset, el a fost jelit de întregul Israel cu mare jale
(gr. e*kovyanto... kopetoVn mevga", lat. planxerunt... planctu
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magno; în ambele limbi, expresiile desemnează lovirea îndelungă a pieptului în semn de mare doliu), ceea ce ar
însemna că doliul a durat mai multe zile; după informaţia
lui FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XVII, 8, 4), doliul
legal dura 7 zile, iar un doliu excepţional de 70 de zile a
fost decretat pentru Iacob şi unul de 30 de zile pentru
Aaron şi Moise.

Capitolul al 3-lea
3:1-9
Primele nouă versete conţin elogiul lui Iuda Macabeul, fiul
lui Mattathias, desemnat de acesta pe patul de moarte drept
continuator al luptei sale. În esenţă, saga macabeică, desfăşurată pe parcursul mai multor ani, a constat în prigonirea
înverşunată, asemenea unui leu în urmărirea prăzii (gr.
w&moiwvqh levonti, lat. similis factus est leoni), a tuturor asupritorilor neamului iudaic (inclusiv a trei regi seleucizi:
Antioh al IV-lea, Antioh al V-lea, Demetrios I) şi a iudeilor
care profanaseră legea, scopul său final fiind acela de a
abate de la Israel mînia divină, iscată, aşa cum pare să fi
sugerat versetul 67, în urma numeroaselor fărădelegi ale
locuitorilor săi. ♦ Afirmaţia din versetul 7 – că Iuda, prin
faptele sale, îl bucurase pe Iacob (gr. eu!frane toVn *Iakwvb, lat.
laetificabat Iacob) – trebuie interpretată simbolic, Iacob fiind
numele generic al celor douăsprezece triburi ale poporului
evreu (Ieş. 19:3, 1Reg. 18:31).
3:10-26
În aceste versete sînt detaliate înfruntările lui Iuda cu
generalii seleucizi Apollonios, şeful armatei din Samaria, şi
Seron, comandantul trupelor din Koile Siria, care, aflînd de
faptele şi de renumele lui, se decid să intervină pentru a-l
opri pe insurgentul Macabeu. După înfrîngerea şi uciderea
lui Apollonios, Iuda i-a luat ca pradă sabia care nu l-a mai
părăsit în luptă, deoarece prezenţa ei în mîinile sale era de
natură să-i îmbărbăteze pe proprii combatanţi; aşa cum
rezultă din textul macabeic, Seron (hapax în onomastica
greacă, pe care unii editori au încercat să-l corecteze în
Heron), comandantul armatei din Siria, din proprie iniţiativă, în speranţa de a se acoperi de glorie, a plecat împotriva lui Iuda, dar acesta, doar cu cîţiva oameni epuizaţi şi
înfometaţi, reuşeşte să-l înfrîngă, astfel că, la aflarea victoriilor lui, neamurile din jur au fost cuprinse de panică şi au
început a urzi istorisiri care i-au sporit renumele. ♦ În
versetul 18, în alocuţiunea persuasivă către oştenii săi descurajaţi de numărul mare al duşmanilor, Iuda reproduce în
mare vorbele lui Ionathan, fiul lui Saul, cu care acesta îşi
îmbărbăta scutierul (1Reg. 14:6: Că nu există ceva care să-l
împiedice pe Domnul să izbăvească prin mulţi sau prin puţini), cu
deosebirea că el se fereşte să menţioneze numele lui
Dumnezeu, recurgînd la sintagma dinaintea cerului (gr.
e*nantivon tou' ou*ranou', lat. in conspectu Dei caeli).
3:27-37
Conform informaţiilor din aceste versete, aflînd de victoriile

lui Iuda asupra generalilor săi, regele Antioh, cuprins de
mînie, îşi adună oastea cu intenţia de a porni într-o expediţie punitivă asupra insurgenţilor iudei; constatînd că nu
mai are bani în vistierie cu care să-şi plătească pe viitor
soldaţii şi să-şi onoreze cunoscuta-i largheţe, Antioh decide
să plece în Persia, pentru a aduna dările cuvenite din provincii, în anul 165 î.Hr. (anul 146 al erei seleucide). Însă,
după spusele lui TACITUS (Historiae, V, 8, 1), Antioh ar fi
fost obligat să-şi întrerupă vremelnic politica de elenizare a
iudeilor din cauza războiului cu parţii răzvrătiţi sub comanda lui Arsaces: postquam Macedones praepolluere, rex Antiochus
demere superstitionem et mores Graecorum dare adnisus, quo minus
taeterrimam gentem in melius mutaret, Parthorum bello prohibitus
est; nam ea tempestate Arsaces desciverat („după ce macedonenii
au devenit foarte puternici, regele Antioh, străduindu-se a
înlătura credinţa deşartă [a iudeilor] şi a le da obiceiurile
grecilor, a fost împiedicat de războiul cu parţii să schimbe
în mai bine un neam din cale afară de respingător; căci, în
acea vreme, Arsaces se răzvrătise”). Informaţia lui Tacitus,
creditată de ABEL (p. 61), este considerată eronată de
Nicolae Lascu (Tacitus, Opere, vol. II: Istorii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p. 390), pe motiv că evenimentele
menţionate în fragmentul citat sînt anterioare cu aproape
un secol perioadei lui Antioh al IV-lea, cînd Arsaces, un
fost soldat al regelui Seleucos al II-lea, profitînd de vremelnica slăbire a puterii acestuia şi de neînţelegerile cu fratele
său, Antioh al II-lea, pusese mîna pe o parte a imperiului
seleucid, formînd regatul part şi devenind, în 250 î.Hr.,
primul lui rege, sub numele de Arsaces I, întemeietorul
dinastiei Arsacizilor; aşa cum precizează IUSTINUS (Epitoma
historiarum Philippicarum, XLI, 5, 6) şi AMPELIUS (Liber memorialis, XXIX), mai mulţi regi parţi s-au numit Arsaces,
după fondatorul imperiului lor, astfel că Antioh al IV-lea a
fost contemporan cu Arsaces al VI-lea, ale cărui cuceriri în
Orient erau cu adevărat îngrijorătoare în 165 î.Hr., cînd
regele seleucid pleca într-acolo; el a lăsat treburile regatului
şi pe fiul său minor, viitorul rege Antioh al V-lea, în grija
lui Lysias, un înalt demnitar de la curtea sa, dîndu-i
dispoziţii ferme în privinţa nimicirii iudeilor răzvrătiţi şi a
distrugerii Ierusalimului.
3:39
Atunci cînd pl. gr. a!ndre" se află în acelaşi context cu
i@ppo" („cavaleria”), el poate fi tradus nu prin „bărbaţi”, ci
prin pedestraşi (versiunea modernă).
3:41
Ptolemeu, Nicanor şi Gorgias au fost aleşi de Lysias pentru
a conduce expediţia împotriva Iudeei. Am tradus subst.
o!noma, referitor la numele celor trei comandanţi trimişi de
Lysias, prin venirea, întrucît el conotează aici (Fac. 29:13,
Num. 14:15) vestea despre apropiata lor sosire; am întîlnit
aceeaşi opţiune interpretativă şi în unele traduceri româneşti şi străine: sosirea (SEPT.NEC), leur arrivée (GIGUET), the
news (GOLDSTEIN). În acelaşi verset, în SEPT.FRANKF.,
SEPT.LOND., BIBL.VEN. şi SEPT.BOS apare subst. pai'da"
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(versiunea modernă: slugi), tradus în VULG. prin pueros, în
locul căruia SEPT.RAHLFS are pevda" („lanţuri”); în traducerile româneşti am întîlnit echivalările slugi (BIBL.1688,
MS.45, MS.4389 etc.) sau slujitori.
3:46
Acest verset pare a fi un fragment dintr-o lamentaţie populară despre soarta jalnică a Ierusalimului şi a marelui templu,
introdusă în acest context pentru a motiva adunarea
Macabeilor la Massepha, nu la Ierusalim; flautul şi harpa (gr.
au*loV" kaiV kinnuvra, lat. tibia et cithara) sînt asociate şi în alte
locuri (vezi 1Reg. 10:5) simbolului veseliei, tăcerea lor fiind
semn de doliu. Şi aici Iacob simbolizează întregul neam
iudaic întristat de pe urma fărădelegilor păgîne.
3:47-60
Adunarea iudeilor insurgenţi la Massepha, vechi loc de
rugăciune, aflat la 13 km în nordul Ierusalimului, a constat
într-o ceremonie religioasă, cu post şi gesturi rituale de
penitenţă (asemenea celor de doliu), menite a-l îndupleca
pe Dumnezeu să le fie alături în lupta de la Emmaum. ♦
Versetul 49 este întrucîtva dificil de interpretat, fiind considerat corupt de unii comentatori; relaţionat însă cu 2Mac.
8:23, se poate deduce că, în acel ceas de cumpănă dinaintea
unei bătălii hotărîtoare, iudeii au desfăşurat şi consultat în
scop oracular Scriptura pentru a afla, în lipsa profeţilor, ce
au de făcut, la fel cum grecii recurgeau la consultarea
oracolelor unor zei. ♦ Au fost aduse totodată ca ofrande
veşmintele sacerdotale salvate de la jefuirea templului, primele roade (gr. prwtogenhvmata, lat. primitiae; în ambele
limbi, cuvîntul poate face referire şi la noii născuţi ai
animalelor şi ai oamenilor, cf. BIBL.1688, MS.45, MS.4389:
cêle dentîiu născute), zeciuielile (a zecea parte din recolte sau
prăzi oferite divinităţii) şi tot acolo au venit nazireii, iudei
care făcuseră legămînt de abstinenţă (de la băuturi alcoolice
şi de la tăierea părului) pe o anumită perioadă, la sfîrşitul
căreia ofereau anumite sacrificii (între care tăierea părului şi
arderea lui pe altar). Aceste acte rituale, îndeplinite în afara
templului, aveau scopul de a-i arăta lui Dumnezeu respectul
Macabeilor pentru lege, în pofida tuturor prohibiţiilor
impuse de stăpînire, şi a-i obţine astfel mai lesne ajutorul.
♦ Pentru a-l atenţiona pe Dumnezeu, iudeii îşi strigă spre
cer nemulţumirea pentru starea actuală de lucruri, după care
sună din trompete, conform comandamentelor din Num.
10:9: Dacă veţi merge la război în ţara voastră, împotriva duşmanilor care năvălesc asupra voastră, sunaţi din trîmbiţe şi veţi fi
pomeniţi înaintea Domnului şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

Capitolul al 4-lea
4:2
Secvenţa cei din citadelă (gr. ui&oiV th'" a!kra", lat. filii qui erant
ex arce), cf. fiii marginei (BIBL.1688, MS.45), îi desemnează pe
locuitorii din Akra Ierusalimului, între care se aflau şi iudeii
apostaţi, care, în calitatea lor de indigeni, buni cunoscători
ai locurilor, puteau servi drept călăuze oastei lui Gorgias;

gr. ui&oiv + gen. toponimic este echivalentul unei expresii
semitice cu sensul ‘cei din’.
4:5
După informaţia lui FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice,
XII, 7, 4), pentru a-l ademeni pe Gorgias, Iuda lăsase în
tabăra sa focurile aprinse, astfel că acesta, găsind tabăra
goală, a dedus în mod eronat că iudeii au fugit din calea lui.
4:9-10
În scurtul discurs către oamenii săi înaintea luptei, Iuda îi
îmbărbătează, amintindu-le de ajutorul divin primit de
iudeii în exod, fiind urmăriţi de Faraon. În pasajul paralel
din 2Mac. 8:15-23 este amintită, în aceeaşi intenţie persuasivă, înfrîngerea armatei regelui asirian Sennacherib. ♦ În
versetul 10, în SEPT.FRANKF., SEPT.LOND., BIBL.VEN. şi
SEPT.BOS apare secvenţa ei!pw" e*lehvsei (versiunea modernă: poate se va îndura), în loc de ei* qelhvsei („de va voi”)
din SEPT.RAHLFS; VULG. traduce prin et miserebitur nostri,
făcînd dintr-un enunţ subordonat unul coordonat copulativ;
totodată, în latină nu este tradus vb. mnhsqhvsetai, astfel că
sintagma testamenti patrum nostrorum pare a fi tot
complementul lui miserebitur.
4:18
VULG. nu traduce expresia gr. metaV parrhsiva" („cu libertate, cu sinceritate”), dar ea apare în VULG.BLAJ, în varianta
fără grijă.
4:20
În SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS (oi& periV Iouvdan)
nu apare subiectul celui de-al doilea verb al versetului
(versiunea modernă: oamenii lui Iuda), astfel că se poate
înţelege că tot oştenii lui Gorgias dăduseră foc taberei.
4:26
Dacă în 4:22 cei de alt neam (gr. oi& a*llovfuloi, lat. alienigenae)
erau filistenii, locuitorii din Philistia (ţinut din sud-vestul
Canaanului), aici ei sînt nu doar filistenii, ci şi alţi străini
înrolaţi în armata seleucidă (ABEL, p. 79).
4:28
SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS au pe au*touv" drept
complement direct al infinitivului e*kpolemh'sai, iar SEPT.
FRANKF. şi BIBL.VEN. pe &Ierousalhvm ; traducerile româneşti
echivalează în funcţie de textul grec sau latin folosit.
4:29
VULG. prezintă lecţiunea Iudaea (urmată şi de VULG.BLAJ)
în loc de Idumeea (gr. *Idoumaiva ), una dintre cele trei provincii ale Iudeei (Iudeea, Samaria şi Idumeea); tot în VULG.,
în loc de top. Baithsur (gr. Baiqsouvroi), veche cetate biblică din sudul Ierusalimului, apare Bethoron (VULG.BLAJ:
Vethoron), numele unui lanţ muntos şi al unei vechi cetăţi
biblice situate tot în apropierea Ierusalimului (menţionată
în mai multe cărţi septuagintare).
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4:34
Menţiunea suplimentară au căzut dinaintea lor (gr. e!peson e*x
e*nantiva" au*tw'n, lipsă în VULG.) vine să precizeze faptul că
duşmanii au căzut în timpul înfruntării corp la corp cu
iudeii, nu au fost ucişi din spate, în timp ce fugeau.
4:35
În SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS
apare un fragment în plus, care lipseşte în SEPT.RAHLFS şi
în VULG.: kaiV pleonavsa" toVn genhqevnta stratoVn, e*logivzeto pavlin genhqevnta (versiunea modernă: şi, mărindu-şi
oştirea dinainte, plănuia ca, odată refăcută); în SEPT.RAHLFS
apare doar adj. pleonastovn, cu referire la Lysias, tradus în
VULG. prin multiplicatus.
4:38
Subst. gr. taV pastofovria (lat. pastophoria) desemna în cultul
păgîn locuinţele pastophorilor, preoţii care purtau la ceremonii statuile zeilor, iar în cel iudeu camerele aflate lîngă
porţile templelor, servind de locuinţe preoţilor de serviciu
sau ca depozite de ustensile (Dom Augustin Calmet, Dictionnaire historique, critique, chronologique, geographique et litteral
de la Bible, Chez Pierre Émery, Paris, 1722-1728, s.v.).
4:43
Sintagma pietrele pîngăririi (gr. touV" livqou" tou' miasmou', lat.
lapides contaminationis), cf. pietrile pîngăriciunii (BIBL.1688,
MS.45) desemnează pietrele folosite la construirea altarului
păgîn al lui Zeus Olimpianul deasupra altarului de jertfă
iudeu; conform legii, ele trebuiau duse într-un loc impur,
pe înălţimile muntelui Kedron, la fel cum se procedase cu
altarele idolilor în timpul lui Iosias (4Reg. 23:6).
4:45-47
Considerat impur în urma contaminării cu altarul lui Zeus
Olimpianul, jertfelnicul iudeu a fost dărîmat, iar în locul lui
a fost construit unul nou, după modelul celui vechi, din
pietre întregi (versiunea modernă), adică netăiate de mîna
omului (gr. livqou" o&loklhvrou", lat. lapides integros), conform prescripţiilor legii lui Moise, care interzicea folosirea
pietrelor atinse de dalta de fier la construirea unui lăcaş
sacru: Iar de-mi vei face jertfelnic din pietre, să nu-l construieşti din
pietre tăiate, căci, cum ai pus dalta ta pe ele, le-ai şi pîngărit (Ieş.
20:25). Pietrele vechiului jertfelnic au fost depozitate într-un
loc sacru, în aşteptarea unui profet care să spună ce trebuie
să se facă cu ele; este perceptibilă aici nostalgia autorului
după vechii profeţi biblici.
4:48-49
Semnalăm în aceste versete unele mici diferenţe între ediţii:
1. în versetul 48, în SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. nu
apare vb. h&givasan cu referire la curţi, prezent în SEPT.
LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS (taV" au*laV" h&givasan ) şi
tradus în VULG. (atria sanctificaverunt); apare, însă, în plus taV
pavnta la sfîrşitul versetului; 2. în versetul 49, în SEPT.
FRANKF. şi în BIBL.VEN. apare atributul genitival tw'n

o&lokautwmavtwn, ca determinant al subst. toV qusiasthvrion,
atribut lipsă în SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS, dar
tradus în VULG. prin (altare) incensorum.

4:52
Data indicată aici, 25 a lunii chaseleu al celui de-al o sută
patruzeci şi optulea an al erei seleucide, ca zi a consacrării
noului altar de jertfă coincide cu ziua primului sacrificiu pe
vechiul altar păgîn şi corespunde datei de 25 decembrie
164 î.Hr.
4:55
Ca şi în alte locuri, şi aici Dumnezeu nu este numit direct,
ci desemnat simbolic prin personificarea cerului, astfel că
binecuvîntarea iudeilor a fost trimisă către cerul care-i călăuzise pe drumul cel bun (gr. eu*lovghsan ei*" ou*ranoVn toVn
eu*odwvsanta au*toi'"); formularea greacă e susceptibilă, totuşi, de o anume ambiguitate, putînd fi tradusă şi prin „l-au
binecuvîntat în cer pe Cel ce-i călăuzise pe drumul cel
bun”, aşa cum traduce VULG.: benedixerunt in caelum ei qui
prosperavit eis.
4:57
Subst. pevecioare din BIBL.1688 şi din MS.45 (Şi au împodobit
faţa besêricii cea denainte cu cununi de auru şi cu pevecioare/ Şi au
împodobit cea de cătră faţa bisêricii cu cununi de aur şi cu pevecioare)
desemnează un ornament ritual, echivalînd gr. ajspidivskh
(‘scut mic; disc’), cf. engl. small shield; boss, disk ‘idem’
(GR.ENGL.). Cuvîntul este înregistrat în DLR cu forma
pevecioáră, ca diminutiv al lui pavăză, cu un sens învechit
(‘copcă, agrafă’) şi atestat doar în BIBL.1688 (E.M.).

Capitolul al 5-lea
5:1-2
Acţiunile punitive ale neamurilor păgîne din jur asupra iudeilor ce trăiau printre ei sînt motivate aici de considerente
de ordin religios: dărîmînd altarul păgîn din templul de la
Ierusalim, construind şi consacrînd un nou altar de jertfă,
pentru a şterge orice pîngărire din sfîntul lăcaş, Iuda îi
sfidase. În 2Mac. 12:4-8, ofensiva antiiudaică a păgînilor este
motivată de acordul încheiat de Iuda cu Lysias.
5:3-8
Aceste versete menţionează primele trei acţiuni ale contraofensivei lui Iuda Macabeul împotriva celor ce-i asupreau pe
fiii lui Israel din cetăţile lor: lupta împotriva fiilor lui Esau
(gr. ui&oiV &Hsau'; locuitorii Idumeii sînt desemnaţi şi aici,
conform unei uzanţe biblice de sorginte ebraică, drept fiii
lui Esau, fratele lui Iacob) din ţinutul Akrabattena din
Idumeea; fiii lui Baian (gr. ui&oiV Baiavn ) sînt mai dificil de
identificat, fiind vorba fie de un trib arab (numele Baian
este frecvent la arabi), fie de descendenţii lui Bohan (notat
şi Baan, Baian), stabiliţi la nord de tribul lui Iuda (ABEL, p.
90); în acţiunea de pedepsire a acestora din versetul 5, vb.
a*neqemavtisen semnifică „aplicarea anatemei” (gr. a*naqevma,
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traducere a ebr. hērem), un fel de cutumă războinică din
Orientul Antic, care consta în distrugerea tuturor oamenilor
şi a bunurilor unei cetăţi, în semn de victorie, precum şi
consacrarea lor ca ofrandă lui Dumnezeu (Num. 21:2-3,
Deut. 2:34; 13:13-19; 20:10-18, Ios. 6:17-19); fiii lui Ammon
(gr. ui&oiV *Ammwvn ) sînt consideraţi a fi descendenţii fiului lui
Lot, Ben-Ami (Fac. 19:30-38), fiind aşezaţi în Iordania, în
jurul cetăţii Rabat-Ammon (azi Amman), iar Timotheos,
menţionat aici drept conducător al lor în vremea lui Iuda,
poate fi un comandant seleucid sau un indigen ce-şi luase
nume grecesc; în versetul 8 se menţionează cucerirea cetăţii
ammonite Iazer şi a fiicelor ei (gr. taV" qugatevra" au*th'", lat.
filias eius), termen de origine ebraică care desemnează
suburbiile unei cetăţi sau satele din jurul ei.
5:9-15
Aceste versete prezintă motivele următoarelor acţiuni războinice ale lui Iuda şi a fraţilor săi împotriva asupritorilor
fiilor lui Israel: 1. scrisoarea iudeilor refugiaţi în fortăreaţa
Dathema de teama represaliilor păgînilor din Galaad
(regiune aflată la nord de ţinutul ammoniţilor); 2. solia
iudeilor din Galileea, în care este amintit atît masacrul
iudeilor din ţinutul lui Tubias (în 2Mac. 12:17, iudeii trăitori
aici sînt numiţi ToubianoiV *Ioudai'oi; ţinutul lui Tubias
pare a fi vechiul ţinut locuit de tobiazi, descendenţii lui
Tob, din Jud. 11:3-5, situat la est de lacul Tiberiadei, între
Iordan şi Amman), cît şi ofensiva antiudaică a păgînilor din
Ptolemaida (numele dat de Ptolemeu al II-lea cetăţii Acco,
după restaurarea ei, în 261 î.Hr.), Tyr şi Sidon; remarcăm,
sub raportul expresiei, amestecul de stil direct şi indirect în
solia galileenilor.
5:16-23
La aflarea veştilor despre represaliile puse la cale de neamurile păgîne împotriva iudeilor din cetăţile lor, Iuda a ţinut
sfat şi a hotărît ca el şi fraţii săi să pornească în ajutorul
iudeilor oprimaţi; i-a încredinţat lui Simon campania împotriva celor din Galileea (trecută sub tăcere în 2Mac.), iar el
şi Ionathan şi-au asumat-o pe cea din Galaadita (denumirea
cu sufixul toponimic grecesc a Galaad-ului, aşa cum şi
Ptolemaida este, de fapt, Ptolemais). Arbatta, menţionată în
versetul 23, este, probabil, ţinutul limitrof Galileei, situat
între Galileea şi Samaria, numit Narbata (gr. Navrbata ) de
FLAVIUS IOSEPHUS (Războiul iudaic, II, 14, 5), cu un n iniţial
ce ar putea proveni de la locuţiunea uzuală e*n !Arbatta,
prin sudarea componentelor şi afereza lui e* (ABEL, p. 96).
5:24-36
Versetele detaliază campania lui Iuda şi a fratelui său
Ionathan în Galaad. După trecerea Iordanului, întîlnirea cu
nabateii (arabii din 2Mac. 5:8 şi 12:10), prezentată aici drept
paşnică, nu a fost astfel la început, după informaţia din
2Mac. 12:10 (au năvălit asupra lui nişte arabi, nu mai puţin de
cinci mii [de pedestraşi] şi cinci sute de călăreţi); aflînd de la
aceştia ce li se întîmpla iudeilor, Iuda se îndreaptă spre

Bosorra (Buşra), cetate care va fi prima victimă a ritualului
tradiţional al răzbunării, constînd în suprimarea tuturor
bărbaţilor, prădare şi incendiere; expresia cu ascuţişul sabiei
(gr. e*n stovmati r&omfaiva", lat. in ore gladii, lit. „cu gura sabiei”), din versetul 28, este un ebraism, echivalat ad litteram
de traducător. Aceeaşi cutumă vindicativă a fost folosită
apoi şi împotriva cetăţii învecinate Alema, Mella la FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 8, 3). ♦ În BIBL.1688 şi
în MS.45, în versetul 5:30, subst. fem. lóitră, cu sensul ‘scară
lungă întrebuinţată la asaltul cetăţilor; dispozitiv de asalt’,
echivalează în Septuaginta gr. kli'max (‘scară [de asalt]’, cf.
GR.ENGL.: lader, staircase ‘idem’). Împrumut cu etimologie
multiplă (sîrbă, ucraineană, maghiară) după germ. Leiter
‘idem’, cuvîntul este atestat în DLR cu sensul originar la
Dosoftei, Nicolae Costin şi Ion Neculce (E.M.).
5:37
Pl. gr. r&hvmata are în scrierile ecleziastice, sub influenţa
limbii ebraice, sensul de ‘fapte, acţiuni’. ♦ Ceea ce este
numit aici torent (gr. toV ceivmaron, lat. torrens), cf. pîrîu (MS.45,
BIBL.1688, MS.4389), era un rîu vijelios, desemnat mai jos
prin subst. potamov"; VULG.BLAJ îl traduce prin regionalul
repegiune. Este vorba despre torentul Nah-el-Ehreir, situat
în apropierea cetăţii Rafon (actualul Er-Rafeh).
5:42
Scribii poporului (gr. oi& grammatei'" tou' laou', lat. scribae
populi) din armata lui Iuda aveau rolul de a ţine la zi
registrele, de a distribui solda, de a transmite ordinele şi de
a avertiza soldaţii, cum li se cere să o facă aici.
5:43-44
Versetele prezintă cucerirea cetăţii Carnain, aflată la 15 km
sud-est de Rafon, al cărei nume derivă de la aram. qarnain
(„două coarne”), datorită templului dedicat zeiţei Astarte,
divinitate supremă în mitologia feniciană, zeiţă a fecundităţii şi a dragostei, reprezentată cu coarne de vacă.
5:45-54
Iuda îşi adună compatrioţii din Galaad, pentru a-i duce pe
pămîntul lui Israel şi, trebuind să treacă prin cetatea Ephron
(azi El-Tayyibeh), aflată în drumul său, le cere locuitorilor
de aici permisiunea să o facă, asigurîndu-i de intenţiile sale
paşnice, dar aceştia îi refuză cererea. Iuda trebuie să aplice
din nou cutuma răzbunării, trecînd prin foc şi sabie această
cetate ostilă şi pe locuitorii ei. ♦ O problemă ridică, în
versetul 51 din SEPT.FRANKF. (versetele 49-50 în SEPT.
RAHLFS), cele două ocurenţe ale vb. parembavllw, care
desemnează, sub aspect militar, atît acţiunea de a aşeza
tabăra, a campa, cît şi acţiunea de a se aşeza în poziţie de
luptă, a ataca; problema e dacă în cele două contexte avem
a face cu unul şi acelaşi sens al verbului sau dacă cele două
sensuri sînt distribuite consecutiv; astfel, în VULG. (versetele 49-50) apare acelaşi sens: Et praecepit Iudas praedicare in
castris ut adplicarent unusquisque in quo erat loco; et adplicuerunt
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viri virtutis; în traducerile româneşti şi străine am întîlnit
ambele opţiuni interpretative: Şi porunci Iúda să strige în
tabără ca să să tăbărască fieştecarele în care loc iaste. Şi s-au
tăbărît bărbaţii puterii (BIBL.1688, cf. MS.45), Şi porînci Iúda să
dea vêste în tabără să se gătească să dea războiu, cine den ce loc
va fi. Şi se gătiră bărbaţii puterii (MS.4389, versetele 49-50), Şi
au poruncit Iuda a vesti în tabără să se apuce fieştecarele în locul ce
era. Şi s-au apucat bărbaţii tăriii (VULG.BLAJ, versetele 49-50),
Atunci Iuda a poruncit ca fiecare ostaş să poposească cu tabăra acolo
unde se află. Şi ostaşii au poposit cu tabăra (BIBL.RADU-GAL.,
versetele 48-49), Atunci Iuda a poruncit să se facă strigare în
tabără: fiecare să tăbărască acolo unde se afla. Războinicii au
tăbărât asupra cetăţii (BIBL.ANANIA, versetele 49-50), Atunci
Iuda a poruncit să se vestească în tabără să rămână fiecare acolo
unde se afla. Apoi a luat bărbaţi voinici (SEPT.NEC, versetele
49-50), Et Judas fit publier dans le camp que chacun attaquât la
ville du côté où il se trouvait. Et les hommes de l’armée s’approchèrent
et ils attaquèrent (GIGUET, versetele 49-50), Judas fit alors
publier dans les rangs que chacun gardât la position où il était. Les
braves de l’armée se lancèrent a l’attaque (vezi ABEL, versetele
49-50). Opţiunea noastră este de a atribui consecutiv verbului în discuţie cele două sensuri: în prima parte a
versetului, ni se pare logic, dat fiind faptul că în convoiul
lui Iuda se aflau şi femei, copii, bătrîni obosiţi de drum, ca
porunca lui Iuda să vizeze camparea lor acolo unde se
aflau; în partea a doua, referitoare la războinicii (gr. oi&
a!ndre" th'" dunavmew") lui Iuda, este firesc ca verbul să
desemneze aşezarea lor în poziţie de luptă, în vederea
asedierii cetăţii Ephron. ♦ Ajunşi cu bine în ţara lor, Iuda
şi ai săi urcă pe muntele Sion, în marele templu, unde aduc
sacrificii de Sărbătoarea Cincizecimii (2Mac. 12:31).
5:55-68
În aceste ultime versete ale capitolului, după campaniile
eroice ale lui Iuda şi ale fraţilor săi, asistăm şi la două încercări hazardate ale unor oameni din armata lui Iuda (Iosif
şi Azarias), dar şi ale unor preoţi de „a o face pe vitejii”
(gr. a*dragaqh'sai, lat. se fortiter facturos [esse]), nesocotind
ordinele lui Iuda; aceste acte săvîrşite în chip necugetat (gr.
a*bouleuvtw", lat. sine consilio) şi soldate cu numeroase victime sînt explicabile prin dorinţa de a egala întrucîtva faima
Macabeului. ♦ În ultimele versete ale capitolului (5:65-68)
sînt descrise pe scurt alte două victorii ale lui Iuda şi ale
fraţilor săi asupra unor cetăţi potrivnice: Hebron, veche
cetate care fusese cîndva capitala regatului lui David (2Reg.
2:11; 3:2; 5:5) şi Azot, cetate a filistenilor. ♦ Semnalăm
unele diferenţe de lecţiune între ediţii: 1. în versetul 66,
numele cetăţii prin care a trecut Iuda este Samavreia în
SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS,
Marisa în SEPT.RAHLFS şi Samaria în VULG.; se pare că
adevăratul nume al cetăţii era Marisa, cf. 2Mac. 12:35
(FLAVIUS IOSEPHUS, Antichităţi iudaice, XIV, 13, 9), după
ebr. Mareşa (Ios. 15:44), capitala Idumeii, Samaria fiind, după
părerea lui ABEL (p. 107), o anagramă a numelui ei real; 2.
în versetul 67, în SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. apare
povlewn ca determinant al subst. i&erei'", în locul căruia, în

SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS apare e*n polevmw/,
complement de loc al vb. e!peson ; tot în acest verset, în
SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. apare genitivul absolut cu
sens cauzal (boulomevnwn au*tw'n), iar în SEPT.LOND., SEPT.
BOS şi SEPT.RAHLFS (boulovmenoi) se optează pentru participiul coniunct cu acelaşi sens.

Capitolul al 6-lea
6:1-2
Nu este cunoscută o cetate cu numele Elymais (gr. *Elumai'",
lat. Elymais), fiind cel mai probabil vorba despre un ţinut cu
acest nume, cunoscut sub vechiul nume Elam (Fac. 14:1);
el nu se afla, de fapt, în Persia, ci în nordul ei, dar avem a
face aici cu o generalizare, dat fiind faptul că, după
victoriile lui Cirus, întregul imperiu creat de el a fost desemnat cu acest nume. Aceleaşi inexactităţi toponimice
apar şi la FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 9, 1).
♦ Bogăţiile din Elymais se aflau în templul lui Artemis,
unde Alexandru Macedon, după informaţia lui STRABON
(Strabonis Geographica, XVI, 1, 18), lăsase ca ex voto-uri componente preţioase ale armurii sale.
6:7
Traducătorul grec pune în mod naiv în gura solului la regele
grec cuvîntul blestemăţia (gr. toV bdevlugma, lat. abominatio) din
originalul ebraic, referitor la altarul păgîn ridicat din porunca lui deasupra jertfelnicului iudeu din marele templu al
Ierusalimului.
6:11-14
Uzînd de metafora talazului (gr. o& kluvdwn, -wno", lat. fluctus)
pe marea dezlănţuită, autorul conotează tulburarea profundă
de care era cuprins Antioh la apropierea sfîrşitului, avînd
conştiinţa propriilor greşeli. ♦ După POLYBIOS (op. cit.,
XXXI, 11), Antioh ar fi murit bîntuit de accese demonice,
drept pedeapsă pentru intenţia de a jefui templul lui
Artemis, opinie pe care FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi
iudaice, XII, 9, 1) o combate. ♦ Filip, desemnat de Antioh
pe patul de moarte mai-mare peste treburile regatului şi
tutore al fiului său minor, viitorul Antioh al V-lea, era un
înalt demnitar din suita sa, iar însemnele regale pe care le
primeşte dovedesc că regele îl preţuia mai mult decît pe
Lysias, care-l crescuse de mic pe fiul regelui, şi, în 3:32-34,
cu ocazia plecării lui Antioh spre Persia, primise aceleaşi
însărcinări.
6:16-17
Anul morţii regelui Antioh, precizat aici ca fiind cel de-al
149-lea an al erei seleucide, relaţionat cu calendarul macedonean ar fi 164/ 163 î.Hr. ♦ Lysias nu a respectat dorinţa
regelui muribund, care-l desemnase regent pe Filip, de aceea,
din proprie iniţiativă, îl proclamă rege pe fiul nevîrstnic al
regelui, atribuindu-i cognomenul Eupator, gr. Eu*pavtwr
(„născut dintr-un tată nobil”), care atestă respectul seleucizilor pentru defunctul rege.
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6:20

6:38

Cel de-al o sută cincizecilea an al erei seleucide se întindea,
cel mai probabil (ABEL, p. 113), din primăvara anului 162
pînă în primăvara anului 161 î.Hr.; unii comentatori (e.g.
GOLDSTEIN, p. 315) indică o altă perioadă, după calendarul
macedonean, respectiv din toamna lui 163 (toamna lui 162
î.Hr.) sau din toamna lui 164 (toamna lui 163 î.Hr.). La iudei
era an sabatic, aşa cum se va spune în versetul 49.

Din nou o diferenţă semnificativă de lecţiune: în SEPT.
FRANKF., complementul din finalul versetului este e*n tai'"
favragxin (versiunea modernă: la coborîşuri), iar în versiunea
SEPT.RAHLFS apare e*n tai'" favlagxin („în/ la falange”),
fapt care modifică sensul enunţului kataseivonte" kaiV
katafrassovmenoi e*n tai'" favragxin/ e*n tai'" favlagxin ;
VULG. traduce prin tubis et exercitum commovere et perurguere
constipati in legionibus eius, iar în traducerile româneşti şi străine
întîlnim: clătinîndu-se şi astupîndu-se în văi (BIBL.1688, BIBL.
1914), clătinîndu-să de tot şi astupîndu-să întru văi (MS.45),
ocolind tabăra şi astupînd văile (MS.4389), ca să îngrozească pe
duşmani şi să fie acoperire pentru falange (BIBL.RADU-GAL.), ca
să tulbure pe duşman şi să ocrotească laturile (BIBL.1968, BIBL.
ANANIA), ca să înfricoşeze şi să fie spre pavăză falangelor (SEPT.
NEC), pour harceler l’ennemi et couvrir les phalanges (ABEL), to
intimidate the enemy and protect his own phalanxes (GOLDSTEIN).
Este posibil, opinează GOLDSTEIN (p. 320), ca diferenţa de
o consoană (r/ l) între cele două cuvinte să se datoreze
pronunţiei vreunui scrib grec timpuriu (l pronunţat r).

6:28
Între cei convocaţi de tînărul rege Antioh ca prieteni ai săi
(probabil ai tatălui său, care-i rămăseseră fideli) sînt menţionaţi: căpeteniile armatei sale [de pedestraşi] (gr. touV" a!rconta"
dunavmew" au*tou ') şi cei mai mari peste hăţuri (gr. touV" e*piV
tw'n h&niw'n ), expresie care ar putea fi interpretată fie ca
desemnare figurată a comandanţilor cavaleriei, fie ca indicîndu-i pe dregătorii care se ocupau de îngrijirea cailor, fără
a avea funcţii militare; acest din urmă sens pare a fi sprijinit
de menţiunea dintr-o inscripţie din Delos, referitoare la un
înalt demnitar al lui Ptolemeu al IX-lea Soter, numit acolo
„omul rînduit peste hăţuri” (vezi Felix Durrbach, Choix
d’inscriptions de Délos, Leroux, Paris, 1921, p. 205-207).

6:43

Conform tratatului de pace cu romanii, încheiat de regele
Antioh al III-lea după înfrîngerea seleucizilor la Magnesia
(anul 189 î.Hr.), aceştia aveau dreptul să recruteze mercenari doar din ţinuturi ce nu se aflau sub stăpînirea romană,
adică din aproape toată Asia şi din majoritatea insulelor din
Mediterana Orientală. În SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN.
apare secvenţa a*poV basilevwn e&taivrwn (versiunea modernă: din regatele aliate, cf. BIBL.1688: de la alţi împăraţi), iar în
SEPT.RAHLFS, a*poV basileiw'n e&tevrwn („din alte regate”).

Eleazar Avaran (SEPT.FRANKF.: *Eleavzar *Abaravn, SEPT.
RAHLFS: Eleazaro" o& Auaran, VULG.: Eleazar filius Saura)
era unul dintre fiii lui Mattathias, iar semnificaţia poreclei
Avaran rămîne în sfera prezumţiilor, fiind indicate cîteva
posibile sensuri ale ei: 1. ar fi versiunea siriacă a ebr. hwrn,
derivat de la radicalul hwr, caz în care ar însemna ‘faţă
palidă’ (GOLDSTEIN, p. 231); 2. un alt sens propus este ‘cel
treaz’ (ABEL, p. 30-31). Sacrificiul lui de aici, asemenea unei
devotio la romani, nu este apreciat favorabil de FLAVIUS
IOSEPHUS (Războiul iudaic, I, 43), care-l consideră doar o
încercare de a se acoperi de glorie.

6:37

6:45

Observăm serioase diferenţe între ediţiile de texte în privinţa
numărului de războinici aflaţi în fiecare turn de lemn aşezat
pe spinarea unui elefant de luptă: SEPT.FRANKF., BIBL.
VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS indică treizeci şi doi (duvo
kaiV triavkonta ), aceeaşi cifră fiind dată şi în VULG. (triginta
duo); doar în SEPT.RAHLFS apare cifra patru (tevssare"),
mult mai rezonabilă, apropiată de informaţia lui AELIANUS
(Despre specificul animalelor, XIII, 9), conform căreia pe fiecare
elefant se aflau patru oameni, trei războinici şi conducătorul elefantului; la PLINIUS MAIOR (Naturalis historia, VIII,
7, 22) apare o cifră cu adevărat impresionantă de luptători:
la o luptă în arenă, dată în cinstea lui Caesar, au participat
„douăzeci de elefanţi purtînd pe spate turnuri cu cîte şaizeci
de luptători” (lat. viginti turriti cum sexagenis propugnatoribus).
Traducerile româneşti oscilează între cele două cifre din
textele septuagintare şi latine; în traducerile străine întîlnim:
trente-deux combattants (GIGUET) şi two warriors (GOLDSTEIN).
♦ Conducătorul elefantului este numit indianul (gr. o& I* ndov"),
etnonim care ajunge a desemna profesia, deoarece din India
proveneau nu doar faimoşii elefanţi de luptă, ci şi oamenii
specializaţi în dresarea lor.

Remarcăm în acest verset folosirea adv. gr. eu*wvnuma („la
stînga”), derivat de la adj. eu*wvnumo", -on („cu nume bun”),
conform credinţei anticilor că tot ce vine din stînga e de
bun augur; prin antifrază, adjectivul devine sinonim cu
a*risterov" şi skaiov" („stîng”).

6:29

6:49
Motivaţia din finalul versetului, întrucît pămîntul se afla în
sabat (gr. o@@ti savbbaton h^n th'/ gh',/ lat. quia sabbata erant
terrae), cf. căci sîmbătă era pămîntului aceluia (BIBL.1688), se
referă la anul sabatic, decretat o dată la şapte ani, cînd, aşa
cum omul trebuia să se odihnească în ziua a şaptea, şi
pămîntul trebuia să se odihnească, conform dispoziţiilor
date de Dumnezeu lui Moise: Şase ani îţi vei semăna pămîntul
şi vei aduna roadele lui, iar în al şaptelea an vei face pauză şi îl vei
lăsa să se odihnească (Ieş. 23:10-11). Astfel este motivată lipsa
de provizii care-i va face pe cei din Baithsura să iasă din
cetate şi să încheie pace cu regele. În opinia lui Robert
North (Maccabean Sabbath Years, în „Biblica”, 34 (1953), nr.
4, p. 506-508), este greu de crezut că nu a avut de suferit şi
armata de credincioşi a lui Iuda în timpul anului sabatic,
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doar dacă aceştia nu s-au hrănit cu grîne şi legume crescute
spontan, nu cultivate.
6:51
Pl. scorpídii, cu sensul ‘dispozitiv de aruncat săgeţi’ (MS.45,
BIBL.1688), echivalează în context gr. skorpivdia, forma de
plural a gr. skorpivdion, diminutiv de la skorpivo" (‘scorpion’), un hapax legomenon în Septuaginta. Vezi şi SEPT.GERM.:
Skorpione zum Werfen von Pfeilen („scorpioni pentru aruncat
săgeţi”), SEPT.ENGL.: devices... shoot arrows („dispozitive... de
aruncat săgeţi”). Cuvîntul nu este înregistrat în DLR (E.M.).

Capitolul al 7-lea
7:1
Anul 151 al erei seleucide corespunde intervalului dintre 25
martie 161 şi 25 martie 160 î.Hr. Demetrios Soter, fiul lui
Seleucos al IV-lea Philopator, fusese trimis ostatic la Roma
în 175 î.Hr., la vîrsta de nouă ani, în locul unchiului său,
viitorul rege Antioh al IV-lea Epiphanes. În anul 161 î.Hr.,
reuşeşte să scape din Roma; sub pretextul participării la o
partidă de vînătoare, pleacă la Ostia şi se îmbarcă pe o navă
ce se îndrepta spre Tyr; după 2Mac. 14:1 şi FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 389), Demetrius a debarcat
la Tripoli, care este în acest verset, fără a fi numită, o cetate
de pe malul mării (versiunea modernă); istoricul POLYBIOS
(op. cit., XXXI, 2, 11-15), prieten cu Demetrios, descrie
dramatica fugă a acestuia din Roma, pe care se pare că a
facilitat-o.
7:2-4
În timp ce Demetrios se îndrepta de la Tripoli spre Antiohia
pentru a-şi lua în primire tronul strămoşesc, Antioh şi Lysias
au fost prinşi şi aduşi în faţa lui. Replica lui Demetrios din
7:3, Să nu-mi arătaţi chipurile lor! (versiunea modernă), însemna o condamnare tacită la moarte a celor doi, la care,
din laşitate, nu a vrut să participe. Acest asasinat nu a fost
bine văzut de senatul roman, astfel că, în pofida insistenţelor
lui Demetrios, susţinute şi de Tiberius Gracchus, acesta a
ezitat mai bine de un an să-l recunoască ca rege (POLYBIOS,
op. cit., XXXI, 32, 4).
7:5
Numele Alkimos („Viteazul”) este, după informaţia lui
FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 385), forma
elenizată a numelui ebr. Iaqim (gr. !Alkimo" o& kaiV *Iavkimo"
klhqeiv"). Informaţia de aici, anume că Alkimos dorea, în
vremea lui Demetrios, să devină mare preot, pare incorectă
sub aspect cronologic, întrucît, aşa cum rezultă din 2Mac.
14:3, atunci cînd a venit la Demetrios, el deţinea deja această
înaltă funcţie sacerdotală, în care fusese învestit de tînărul
Ptolemeu Eupator.
7:8-9
Cu referire la Bacchides, SEPT.FRANKF. indică vb. e*pevdeixen
(versiunea modernă: l-a desemnat, cf. MS.45: arătă), iar SEPT.

RAHLFS are aici vb. e*pevlexen („l-a ales”, cf. BIBL.1688: au
ales), echivalat în VULG. prin elegit. ♦ Alături de Bacchides,
regele l-a trimis împotriva iudeilor şi pe Alkimos, numit de
autor cel fără de credinţă (gr. o& a*sebhv"), deoarece trecuse la
credinţa păgînă şi fusese desemnat drept arhiereu de regele
grec, nu de poporul lui Israel.
7:16
Citatul este din Ps. 78, iar autorul acestei profeţii este considerat a fi David, Asaph sau, după alţii, profetul (gr. o& profhthv").
7:19
Bethzaith, locul unde a campat Bacchides, se afla la 24 km
de Ierusalim. ♦ Pasajul sunevlabe pollouV" a*poV tw'n met *
au*tou' au*tomolhsavntwn (SEPT.FRANKF.) este întrucîtva
confuz, deoarece nu este clar dacă Bacchides a trimis să-i
prindă, spre a fi ucişi, pe cei ce dezertaseră din trupa sa sau
pe cei ce dezertaseră din oastea lui Iuda, trecînd de partea
sa; VULG. traduce prin excepit multos ex eis qui a se refugerant,
variantă care pare mai logică, dar textul grec indică mai
degrabă, aşa cum am tradus şi noi, pe mulţi dintre oamenii care
veniseră de bunăvoie cu el; chiar dacă acest lucru nu pare a fi în
logica faptelor, el s-ar putea explica fie prin intenţia lui
Bacchides de a calma spiritele iudeilor, oştile conaţionalilor
care pactizau cu stăpînitorii greci, fie prin dorinţa sa de a
pedepsi fărădelegile făptuite de aceştia cînd se aflau în
oastea Macabeului. Prezentăm cîteva echivalări ale acestui
enunţ problematic în traducerile româneşti şi străine: au prins
pre mulţi den oamenii cei ce era împreună cu el, carei de bunăvoie
au venit (BIBL.1688), au prinsu pre mulţi dentru cei împreună cu
el, ce de bunăvoie au venit (MS.45), a trimis ca să prindă pe mulţi din
cei care fugiseră din ceata sa (BIBL.RADU-GAL.), şi a trimis să-i
prindă pe mulţi dintre cei care-l părăsiseră (BIBL.ANANIA), i-a
prins pe mulţi dintre cei care trecuseră de partea sa (SEPT.NEC), il
prit un grand nombre des hommes qui s’étaient éloignés de son parti
(GIGUET), il envoyat arrêter nombre de personnages qui avaient
passé de son côté (ABEL), had many of the turncoats who had gone
over to him arrested (GOLDSTEIN).
7:20-25
Desemnat de regele Demetrios pentru funcţia de arhiereu,
cum s-a menţionat într-un verset anterior (7:9), Alkimos se
străduieşte, pe de o parte, să-i demonstreze acestuia că o
merită, conformîndu-se poruncii regelui de a se răzbuna pe
fiii lui Israel, iar pe de altă parte doreşte să obţină, chiar cu
forţa, asentimentul conaţionalilor săi la arhieria sa, aşa cum
cerea legea; în acest sens (MS.45, cf. BIBL.1688: Şi să nevoi
Alchim pentru arhieriia), credem că trebuie interpretat scurtul
verset 7:21 (SEPT.FRANKF.: kaiV h*gwnivsato !Alkimo" periV
th'" a*rcierwsuvnh"), nu în sensul că Alkimos se lupta să
obţină funcţia de arhiereu, aşa cum rezultă din unele traduceri româneşti şi străine: Şi fiindcă Alchimos ducea lupta pentru
arhierie (BIBL.RADU-GAL.), Şi s’a nevoit Alchim ca să pună
mâna pe arhierie (BIBL.1944), Alchim însă se lupta pentru marea
preoţie (BIBL.ANANIA), And Alcimus then faced a struggle for the
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high priesthood, (GOLDSTEIN), Alcim soutint la lutte pour sa
charge de grand-prêtre (ABEL). Confruntat însă cu determinarea
lui Iuda de a pedepsi nenorocirile pricinuite în ţară de iudeii
convertiţi la elenism, care-i depăşeau în zel şi cruzime pe
păgîni, Alkimos, coordonatorul acestora, în pofida izbînzilor
de pînă atunci, se întoarce la rege şi îşi acuză în faţa acestuia
conaţionalii răzvrătiţi.
7:26-32
Versetele descriu încercarea lui Nicanor, prietenul şi omul
de încredere al lui Demetrios, pe care-l ajutase să scape din
Roma (POLYBIOS, op. cit., XXXI, 14; FLAVIUS IOSEPHUS,
Antichităţi iudaice, XII, 402), de a-l prinde şi pedepsi pe Iuda
şi de a pune astfel capăt rebeliunii macabeice; demersurile
lui Nicanor, prezentate aici drept ostile şi viclene, au fost,
conform informaţiei din 2Mac. 14:21-29, destul de paşnice,
datorită şi admiraţiei pe care o nutrea faţă de Iuda. ♦ În
versetul 26, Nicanor este prezentat drept una dintre vestitele căpetenii militare ale lui Demetrios, dar şi ca un duşman
al iudeilor, motivul acestei duşmănii fiind, foarte probabil,
înfrîngerea suferită la Emmaus de generalul seleucid (cf.
4:1-25). ♦ Odată eşuate încercările de a-l captura pe Iuda,
are loc înfruntarea armată de la Chapharsalama, o localitate
aflată la 20 km de Ierusalim, al cărei nume ebraic, Khirbet
Deir Sellam, se traduce „Satul Păcii”. Informaţia de la sfîrşitul
versetului 32, că cei rămaşi în viaţă din oastea lui Nicanor
s-au refugiat în Cetatea lui David, se referă la citadela ridicată de seleucizi, Akra, în cartierul cu acest nume.
7:33-35
După înfrîngerea de la Chapharsalama, Nicanor se refugiază
împreună cu restul armatei sale în Akra, din care pleacă
spre templul de pe muntele Sion, unde, conform ritualului
iudaic, preoţii puteau oficia sacrificii şi rugăciuni în cinstea
stăpînitorilor. Atitudinea binevoitoare şi paşnică a bătrînilor
preoţi iudei de aici, care-i arată sacrificiul holocaustic ce se
săvîrşea în cinstea regelui, nu-l impresionează pe generalul
seleucid, care ameninţă cu distrugerea acelui loc sfînt, în
cazul în care Iuda nu i se predă. Expresia urcă pe muntele
Sion (gr. a*nevvbh... ei*" toV o!ro" Siwvon, lat. ascendit in montem
Sion) nu este exactă, sub aspect topografic, întrucît Nicanor
venea spre templul din Akra, citadela aflată la înălţime; de
aceea, FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 406)
renunţă la ideea urcuşului, exprimată de vb. a*nhvbh, şi-i
prezintă pe preoţii templului venind în întîmpinarea lui
Nicanor, „care cobora din Akra spre templu” (gr. katiovnti
a*poV th'" a!kra" ei*" toV i&erovn ).
7:36-50
În versetul 38, în enunţul gr. mhV dw'/" au*toi'" monhvn, subst.
monhv înseamnă ‘repaus, răgaz, loc de popas’, preoţii cerîndu-i lui Dumnezeu să nu-i dea lui Nicanor şi oştenilor
săi răgazul de a-şi pune în aplicare vorbele ostile; VULG.
traduce prin ne dederis eis ut permaneant, astfel că în traducerile româneşti şi străine apar variante apropiate de
echivalarea latină: nu-i suferi pe ei (BIBL.1988), şi nu-i lăsa să

rămână vii (BIBL.ANANIA), nu le îngădui să dăinuiască (SEPT.
NEC), nu-i lăsa să dăinuiască (V.T.II/2), ne leur accorde pas de
subsister davantage (ABEL), let none of them survive (GOLDSTEIN).
♦ Aluzia din versetul 41 se referă la întîmplarea din vremea
regelui iudeu Iezechiel, cînd Senaherib, regele Asiriei, a
asediat Ierusalimul, dar a trebuit să se retragă datorită
intervenţiei unui înger divin (Is. 37:36). ♦ Data înfruntării
dintre cele două oştiri, ziua a 13-a a lunii adar, care va
deveni zi de sărbătoare a iudeilor, sub numele de „Ziua lui
Nicanor”, corespunde, după unii comentatori, zilei de 17
martie, iar după alţii zilei de 27 martie (anul 151 al erei
seleucide, anul 160 î.Hr.), adar fiind, după informaţia lui
FLAVIUS IOSEPHUS (op. cit., XII, 412), cea de-a douăsprezecea lună din anul religios iudeu, asimilată de iudeii elenizaţi lunii macedonene dystros (martie). ♦ Menţiunea că
Nicanor a căzut cel dintîi în bătălie este infirmată de
FLAVIUS IOSEPHUS (ibidem, XII, 409), care-l prezintă pe
generalul seleucid luptînd vitejeşte multă vreme înainte de a
cădea. ♦ Detaliul tăierii capului şi mîinii drepte ale lui
Nicanor se înscrie între practicile războinice ale vremii, la
care fac referire şi alte pasaje biblice: tăierea capului lui
Goliat (1Reg. 17:54), al lui Holofern (Idt. 13:15), al lui Saul
(1Reg. 31:9). ♦ Afirmaţia din ultimul verset al capitolului,
Şi pentru cîteva zile pămîntul lui Iuda a avut parte de linişte
(versiunea modernă), poate viza răstimpul dintre ziua
înfrîngerii lui Nicanor (martie 160 î.Hr.) şi moartea lui Iuda
(din luna mai a aceluiaşi an).

Capitolul al 8-lea
8:1
Prima parte a acestui capitol, versetele 1-16, conţine elogiul
romanilor şi al cuceririlor lor de pînă atunci, pentru a se
motiva alianţa pe care Iuda o va încheia cu Roma. ♦ Repetarea expresiei tari în putere (gr. dunatoiV i*scuvi), cf. tari la
vîrtute (BIBL.1688, MS.45), la sfîrşitul versetului poate fi o
greşeală de copist sau o desemnare redundantă a forţei
militare a romanilor; şi VULG. repetă expresia în echivalarea
potentes viribus.
8:2
Etnon. oi& Galavtai îi desemnează atît pe celţii orientali,
galatenii, locuitori ai Galatiei, provincie din Asia Mică, cît şi
pe cei orientali, numiţi de romani gali; credem că referinţa
din acest verset îi vizează pe locuitorii din Gallia Cisalpină,
instigaţi de Hannibal împotriva romanilor, cu care aceştia
au purtat război între 200-189 î.Hr., ajungînd să-i supună şi
să-i facă tributari Romei; e adevărat că şi celţii orientali
fuseseră învinşi în 189 î.Hr. de Cn. Manlius Vulso, dar ei
nu deveniseră încă tributari Romei. VULG. nu redă etnonimul, ci coronimul Galatia, referitor la Galia Cisalpină. ♦
Interesantă este în MS.45 (cf. BIBL.1688) folosirea subst.
masc. franţóz, pl. franţózi şi franţóji, cu desemnarea actuală
(„francez”), folosit de traducător în intenţia de a desemna
neamul celt al galatilor sau al galaţilor (gr. Galavtai, lat.
Galatae), cunoscuţi în Noul Testament cu numele de galateni.
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Identificarea galatilor cu francezii moderni nu este întîmplătoare, traducătorul iniţial al textului, Nicolae Spătarul
Milescu, fiind, se pare, la curent cu echivalenţa etnonimică
gali (galati) – francezi. Problema a fost semnalată de Virgil
Cândea, în articolul „Franţozii” în bibliile româneşti din secolul al
XVII-lea (în Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului
românesc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 222-224).
Informaţiile din DLR, s.v. francéz, privitoare la acest important etnonim, sînt sumare şi lacunare. Deşi formele primare franţuz şi franţoz sînt înregistrate, sînt oferite atestări
din secolul al XIX-lea. Avem deci de a face aici cu o primă
atestare absolută. Indicaţia etimologică din DLR este greşită,
căci formele acestea vechi nu au cum să vină din franceză
ci, cel mai probabil, din ngr. frantzouvzo" (E.M.).
8:3
Despre bogatele mine metalifere ale Hispaniei, care au
constituit o tentaţie pentru romanii cuceritori, vorbeşte şi
PLINIUS MAIOR (Historia naturalis, III, 30): metallis plumbi,
ferri, aeris, argenti, auri tota ferme Hispania scatet („aproape
toată Hispania e plină de mine de plumb, fier, aramă, argint,
aur”); coron. Hispania apare în ediţiile greceşti în variantele
Spaniva (SEPT.RAHLFS) şi &Ispaniva (SEPT.FRANKF.).
8:4
Romanii au înfruntat în Hispania (considerată atunci un
teritoriu foarte îndepărtat, aflat la capătul pămîntului) o dîrză
rezistenţă din partea locuitorilor, astfel că acest teritoriu va
fi cucerit abia în anul 19 î.Hr., la capătul a numeroase
războaie, care au durat aproape două secole, cf. FLORUS
(Epitome, I, 33): In hac prope ducentos per annos dimicatum est a
primis Scipionibus in primum Caesarem Augustum, non continuo
nec cohaerenter, sed prout causae lacessierant, nec cum Hispanis
initio, sed cum Poenis in Hispania („În acest [ţinut] s-au purtat
lupte timp de aproape două sute de ani, de la cei dintîi
Scipioni pînă la cel dintîi Caesar Augustus, nu fără întrerupere, nici neîncetat, ci după cum o impuseseră situaţiile, şi
la început nu cu hispanii, ci cu cartaginezii”). ♦ Şi aici (ca şi
în 1:2), pl. gr. oi& basilei'" (BIBL.1688, MS.45: împăraţii) nu
se referă la regi, ci la căpeteniile diferitelor triburi hispanice
şi la generalii cartaginezi din Hispania cu care romanii au
purtat lupte.
8:5
Cei numiţi aici oi& Kitiei'" sînt, în principiu, locuitorii cetăţii
cipriote Kition, dar referinţa la Perseus, regele Macedoniei,
ca rege al celor din Kition, atestă faptul că etnonimul devenise un nume generic pentru greci şi macedoneni (vezi şi
nota la 1:1). ♦ Cei doi regi macedoneni menţionaţi aici,
Filip al V-lea şi Perseus, au fost învinşi de romani la
Kynoskephalai, în 197 î.Hr., respectiv la Pydna, în 168 î.Hr.
8:6-8
Versetele detaliază înfrîngerea de către romani a regelui
seleucid Antioh al III-lea cel Mare (numit aici rege al Asiei,
deoarece întreg imperiul seleucid era numit Asia), în urma

victoriei decisive de la Magnesia, în 189 î.Hr., urmată de
pacea de la Apameea, din anul 188 î.Hr., în virtutea căreia
Antioh a fost obligat să plătească o enormă depăgubire de
război (15000 de talanţi), să trimită la Roma 20 de ostateci,
între care figura şi fiul său, viitorul rege Antioh al IV-lea
Epiphanes, să-şi desfiinţeze trupele de elefanţi de luptă şi
flota de război şi să facă unele concesii teritoriale. Despre
capturarea regelui seleucid nu există alte informaţii, de
aceea se poate prezuma că este fie o invenţie a autorului în
intenţia de a augmenta gloria romanilor, fie o reinterpretare,
căci a existat o intenţie de capturare a lui Antioh, din partea
lui Cn. Manlius Vulso, pe care regele a dejucat-o. La rîndul
său, regele Antioh l-a capturat pe fiul lui Publius Scipio, pe
care l-a trimis teafăr la Roma, fără a cere vreo răscumpărare. ♦ În versetul 7, termenul gr. diastolhv < vb.
diastevllw („a separa, a distinge, a deschide”) ar desemna
ad litteram o separare, o redefinire [teritorială] impusă de
romani, care pare a fi precizată în versetul următor. VULG.
echivalează cuvîntul grec prin lat. constitutum, traductibil
prin „învoială, înţelegere, fixare”; în traducerile româneşti
şi străine, cuvîntul apare redat în variantele: usebire/ usăbire
(BIBL.1688, MS.45), de aşăzămînt (MS.4389), aşezămînt
(BIBL.ŞAGUNA, VULG.BLAJ, BIBL.1914), o bucată de ţară
(BIBL.RADU-GAL.), pămînt zălog (BIBL.1944, BIBL.ANANIA,
BIBL.1968, BIBL.1988), par convention expresse (GIGUET), la
cession (ABEL), be barde (GOLDSTEIN). De o dezmembrare a
regatului seleucid, după înfrîngerea lui Antioh, aminteşte şi
epitomatorul FLORUS (op. cit., I, 24): Victo et supplici pacem
partemque regni dari placuit eo libentius, quod tam facile cessisset
(„S-a convenit să-i fie acordată celui ce fusese învins şi
cerea îndurare pacea şi o parte din regat, cu atît mai
bucuros cu cît el cedase atît de uşor”). În desemnarea
ţinuturilor la care Antioh al III-lea a fost nevoit să renunţe,
urmînd ca acestea să fie cedate de romani regelui Eumenes
al II-lea al Pergamului, pare a fi vorba despre o confuzie a
autorului, deoarece acestea au fost pierdute în favoarea
regelui din Bactriana. Regele Pergamului, aliat fidel al romanilor, a fost răsplătit de aceştia cu majoritatea teritoriilor
din Asia Mică luate de la Antioh al III-lea.
8:9-10
Cele două versete înregistrează succint evenimentele care
au dus la cucerirea Greciei de către romani şi la transformarea ei în provincie romană, sub numele de Achaia: în 146
î.Hr., la instigarea lui Critolaos, Liga aheeană încearcă să
scape de stăpînirea romană, dar senatul roman încredinţează
succesiv campaniile din Grecia generalului Quintus Caecilius
Metellus şi consulului Lucius Mummius, care, în urma victoriei, va căpăta cognomenul ex virtute Achaicus, potrivit lui
FLORUS (op. cit., I, 32): sed – fata rerum – cum Metellus dimicasset, ad victoriam Mummius venit („dar – printr-un destin al
întîmplărilor – cu toate că Metellus dusese lupta, la victorie
a ajuns Mummius”); acesta din urmă a distrus în 145 î.Hr.
Corinthul, a transformat populaţia în sclavi şi a dus la
Roma splendidele capodopere artistice ale acestei cetăţi;
vezi şi Silvio Accame, Dominio romano in Grecia dalla guerra

258

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

acaica ad Augusto, în seria „Studi pubblicati dal R. Istituto
Italiano per la Storia Antica”, fasc. 4, Signorelli, Roma,
1946, p. 79-101. ♦ În finalul versetului 10, sintagma pînă în
ziua aceasta (gr. e@w" th'" h&mevra" tauvth", lat. usque in hunc
diem) conotează implicit perenitatea victoriilor romane pînă
în vremea autorului, la o anume distanţă în timp de înfrîngerea Eladei.
8:11-13
În aceeaşi intenţie encomiastică, autorul elogiază aici politica
distinctă a romanilor faţă de ţările şi naţiunile cu care au
purtat război: cele care nu se supuneau primeau, în urma
capitulării, statutul ingrat de supus (lat. dediticius), iar cele care
acceptau de bunăvoie stăpînirea romană căpătau rîvnita calitate de aliat şi prieten al poporului roman (lat. socius et amicus
populi Romani), care le garanta securitate şi anumite avantaje.
8:14
După desfiinţarea regalităţii, a devenit binecunoscută repulsia romanilor faţă de însemnele acesteia, diadema şi mantia
de purpură. Cînd Caius Marius a apărut în senat, după
triumful din 104 î.Hr., înveşmîntat în purpură, gestul său a
fost interpretat ca o intenţie de autocraţie. ♦ Semnalăm o
mică inconsecvenţă şi diferenţă între ediţiile Septuagintei:
SEPT.FRANKF. foloseşte în prima parte a versetului subiectul ou*deiv" acordat cu vb. e*pevqeto (pers. a III-a sg.), dar
în a doua parte, fără a mai fi menţionat subiectul, vb.
periebavlonto apare la pers. a III-a pl.; SEPT.RAHLFS are
ambele verbe la plural, iar ou*deiv" apare descompus în elementele componente (ou*deV ei%"), acordul verbului făcîndu-se
ad sensum cu atributul partitiv au*tw'n.
8:15-16
Aceeaşi prezentare idealizantă apare şi în privinţa instituţiilor romane: senatul (gr. bouleuthvrion, lat. curia; ambele
cuvinte desemnează însă locul de întrunire, nu instituţia
propriu-zisă), alcătuit la acea vreme din 300 de membri, al
căror număr se va amplifica ulterior, care nu se întrunea
însă zilnic, cum se menţionează aici, ci în funcţie de solicitările apărute; consulatul, reprezentat nu de un singur om,
cum rezultă de aici, ci de exercitarea alternativă a puterii de
către cei doi consuli; în această privinţă este bine surprinsă
calitatea anualităţii acestei magistraturi republicane supreme,
nu însă şi cea a colegialităţii. Despre importanţa şi rolul
celor două instituţii vorbeşte CICERO (Pro Sestio, LXV, 137):
Qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos
creaverunt ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum,
deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in
illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret.
Senatum rei publicae custodem, praesidem, propugnatorem conlocaverunt; huius ordinis auctoritate uti magistratus et quasi ministros
gravissimi consili esse voluerunt; senatum autem ipsum proximorum
ordinum splendorem confirmare, plebis libertatem et commoda tueri
atque augere voluerunt („Fiindcă nu au mai suportat puterea
regilor, [romanii] au ales magistraţi anuali, dar în aşa fel
încît să aşeze în fruntea statului adunarea perpetuă a sena-

tului, iar în această adunare [membrii] să fie aleşi de către
întregul popor şi intrarea în acel ordin suprem [senatorial]
să fie accesibilă sîrguinţei şi meritului tuturor cetăţenilor. Ei
au instituit senatul drept gardian, conducător şi apărător al
statului; au vrut ca magistraţii să se folosească de autoritatea acestui ordin [senatorial] şi să fie un fel de slujitori ai
celei mai importante adunări; dar au vrut şi ca senatul să
asigure strălucirea celor mai apropiate ordine, să vegheze şi
să sporească libertatea şi avantajele plebei”).
8:17-19
Versetele prezintă consecinţele benefice ale informaţiilor
primite de Iuda despre romani: trimiterea la Roma a unei
solii pentru a încheia cu aceştia un tratat de alianţă şi de
prietenie, în vederea eliberării de sub jugul grecilor. ♦ La
nivelul expresiei, semnalăm o inconsecvenţă de acord în
textul grec: după vb. ei^don, acordat cu un subiect subînţeles
(„iudeii”), urmează o completivă participială, avînd ca subiect fem. thVn basileivan, dar predicatul este participiul pl.
masc. katadouloumevnou", nu fem. sg. katadouloumevnhn,
cum ar fi fost de aşteptat; este de presupus, în acest caz, un
acord ad sensum cu atributul tw'n &Ellhvnwn.
8:20-22
Primul verset reproduce solia verbală a trimişilor lui Iuda,
Eupolemos şi Iason, în faţa senatului roman, solicitînd încheierea unui tratat de alianţă şi pace, în care să figureze, în
scris, şi calitatea lor de aliaţi şi prieteni (gr. summavcou" kaiV
fivlou", lat. socios et amicos) ai romanilor. La rîndul lor,
romanii, măguliţi de solicitarea iudeilor, au dispus redactarea
pe tăbliţe de aramă a tratatului de pace şi alianţă (gr.
ei*rhvnh kaiV summaciva, lat. pax et societas) cu aceştia, care va
fi reprodus în versetele următoare ale capitolului. La
Ierusalim, după informaţia lui FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi
iudaice, XII, 10, 6), a fost trimisă o copie a tratatului, al cărui
original a fost păstrat în templul lui Iuppiter Capitolinus. ♦
Remarcăm în MS.45, în versetul 8:22, folosirea vb. tranz.
izvodí, cu sensul ‘a transcrie, a copia’, cu o unică recurenţă (Şi
acesta-i izvodul cărţii carele au izvodit preste table de arame şi au
trimis la Ierusalim să fie lîngă ei, acoló, pomenire de pace). Împrumut după slavon. izvoditi („a extrage, a traduce”), cuvîntul
este larg folosit în vechile texte româneşti, cu nuanţe semantice diverse (E.M.).
8:23-30
Versetele reproduc textul tratatului de pace şi alianţă încheiat
de romani cu cei recunoscuţi de ei drept neamul iudeilor (gr.
toV e!qno" tw'n *Ioudaivwn, lat. gens Iudaeorum). FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 6, 417-418) consideră că
nu este vorba despre un tratat, ci despre o hotărîre a senatului (gr. dovgma sugklhvtou, lat. senatus consultum) şi,
nemulţumit de forma prea puţin convenţională a acestui
înscris juridic, îl parafrazează în virtutea formulelor tradiţionale ale actelor oficiale romane, binecunoscute lui.
Autenticitatea acestui tratat, presupus a fi fost încheiat în
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anul 161 î.Hr., a făcut obiectul multor comentarii: 1. cei
ce-l consideră autentic invocă drept argument prezenţa
unor formule romane consacrate în cuprinsul lui; 2. cei ce-l
consideră un fals sînt de părere că scribii iudei puteau fi la
curent cu stilul actelor oficiale romane, astfel că falsificarea
unui asemenea act era perfect posibilă (vezi întreaga
discuţie la ABEL, p. 152-153). ♦ Semnalăm o diferenţă
între ediţiile greceşti la începutul versetului 23: în SEPT.
LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS apare formula incipitală
convenţională kalw'" gevnoito (echivalare prescurtată a
expresiei latine quod bonum faustum felixque sit!); în SEPT.
FRANKF. şi în BIBL.VEN., înaintea acestei formule apare
adaosul KaiV suvmmaco", pe care celelalte ediţii îl trec la
sfîrşitul versetului precedent, în varianta kaiV summaciva",
întregind astfel structura atributivă ei*rhvnh" kaiV summaciva"
(lat. pacis et societatis), soluţie mult mai potrivită în logica
textului. În traducerile româneşti care urmează textul
SEPT.FRANKF., adaosul incipital este separat de formula
tradiţională de salut: şi ajutoriu „Cu bine să fie... (BIBL.1688),
şi ajutor: „Cu bine să să facă... (MS.45); MS.4389 nu menţionează adaosul, iar restul traducerilor româneşti şi traducerile
străine urmează lecţiunea din SEPT.RAHLFS. Respectînd
textul SEPT.FRANKF., am considerat şi noi adj. suvmmaco"
drept echivalent al subst. summaciva şi am tradus în consecinţă formula incipitală: Alianţă cu bine să le fie în veac
romanilor şi neamului iudeilor. ♦ Între deprinderile formularistice ale stilului actelor oficiale romane menţionăm, spre
exemplu, în versetul 26, formularea prohibitivă nu vor da,
nici nu vor furniza (gr. ou* dwvsousin, ou*deV e*parkevsousin, lat.
non dabunt neque subministrabunt), ditologie verbală specifică
stilului juridic roman, menită a întări o stipulare contractuală.
8:31-32
Clauza adiţională cu privire la regele Demetrios din aceste
versete se pare că nu figura în textul oficial al tratatului, o
dovadă fiind şi omiterea ei de către FLAVIUS IOSEPHUS; ea
pare a fi un adaos al autorului, consideră ABEL (p. 157),
date fiind ebraismele conţinute.

Capitolul al 9-lea
9:1
Cu acest capitol se reia firul întîmplărilor din capitolul al 7-lea,
întrerupt de paranteza reprezentată de capitolul al 8-lea,
care nu pare a avea relevanţă narativă, întrucît nici Demetrios
nu-şi trimite din nou armata împotriva iudeilor, fiindcă
aceştia încheiaseră tratatul cu romanii, nici Iuda nu se foloseşte de acest tratat ca o garanţie de imunitate faţă de
regele seleucid. ♦ SEPT.FRANKF. şi BIBL.VEN. prezintă
lecţiunea e*poivhse... povlemon (versiunea modernă: au purtat
război), iar SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS au
lecţiunea e!pese... e*n polevmw/ („au căzut în luptă”), mai
acceptabilă în context (cf. şi VULG.: cecidit... in proelio); dintre traducerile româneşti, doar MS.45 urmează cea dintîi
lecţiune (au făcut... războiu), restul, la fel ca traducerile străine,

o urmează pe cea de-a doua (BIBL.1688: au căzut... în războiu).
9:2
Top. Gavlgala, prezent în toate ediţiile greceşti, pare a fi o
confuzie a autorului în locul top. Galilaiva ; şi FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 421) precizează că cei doi
comandanţi ai lui Demetrios au campat lîngă Arbela, o cetate din Galileea. ♦ Maisaloth (MS.45, cf. BIBL.1688: Mesaloth)
era o zonă plină de peşteri, care constituia un refugiu al celor
răzvrătiţi sau certaţi cu legea, iar armata seleucidă a trecut pe
acolo pentru a anihila grupul de rebeli refugiaţi în zonă.
9:3
Această dată a erei seleucide corespunde în calendarul ebraic
lunii nisan a anului 160 î.Hr. nisan era la evrei prima lună a
anului civil, deoarece în această lună a avut loc exodul din
Egipt, care a dus la formarea poporului evreu; de altfel,
prima poruncă adresată de Dumnezeu evreilor (chiar înainte
de ieşire) a fost aceea de a începe anul cu luna nisan: Această
lună să fie pentru voi începutul lunilor, să fie pentru voi cea dintîi
între lunile anului (Ieş. 12:2). Toate lunile calendarului, în
accepţia Torei, sînt calculate în relaţie cu luna nisan, o lună
de primăvară, care dura de la luna nouă din martie pînă la
luna nouă din aprilie (în calendarul iudaic actual este cea
de-a şaptea lună a anului ecleziastic).
9:4-5
Localitatea unde Bacchides şi-a aşeazat tabăra este Berea,
(versiunea modernă, BIBL.1688: Veréa) corespunzînd, cel
mai probabil, top. ebr. el-Bireh, numele unei localităţi aflate la
16 km depărtare de Ierusalim. După FLAVIUS IOSEPHUS
(Antichităţi iudaice, XII, 422), Iuda nu a campat la Elasa
(BIBL.1688: Eleása), cum se spune aici, ci la Berzetho, cam la 6
km de el-Bireh.
9:9
Constatăm aici o diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti,
care schimbă substanţial sensul: în SEPT.FRANKF. şi în
BIBL.VEN. apare forma de imperativ aorist, pers. a II-a sg.,
e*pivstreyon (versiunea modernă: întoarce-te), în SEPT.LOND.,
SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS, forma de conjunctiv aorist,
pers. I pl., e*pistrevywmen („să ne întoarcem”), care implică
şi subiectul oi& a*delfoiV h&mw'n ; în SEPT.LOND. şi în SEPT.
BOS, în locul acestui subiect apare complementul sociativ
metaV tw'n a*delfw'n h&mw'n ; în sursele traducerilor româneşti,
SEPT.FRANKF. şi BIBL.VEN., subiectul oi& a*delfoiV h&mw'n
are propriul său predicat, a*per*r&uvhsan (versiunea modernă:
s-au risipit, BIBL.1688: s-au răsipit), absent în celelalte ediţii;
VULG. prezintă o versiune puţin diferită de cele greceşti:
revertemur ad fratres nostros.
9:10
Imprecaţia rostită de Iuda, MhV moi gevnoito (lat. absit), traductibilă ad litteram prin „De nu mi s-ar întîmpla!”, cf. Să
nu-mi fie mie! (BIBL.1688), dar echivalată mai expresiv prin
Ferească-mă Dumnezeu! (versiunea modernă), este frecventă

260

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I

ca atare în cărţile septuagintare (Fac. 44:7) sau în varianta
sinonimică @Ilewv" moi (2Reg. 23:17).
9:13
Remarcăm faptul că nici VULG., nici traducerile româneşti
nu iau în consideraţie gr. sunhmmevno" (versiunea modernă:
fără întrerupere, BIBL.1688: împreunat) < vb. sunavptw („a lua
împreună, a avea continuitate”), acordat cu subst. povlemo".
9:15
Muntele Azot (MS.45, BIBL.1688: măgura Azótului) nu poate fi
localizat în spaţiul topografic iudaic; exista în cîmpia filistenilor un oraş cu numele ebraic Aşdod, redat în greacă prin
!Azwto"; FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 429)
propune lecţiunea Eza sau Aza, fără a fi sigur de existenţa
unui munte cu acest nume; comentatorii invocă o posibilă
alterare a textului (ABEL, p. 152).
9:19
Aşa cum rezultă din acest verset şi din naraţiunea lui
FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 432), Ionathan
şi Simon au obţinut de la Bacchides trupul lui Iuda, pentru
a-l înmormînta la Modein, în mausoleul srămoşilor; în opinia
comentatorilor, acest lucru pare neverosimil, ţinînd cont de
maltratarea cadavrului lui Nicanor, poruncită de Iuda, care
ar fi antrenat, în mod firesc, o răzbunare pe măsură; clemenţa lui Bacchides nu ar putea fi explicată decît prin
promisiunea fermă a celor doi fraţi că renunţă la ostilităţi
(ABEL, p. 163; GOLDSTEIN, p. 375).
9:21-22
Exclamaţia din această lamentaţie funebră la moartea lui
Iuda aminteşte de cea din 2Reg. 1:19, 27: pw'" e!pesan dunatoiv („cum căzură vitejii!”). ♦ Fraza cu care se încheie
istorisirea despre Iuda Macabeul este un clişeu narativ, prezent în Cărţile Regilor la sfîrşitul relatării despre mai mulţi
conducători.
9:27
Menţiunea de aici privind ziua dispariţiei profeţilor este
foarte vagă, păstrînd ambiguitatea specifică cronologiilor de
tip popular; nu se poate decît prezuma, cum a făcut-o majoritatea comentatorilor, că Malachias ar fi fost ultimul profet,
deşi există scrieri profetice şi după el.
9:33
Deşertul Thecoe (gr. Qekwev, lat. Thecuae), unde s-au refugiat
Ionathan şi Simon, împreună cu însoţitorii lor, era zona care
ducea spre Marea Moartă, destul de propice traiului datorită
unor lacuri sau rezervoare artificiale de apă, săpate de
înaintaşii lor pentru adăparea turmelor; lacul Asfar, menţionat aici, pare să fie unul dintre ele, conform gr. lavkko"
(„cavitate, rezervor, cisternă”).
9:34-37
Comentatorii sînt de părere că versetul 34 este fie o anti-

cipare, fie o repetare a versetului 43, deoarece nu are aici
nici o incidenţă narativă (ABEL, p. 167; GOLDSTEIN, p.
380), versetul 35 fiind succesiunea logică a acţiunii din
versetul 33. Incomodaţi, în cazul luptelor viitoare la care se
aşteptau, de femeile, copiii şi bagajele (în mare măsură
alcătuite din prăzi) luate cu ei în deşert, Ionathan îl trimite
pe fratele său Ioan să conducă acest convoi la nabateeni şi
să le ceară găzduire, mizînd pe prietenia lor şi pe ura
acestora faţă de seleucizi; convoiul este însă atacat pe drum
şi jefuit de un grup de nabateeni, numiţi fiii lui Iambri (nume
care nu mai apare în Biblie), din Medaba, localitate aflată la
35 km de Amman.
9:38-42
Versetele se referă la răzbunarea morţii lui Ioan de către
fraţii săi, Ionathan şi Simon, cu prilejul unei ceremonii
nupţiale în familia fiilor lui Iambri. ♦ În versetul 39, gr.
tuvmpanon (lat. tympanum) desemnează tamburina folosită în
procesiunile religioase, cum erau şi cele conduse de preoţii
zeiţei Cybele; gen. pl. mousikw'n poate proveni fie de la fem.
mousikhv („muzică”), fie de la masc. mousikov" („muzician,
muzicant”); şi abl. musicis din VULG. este susceptibil de
aceeaşi ambiguitate, astfel că şi traducerile româneşti oscilează între cele două sensuri: musícuri (MS.45), cenghierii
(MS.4389), muzíce (BIBL.1688, BIBL.ŞAGUNA), muzici (VULG.
BLAJ, BIBL.1914, BIBL.1944, BIBL.1968), instrumente muzicale
(BIBL.ANANIA), muzicanţi (SEPT.NEC), muzicieni (V.T.II/2).
La sfîrşitul versetului, pl. o@pla pollav (lat. arma multa) poate
desemna o mulţime de instrumente (probabil muzicale), de
lucruri pregătite pentru un eveniment, sau o mulţime de
arme, care şi-ar avea mai puţin locul într-o ceremonie
nupţială, doar dacă nabateenii se aşteptau să fie atacaţi de
fraţii lui Ioan; faptul că nu e vorba de arme îl dovedeşte şi
uşurinţa cu care au fost atacaţi şi ucişi de oamenii lui
Ionathan, fără a opune rezistenţă. În traducerile româneşti
şi străine am întîlnit următoarele variante de echivalare:
arme multe (BIBL.1688, MS.45, MS.4389, VULG.BLAJ, BIBL.
1914, BIBL.1968, BIBL.1988, BIBL.ANANIA, SEPT.NEC),
multă zestre (BIBL.RADU-GAL.), un cortegiu numeros (V.T.II/2),
quantité d’équipages (GIGUET), un riche équipement guerrier
(ABEL).
9:50-53
Considerînd că Ionathan şi armata sa puţin numeroasă nu
mai erau pentru el o ameninţare, Bacchides renunţă la urmărirea acestuia şi începe acţiunea de fortificare a unor
puncte strategice din Iudeea; pentru a-şi asigura liniştea din
partea iudeilor, ia ca ostatici pe fiii fruntaşilor ţării şi-i
închide în citadela din Ierusalim. Aşa cum se va vedea în
capitolul următor (10:6), regele Demetrios, într-o scrisoare
către Ionathan, va dispune eliberarea acestora.
9:54-57
Data menţionată aici, luna a doua a celui de-al o sută
cincizeci şi treilea an al erei seleucide, cînd Alkimos iniţiază
distrugerea unor lucrări din Ierusalim, corespunde lunii mai
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a anului 159 î.Hr. Zidul curţii interioare pe care Alkimos
intenţiona să-l distrugă separa zona accesibilă doar iudeilor
circumcişi de cea accesibilă iudeilor filoeleni şi păgînilor, iar
dărîmarea lui simboliza ştergerea graniţei dintre credincioşi
şi păgîni, ca un important pas spre elenizarea naţiei. ♦
Lucrările profeţilor (gr. taV e!rga tw'n profhtw'n, lat. opera
prophetarum) amintesc de rolul profeţilor Aggeu şi Zaharia
în construirea marelui templu. ♦ Atacul de paralizie şi
moartea lui Alkimos sînt prezentate de FLAVIUS IOSEPHUS
(Antichităţi iudaice, XII, 313) drept un act punitiv al divinităţii.
9:65
Expresia gr. e*n a*riqmw'/ (lat. cum numero), cu sens comitativ,
se traduce „cu un anume număr [de oameni]” sau cu un
număr suficient [de oameni] (versiunea modernă); în traducerile
româneşti şi străine, cuantificarea este felurită: numai cu o
ceată de voinici (BIBL.RADU-GAL.), cu un număr mare de oştire
(BIBL.1968, BIBL.ANANIA), cu o ceată puţin numeroasă (SEPT.
NEC), avec une troupe nombreuse (GIGUET), avec une poignée de
gens (ABEL), accompanied by a few men (GOLDSTEIN); recunoaştem că este perfect posibil ca autorul să fi intenţionat a
invoca inferioritatea numerică a iudeilor comparativ cu
oastea seleucidă, pentru a scoate în evidenţă, ca şi în alte
locuri, bravura acestora.
9:66
În ultima parte a versetului, verbele sînt la singular în
SEPT.FRANKF., la plural în SEPT.RAHLFS; expresia de la
sfîrşitul versetului (cu referire la Ionathan), a*nevbainen e*n
tai'" dunavmesi (lat. coepit... crescere in virtutibus), are aici un
sens figurat, desemnînd o creştere a puterii lui Ionathan în
înfruntarea cu beduinii din deşert; în unele traduceri
româneşti întîlnim însă şi echivalări ale expresiei în sensul
ei propriu („se suia cu oştile”): s-au suit cu oştile (BIBL.
ANANIA, SEPT.NEC).
9:73
Expresia a judeca poporul (gr. krivnein toVn laovn, lat. iudicare
populum), cf. a judeca pre nărod (BIBL.1688), are în ebraică
sensul ‘a conduce poporul’, în conformitate cu prerogativele acordate de Dumnezeu celor aleşi.

Capitolul al 10-lea
10:1
Acest Alexandru, care se pretindea fiul lui Antioh Epiphanes,
era Alexandru Balas, un fiu natural al acestuia sau un aventurier necunoscut, cf. TITUS LIVIUS (Epitome, LII): homo ignotus
et incertae stirpis („un om necunoscut şi de o origine nesigură”); acesta era susţinut de regele Pergamului, al Egiptului
şi de senatul roman, interesaţi de înlăturarea lui Demetrios
I Soter. Cucerirea cetăţii siriene Ptolemais (Ptolemaida) şi
instalarea lui acolo, ca rege rival al lui Demetrios, a avut loc
în anul 152 î.Hr. Cum se va vedea în versetele următoare,
între cei doi începe o adevărată competiţie de ordin militar

şi diplomatic atît pentru domnie, cît şi pentru obţinerea
bunăvoinţei şi a sprijinului iudeilor, cărora se întrec să le
facă numeroase concesii.
10:2-6
În intenţia de a-l înlătura pe rivalul său, Demetrios îşi mobilizează armata, iar la gîndul că iudeii, amintindu-şi de relele
pe care le pricinuise neamului lor, îl vor favoriza pe
Alexandru, îi trimite lui Ionathan o scrisoare bine concepută, promiţîndu-i acordarea unor prerogative de natură
să-i sporească prestigiul. La finalul versetului 3, în propoziţia
consecutivă (care poate fi interpretată şi ca finală în greaca
koiné) w@ste megalu'nai au*tovn (lat. ut magnificaret eum), vb.
megalu'nai are aici înţelesul ‘a preamări’, în sensul recunoaşterii unui statut privilegiat, aşa cum apare atît în unele
traduceri româneşti, cît şi în unele străine: ca să-l mărească pre
el (BIBL.1688, MS.45), şi cum că ar vrea să-l ridice pe treptele
cinstirii (BIBL.ANANIA), promising to raise him to high rank
(GOLDSTEIN), en vue de le grandir en dignité (ABEL).
10:7-9
Venirea lui Ionathan la Ierusalim şi citirea scrisorii lui
Demetrios în auzul tuturor, inclusiv al celor din Akra, a
avut ca scop şi ca efect recunoaşterea dreptului său de a se
stabili acolo, care pînă atunci îi fusese interzis. Ostaticii pe
care, conform promisiunii lui Demetrios, cei din Akra se
văd nevoiţi să-i înapoieze, erau fiii fruntaşilor iudei închişi
în 159 î.Hr. de Bacchides în citadelă, drept garanţi ai fidelităţii (cf. 9:53).
10:10-11
Refacerea Ierusalimului şi întărirea zidului său de împrejmuire făcea parte din pregătirile lui Ionathan în vederea
unor confruntări armate viitoare; secvenţa e*k livqwn tetragwvnon (versiunea modernă: cu pietre în patru muchii) din
SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS apare
în SEPT.RAHLFS în varianta e*k livqwn tetrapovdwn („cu
pietre cu patru picioare”), în care adj. tetrapovdwn este
considerat de comentatori (ABEL, p. 182) o greşeală ortografică pentru tetrapevdwn („cu patru feţe, pătrate”, cf. lat.
lapidibus quadratis).
10:12-13
Cei de alt neam (gr. oi& a*llogenei'", lat. alienigenae), cf. cei striini
de fêli (MS.45, cf. BIBL.1688), erau soldaţii cantonaţi de
Bacchides în cetăţile Iudeei fortificate de el şi în citadela din
Ierusalim, spre paza acestora şi spre intimidarea iudeilor (cf.
9:51-52).
10:15-21
Aflînd de scrisoarea lui Demetrios către Ionathan şi de promisiunile făcute acestuia, Alexandru întreprinde un demers
epistolar similar, sporindu-i promisiunile, cele mai importante fiind acordarea înaltei funcţii sacerdotale de arhiereu
şi a titlului de „prieten al regelui” (gr. fivlo" basilevw", lat.
amicus regis). ♦ Acceptînd funcţia de arhiereu oferită de
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Alexandru, Ionathan inaugurează dinastia preoţilor-principi,
asmoneii, care o detronează pe cea tradiţională a oniazilor;
el îmbracă veşmîntul sacerdotal în a şaptea lună a anului
160 al erei seleucide, corespunzînd lunii octombrie (luna
tişri în calendarul iudaic) a anului 152 î.Hr.; pe data de 15 a
acestei luni se celebra Sărbătoarea Corturilor (ebr. sukot, gr.
skhnophgiva, lat. Scenopegia sau Solemnitas Tabernacularum),
una dintre cele trei mari sărbători iudaice, o sărbătoare veselă
la încheierea secerişului, care dura şapte zile, conform poruncii divine: Sărbătoarea Corturilor o vei săvîrşi pentru tine timp
de şapte zile, cînd vei strînge recolta de pe ţarina ta şi din teascul tău
(Deut. 16:13); 39. Iar în ziua a cincisprezecea a celei de-a şaptea
luni, ori de cîte ori vă strîngeţi roadele pământului, veţi sărbători în
cinstea Domnului, timp de şapte zile: în ziua întîi este odihnă şi în
ziua a opta este tot odihnă. 40. În ziua întîi veţi lua rodul frumos al
copacului, ramuri de finic, ramuri de copaci cu frunzele late şi sălcii
de rîu ca să vă veseliţi înaintea Dumnezeului vostru, timp de şapte
zile pe an; 41. Să fie aceasta o datină veşnică pentru urmaşii voştri.
În luna a şaptea să o prăznuiţi! 42. Să locuiţi timp de şapte zile în
corturi; tot băştinaşul să locuiască în corturi, 43. Ca să ştie urmaşii
voştri că în corturi i-am aşezat pe fiii lui Israel, când i-am scos din
pămîntul Egiptului. Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru (Lev.
23:39-43); era un gest de recunoştinţă pentru recolta anului
şi de comemorare a corturilor în care au locuit evreii de-a
lungul celor 40 de ani de rătăcire în pustiu. ♦ Versetul 20
menţionează că regele Alexandru i-a trimis lui Ionathan
[veşmînt] de purpură şi coroană de aur (gr. porfuvran kaiV stevfanon crusou'n, lat. purpuram et coronam auream), cf. mohorît şi
cunună de aur (BIBL.1688); acestea erau la orientali însemne
ale calităţii de prieten al regelui, dar, în perioada elenistică,
alcătuiau ţinuta unui înalt sacerdot (Meyer Reinhold, History
of Purple as a Status Symbol in Antiquity, în seria „Collection
Latomus”, vol. CXVI, Latomus, Bruxelles, 1970, p. 35-36).

solicitanţilor (versetul 43) şi exonerarea de orice impunere
perceptuală. Sfîrşitului versetului este neclar sub aspect
gramatical, singura soluţie fiind considerarea celor două
forme de nominativ plural, zeciuieli şi impozite (gr. ai& dekavtai
kaiV taV tevlh, lat. decimae et tributa, BIBL.1688: zeciuiêlele şi
vămile), rămase oarecum în suspensie în lipsa unui predicat,
drept explicitări ale exonerării acordate. ♦ Demetrios acordă
iudeilor şi alte importante beneficii, precum: eliberarea robilor iudei din cuprinsul imperiului seleucid, respectarea strictă
a sărbătorilor, înrolarea iudeilor în armata regală şi acordarea
unor grade militare, suportarea lucrărilor de restaurare a
templului din Ierusalim din veniturile personale ale regelui şi
din impozite; e drept că unele dintre aceste promisiuni, cum
era alipirea celor trei nome ale Samariei la Iudeea şi stăpînirea asupra Ptolemaidei, oraş aflat atunci sub puterea lui
Alexandru, erau în acel moment iluzorii, dar ele erau
obiective importante în strategia persuasivă a lui Demetrios,
vădit interesat să-şi asigure sprijinul iudeilor în competiţia
cu Alexandru. În legătură cu promisiunea scutirii de dări pe
durata celor trei zile înainte şi după o sărbătoare, vezi
Michael O. Wise, A note on the „Three Days” of 1 Maccabees,
X:34, în „Vetus Testamentum”, 40 (1990), nr. 1, p. 116-122.

10:22-45

Rămas singurul stăpîn pe domnie, în urma morţii lui
Demetrios, Alexandru îi trimite solie regelui egiptean
Ptolemeu al VI-lea Philometor, cerînd-o de soţie pe fiica
acestuia, Cleopatra. Conform dorinţei lui Ptolemeu, această
căsătorie politică a avut loc, cu mare fast, în Ptolemaida, în
anul 162 al erei seleucide, corespunzînd anului 149 î.Hr.

Aceste versete reproduc conţinutul celei de-a doua scrisori
trimise de Demetrios lui Ionathan la aflarea prerogativelor
primite de acesta de la Alexandru. Uzînd de o eficientă
captatio benevolentiae, regele seleucid acordă întregului neam
iudeu statutul de naţiune privilegiată, prin atribuirea unor
importante beneficii şi scutiri de taxe, între care taxa pentru
sare (gr. timhV tou' a&lov", lat. pretia salis), coroanele (gr. oi&
stevfanoi, lat. coronae; este vorba despre obiceiul de a i se
trimite regelui, cu prilejul unei sărbători sau a zilei sale de
naştere, coroane de aur sau echivalentul lor în bani), treimea
din semănătură (gr. toV trivton th'" spora'", lat. tertiae seminis),
jumătatea din rodul pomului (gr. toV h@misu tou' karpou' tou'
xulivvnou, lat. dimidia pars fructus ligni), taxe oneroase, pe care
suveranii seleucizi le considerau întru totul cuvenite; scutirea
de aceste biruri este acordată nu doar Iudeei, ci şi celor trei
nome anexe din satrapiile Samaris şi Galileea, Aphairema,
Lydda şi Rhamathem (cf. 11:34). ♦ Versetul 31 menţionează
acordarea statutului de cetate sfîntă (gr. a&giva, lat. sancta) şi
liberă [de orice impunere] (gr. a*feimevnh, lat. libera) Ierusalimului,
precum şi ţinuturilor limitrofe (gr. taV o@ria au*th'", lat. fines
suae); acest statut implica dreptul de a acorda azil tuturor

10:46-50
Neîncrezători în generozitatea lui Demetrios şi neuitînd de
nenorocirile pricinuite de el Israelului, iudeii au găsit de
cuviinţă să fie de partea lui Alexandru, pe motiv că el a fost
iniţiatorul unor vorbe de pace (gr. a*rchgoV" lovgwn ei*rhnikw'n,
lat. princeps sermonum pacis). ♦ Cei doi competitori la tronul
regatului seleucid s-au înfruntat în luptă, iar Demetrios a
căzut răpus (FLAVIUS IOSEPHUS, Antichităţi iudaice, XIII,
59-61).
10:51-58

10:59-66
Alexandru îl invită la Ptolemaida, cu prilejul nunţii regale, şi
pe Ionathan, acordîndu-i acolo toată cinstirea, în pofida
intervenţiilor răuvoitoare ale unor iudei, calificaţi peiorativ
şi redundant de autor drept bărbaţi vătămători... bărbaţi
răuvoitori (gr. a!ndre" loimoiv... a!ndre" paravnomoi, lat. viri
pestilentes... viri iniqui). ♦ Regele Alexandru l-a înveşmîntat
în purpură pe Ionathan, l-a numit între prietenii săi de prim
rang şi l-a desemnat strateg şi guvernator (gr. strategoV" kaiV
meridavrch", lat. dux et particeps principatus), adică guvernator
militar şi civil al Iudeei şi al celor trei nome din Samaria.
10:67-89
În anul 165 al erei seleucide, corespunzînd anului 147 î.Hr.,
soseşte în Siria, cu ajutor din Creta, Demetrios al II-lea
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rica”, 7 (2003), p. 132-133.

Nicator, fiul lui Demetrios I Soter, revendicînd domnia pe
care Alexandru Balas nu era capabil să o onoreze, ducîndu-şi
viaţa în orgii şi desfrîu (TITUS LIVIUS, Epitome, 50: iacente eo
in ganea et lustris), spre dispreţul supuşilor. Pentru a răzbuna
înfrîngerea şi moartea tatălui său, Demetrios îi încredinţează operaţiunile militare lui Apollonios, care, adunînd
oaste, îl provoacă la luptă în cîmp deschis pe Ionathan,
reproşîndu-i cu ironie că era biruitor doar în munţi, la
adăpostul stîncilor, conform tacticii luptei de gherilă a
asmoneilor. ♦ Adunînd armată şi reuşind să-şi asigure
sprijinul fratelui său Simon, Ionathan acceptă sfidarea lui
Apollonios şi îşi aşează tabăra la Ioppe, o veche cetate a
filistenilor, pe care o cucereşte. Cele două armate se vor
înfrunta la Azot, dar Apollonios, cum se menţionează în
versetul 80, îi pregătise lui Ionathan o cursă (gr. e!nedron, lat.
insidiae); VULG.BLAJ traduce lat. insidiae prin leşuiri (vb. a
leşui sau a aleşui înseamnă, după SCRIBAN (1939), ‘a pîndi’ <
magh. les „pîndă”); tot în acest verset, VULG. nu traduce
secvenţa gr. kaiV e*xetivnaxan taV" scivza" ei*" toVn laovn şi
relaţionează complementul de timp cu secvenţa precedentă:
et circuierunt castra eius a mane usque ad vesperam. ♦ Dagon,
principalul idol al filistenilor, avea un templu în Gaza,
numit Bethdagon („Casa lui Dagon”), în care se refugiaseră
filistenii din armata lui Apollonios, pentru a scăpa de
urmărirea iudeilor. Ionathan dă foc cetăţii Azot, distruge
templul lui Dagon şi îi omoară pe cei refugiaţi în el. ♦
Succesele militare ale lui Ionathan i-au sporit şi mai mult
prestigiul în ochii lui Alexandru, care-l copleşeşte cu daruri:
îi trimite o agrafă de aur (gr. povrphn crush'n, lat. fibula aurea),
care simboliza asimilarea lui între rudele regelui, şi îi
atribuie în posesie ereditară (gr. ei*" klhrodosivan, lat. in
possessionem) cetatea Accaron (aflată la 7 km de Iamnia) şi
toate ţinuturile limitrofe.

Schimbarea atitudinii lui Ptolemeu faţă de ginerele său
Alexandru (şi favorizarea lui Demetrios) este motivată de el
prin tentativa celui dintîi de a-l ucide; după FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XIII, 4, 6-7, 102-112), acest
atentat la viaţa lui Ptolemeu a fost săvîrşit în cetatea
Ptolemais de un om de încredere al lui Alexandru, i.e.
Ammonios, pe care a refuzat să-l predea lui Ptolemeu, în
ciuda insistenţelor acestuia; autorul cărţii 1Mac. nu pare să
ia în seamă acest fapt, convins că era un pretext al lui
Ptolemeu, dornic să pună mîna pe regatul seleucid. ♦ În
înfruntarea iminentă dintre Ptolemeu şi Alexandru de la rîul
Oenoparas, regele egiptean iese învingător, iar Alexandru,
refugiat în Arabia (nu e vorba de peninsula arabică, ci de o
provincie siriană populată de nomazi de neam arab), are
parte de o moarte cumplită. Informaţiile istoricilor diferă în
privinţa autorului uciderii lui Alexandru: 1. după DIODOR
DIN SICILIA (Biblioteca istorică, XXXII, 10, 1), acesta ar fi
fost omorît de generalii săi, Heliades şi Cassios; 2. după
FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XIII, 4, 8), asasinul
lui Alexandru se numea Zabelos; în VULG., acesta e numit
Gaddihel.

Capitolul al 11-lea

11:18-38

11:1-5
În virtutea rolului său de protector al Siriei, dar şi cu
intenţia de a-şi anexa acest regat, regele egiptean Ptolemeu
Philometor pleacă cu o numeroasă armată în Siria, sub
pretextul de a aplana unele disensiuni, lăsînd în cetăţile
siriene pe unde trecea cîte o garnizoană egipteană; localnicii
îl întîmpinau cu prietenie, conform poruncii lui Alexandru,
şi i se plîngeau de distrugerile făptuite de Ionathan. ♦
Termenul gr. qhmwniva", din versetul 4, este tradus în
VULG.BLAJ prin regionalismul hâlmuri; din punct de vedere
etimologic, se apreciază că termenul halm, pl. hâlmuri, are la
bază forma maghiară halom („movilă, ridicătură mică de
pămînt”), deşi a fost propusă şi o filiaţie din slava veche;
vezi, pentru aceasta, Ion Berciu, Descoperiri din epoca feudală
timpurie în raionul Alha Iulia, în „Materiale”, IV (1957), p.
342, nota 1; Bujor Vulcu, Conţinutul apelativului „deal” şi
tipurile de deal în terminologia geografică populară din împrejurimile
Orăştiei, în „Sargetia”, V (1968), p. 638, nota 4; Cristian Ioan
Popa, Din toponimia Văii Cugirului. Toponime de interes istoric şi
arheologic, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Histo-

11:6-7
Prevăzînd o răsturnare a situaţiei, de care era hotărît să profite, Ionathan îl întîmpină la Ioppe pe regele egiptean şi îl
însoţeşte atît în semn de curtoazie, cît şi pentru ca adversarii
lui să vadă în ce relaţii amicale se afla cu acesta, cale de
aproape 300 de km, de-a lungul coastei feniciene, pînă la
fluviul Eleutheros (Eufrat, cf. gr. e*leuvqero", BIBL.1688: Elethér,
MS.45: Elefther), apoi se întoarce la Ierusalim.
11:8-17

Versetele se referă la relaţiile lui Ionathan cu Demetrios,
rămas singurul rege al Siriei, în anul 167 al erei seleucide
(145 î.Hr.), după moartea lui Alexandru, urmată la scurt
timp de cea a lui Ptolemeu, rănit la cap în lupta de la rîul
Oenoparas, cf. TITUS LIVIUS (Epitome, 52): Ptolemaeus in
caput graviter vulneratus, inter curationem, dum ossa medici terebrare
contendunt, exspiravit („Ptolemeu, rănit grav la cap, în timpul
îngrijirii, cînd medicii se opintesc să-i sfredelească oasele,
şi-a dat sufletul”). ♦ Dorinţa lui Ionathan era să ia efectiv
în stăpînire citadela din Ierusalim (cedată lui de Demetrios,
cf. 10:32, cesiune confirmată şi de Alexandru, cf. 10:47) şi
să-i scoată de acolo pe oamenii regelui şi pe iudeii apostaţi
refugiaţi. Aflînd aceasta, Demetrios îi porunceşte mînios să
înceteze asedierea citadelei şi să se întîlnească cu el la
Ptolemaida; încărcat cu daruri de preţ şi însoţit de un grup
de bătrîni şi de preoţi, Ionathan obţine bunăvoinţa regelui
seleucid şi numeroase favoruri, atît în beneficiu personal
(întărirea funcţiei de arhiereu, admiterea lui între prietenii
de prim rang ai regelui), cît şi în beneficiul Iudeei (recunoaşterea hotarelor Iudeei şi a celor trei nome alipite ei de
la Samaria, scutirea de impozite), conform scrisorii trimise
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de Demetrios lui Lasthenes, generalul cretan care îl ajutase
să revină pe tronul Siriei şi căruia, în semn de gratitudine, i
se adresează aici cu apelativul pathvr; în această scrisoare,
Demetrios întăreşte o parte din promisiunile făcute anterior
lui Ionathan, cînd dorea să-l atragă de partea sa (cf. 10:28-45).
11:39-40
Tryphon, gr. Truvfon („Bogatul, Srălucitul”), era cognomenul
lui Diodotos, un oportunist, fost om de încredere al lui
Alexandru, apoi al lui Demetrios al II-lea, pe care îl părăseşte cînd acesta devine nepopular şi, sub pretextul
întoarcerii la politica lui Alexandru, îl revendică pe fiul
acestuia, Antioh, pentru a-l înscăuna ca regele Antioh al
VI-lea. ♦ Numele arabului care-l creştea pe micul Antioh şi
care se lasă cu greu înduplecat să i-l dea lui Tryphon pare
să fi fost Iam(b)lichos, nume purtat de aristocraţii sirieni şi
de principii arabi, transcris aproximativ de autorul 1Mac.;
FLAVIUS IOSEPHUS îl redă în varianta Malchos, întîlnită şi în
documentele epigrafice ale vremii; în SEPT.FRANKF. este
redat ca Simalkouaiv (poate copistul l-a repetat pe " din
prepoziţia precedentă prov"), în SEPT.RAHLFS, Imalkoue,
iar în VULG. apare sub forma Emalcuhel; în traducerile
româneşti şi străine întîlnim următoarele variante onomastice: Simálcue/ Silamcué (BIBL.1688/ MS.45), Emalcuí (MS.4389),
Emalhuil (VULG.BLAJ), Iamblic (BIBL.RADU-GAL., BIBL.
ANANIA), Imalcue (SEPT.NEC), Yamlikhou (ABEL), Emalcué
(GIGUET), Iamblichos (GOLDSTEIN).
11:41-52
La solicitarea lui Demetrios, părăsit de oştile sale, Ionathan
îi trimite la Antiohia un efectiv militar de 3000 de oameni,
pentru a-l salva de furia antiohienilor revoltaţi, care voiau
să-l ucidă; după potolirea sîngeroasă a acestei revolte,
Demetrios îşi reia netulburat domnia, conform reiterării
expresiei figurate, de sorginte semitică, s-a liniştit pămîntul în
faţa lui (gr. h&suvcasen h& gh' e*nwvpion au*tou', lat. et siluit terra
in conspectu eius). ♦ În versetul 46 din MS.45 întîlnim, cu o
unică ocurenţă, subst. fem. hódişte, cu sensul ‘drum, stradă
(Şi fugi împăratul la curte, şi au apucat cei den cetate pre hódiştile
cetăţii şi au început a da război), ca echivalent al gr. divodo" din
SEPT.FRANKF., care înseamnă ‘pasaj, drum de trecere’ (cf.
GR.ENGL.: way trough, passage ‘idem’, SEPT.ENGL.: througsfares
‘idem’, SEPT.GERM.: Durchgangstrassen ‘idem’), cf. şi BIBL.
1688: răspîntiile. Cuvîntul nu este atestat în DLR. Poate fi
considerat un împrumut direct după slavon. xodi‚tê
‘meatus’ (MIKLOSICH, s.v.) sau o creaţie spontană de la
prihódişte (E.M.).
11:53-59
Demetrios se arată nerecunoscător faţă de Ionathan. În
schimb, tînărul Antioh, înscăunat rege de Tryphon, îi acordă
importante prerogative, întărindu-i funcţia de arhiereu,
numindu-l între prietenii săi şi desemnîndu-l un fel de
guvernator al celor patru nome alipite Iudeei (faţă de cele
trei menţionate anterior, Aphairema, Lydda şi Rhamathem,
a patra trebuie să fi fost Akrabattene, cf. 5:3). ♦ În versetul

58, între darurile trimise de Antioh lui Ionathan, alături de
obiecte de aur (gr. cruswvmata, lat. vasa aurea), figurează şi
ceea ce noi am tradus prin servitori (gr. diakoniva, lat.
ministerium); deşi BAILLY, s.v., indică şi acest sens al cuvîntului diakoniva, făcînd trimitere expresă la acest verset, în
traducerile româneşti şi străine apar diverse echivalări:
slujbă (BIBL.1688, MS.45), [vase de aur să-i fie de] slujbă
(MS.4389), [vase de aur] spre slujbă (VULG.BLAJ), [vase de aur]
pentru slujbă (BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.ANANIA), un
serviciu de masă (SEPT.NEC, V.T.II/2), [les coupes d’or] pour
son service (GIGUET), un service de table (ABEL), a table service
(GOLDSTEIN). ♦ Extinzîndu-şi generozitatea şi faţă de alţi
membri din grupul lui Ionathan, pe care sirienii aveau
interes să-i aibă aliaţi, Antioh îi acordă lui Simon, fratele lui
Ionathan, funcţia de guvernator militar (gr. strathgov", lat.
dux) al ţinutului cuprins între Scara Tyrului (ebr. Roş-Haniqra,
gr. Klivmax Tuvron, MS.45, BIBL.1688: Laturea Tírului) şi
Egipt; localitatea era numită Scara Tyrului deoarece se afla
pe drumul de coastă, în trepte, între Tyr şi Acco.
11:60-66
Versetele menţionează acţiunile lui Ionathan şi Simon împotriva lui Demetrios în cetăţile: Askalon, una dintre cetăţile
filistenilor, Gaza, o cetate filistină deosebit de ostilă iudeilor,
Kedes, la sud-est de Tyr, Baithsura (cetate ocupată de Simon
în 144 î.Hr., eveniment de mare rezonanţă, care va fi apoi
celebrat anual). ♦ În versetul 63 există o diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti: în SEPT.FRANKF. apare drept
complement al vb. metasth'sai subst. th'" cwvra", în SEPT.
RAHLFS, th'" creiva", iar VULG. traduce prin removere a negotio
regni; traducerile româneşti şi străine diferă în funcţie de
varianta greacă sau latină urmată şi de sensul atribuit complementului: să-l mute den ţară (BIBL.1688, MS.45), vrând a-l depărta
de treaba împărăţiii (VULG.BLAJ), ca să-i zădărnicească planul
(BIBL.RADU-GAL.), vrînd să-l scoată din ţara aceea (BIBL.1988),
ca să termine cu el (BIBL.ANANIA), voind să-l schimbe din dregătorie (SEPT.NEC), plănuind să-l destituie din funcţie (V.T.II/2),
l’entrener à changer de parti (GIGUET), abandoner sa mission
(ABEL), to divert him from his mission (GOLDSTEIN).
11:67-74
Ultimele versete ale capitolului se referă la înfruntarea dintre
Ionathan şi oştirea de mercenari a lui Demetrios. Ghennesar,
apa lîngă care Ionathan îşi campează oastea, era fie Lacul
Tiberiadei, fie cel al Galileei, iar cîmpia Asor, unde se va da
lupta, se afla la aproape 20 de km de acest lac. Oştenii lui
Ionathan, prinşi într-o ambuscadă, se salvează prin fugă, iar
în jurul lui rămîn doar doi fideli, Mattathias şi Iuda,
desemnaţi în versetul 70 drept căpeteniile forţelor armate (gr.
a!rconte" th'" stratia'" tw'n dunavmewn, lat. principes militiae
exercitus). ♦ Gestul lui Ionathan de a-şi sfîşia veşmintele şi
a-şi pune ţărînă pe cap, în semn de durere şi de disperare că
fusese părăsit în faţa duşmanilor, este unul la care un mare
preot recurgea doar în caz de nenorocire publică, fiindu-i
interzis în situaţii particulare. ♦ Redresarea lui Ionathan,
întoarcerea oştenilor săi şi victoria finală pot fi interpretate,
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fără ca autorul s-o menţioneze expres, drept recompense
divine ale actului său de umilinţă şi rugăciune.

Capitolul al 12-lea
12:7
În legătură cu numele regelui spartan căruia Ionathan îi
scrie, semnalăm o diferenţă de lecţiune în ediţiile de texte:
Davreio" (SEPT.FRANKF.), !Areio" (SEPT.RAHLFS), Darius
(VULG.); în traducerile româneşti şi străine, numele apare
în variantele: Dárie (BIBL.1688, MS.45, MS.4389), Arie (VULG.
BLAJ, BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968), Ares (BIBL.ANANIA),
Areios (SEPT.NEC, V.T.II/2); se pare că este vorba despre
regele spartan Areios I, contemporan cu marele preot iudeu
Onias I (sfîrşitul secolului al IV-lea î.Hr. – mijlocul secolului al III-lea î.Hr.).
12:20-23
În scrisoarea trimisă de spartani iudeilor este menţionată
înrudirea dintre ei, cunoscută şi iudeilor, de vreme ce şi
aceştia li se adresau spartanilor cu apelativul a*delfoiv (cf.
12:7); în opinia lui ABEL (p. 231-232), nu poate fi vorba
decît de o ficţiune diplomatică, după cum şi schimbul
epistolar dintre iudei şi spartani din acest capitol pare o
simplă născocire. ♦ La sfîrşitul versetului 22, în virtutea
frăţiei dintre ei, spartanii le cer iudeilor să-i informeze în
mod constant despre starea lor de bine, lit. „despre pacea
voastră” (gr. periV th'" ei*rhvnh" u&mw'n, lat. de pace vestra),
expresie în care ebr. şālōm înseamnă atît ‘pace’, cît şi ‘stare
de bine, sănătate’, cf. despre starea voastră (versiunea modernă). ♦ În versetul 23, menţionarea turmelor ca bunuri
reciproce pare ciudată, este de părere ABEL (p. 224), de
aceea FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XIII, 167),
comentînd pasajul, vorbeşte nu despre o comunitate de
turme, ci despre una de interese.
12:24-32
Înfruntarea dintre trupele lui Ionathan şi cele ale lui
Demetrios, care urma să aibă loc la Amathitis (ţinutul biblic
Hamat, care luase numele de Epiphanea, în cinstea lui
Antioh al IV-lea Epiphanes), este zădărnicită de fuga duşmanilor, la aflarea pregătirilor de luptă ale lui Ionathan;
fugind, aceştia recurg la un procedeu uzual în tactica militară
a Antichităţii, anume lăsarea focurilor aprinse în tabără
pentru ca adversarii să creadă că ei se află încă acolo.
Eşuînd urmărirea fugarilor, Ionathan se abate pe la zabadeeni,
populaţie nomadă sau seminomadă de pe drumul spre
Damasc; pentru că aceştia nu mai sînt amintiţi altundeva,
unii comentatori, în acord cu FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi
iudaice), cred ca este vorba despre nabateeni, deşi o aşezare a
acestora nu exista în acea zonă.
12:33-38
Cei doi fraţi, Ionathan şi Simon, acţionează în paralel spre
binele şi securitatea iudeilor: Ionathan, întors la Ierusalim,
chibzuieşte împreună cu bătrînii din sfatul ţării cum să

consolideze cetatea, întărind zidul ei dinspre rîul Kedron,
cum să refacă un cartier numit Chaphenata (cuvînt pus în
legătură cu un lexem aramaic, cu sensul ‘dublu’; ABEL, p.
228, este sigur că nu e vorba de numele unei părţi a zidului
de incintă al Iersalimului, ci de un cartier), cum să ridice
între cetate şi citadela Akra un zid înalt, pentru a le separa
complet, şi cum să mai construiască fortăreţe în Iudeea.
La rîndul său, Simon, după ce cucereşte cetatea Ioppe, reconstruieşte şi el cetatea Adida (forma elenistică a numelui
ebr. Hadīd).
12:39-53
În intenţia de a urca pe tronul Siriei, Tryphon încearcă să
pună mîna şi să-l ucidă pe tînărul Antioh, dar planurile îi
sînt vremelnic zădărnicite de Ionathan, care prinde de veste
şi vine cu armata asupra sa; neputînd să pună mîna şi pe
Ionathan, Tryphon îi întinde o cursă, primindu-l prietenos
şi îndemnîndu-l să-şi demobilizeze armata şi să vină la
Ptolemaida, cetate promisă macabeilor de regele Demetrios
I, pe care Tryphon se preface că vrea să i-o predea; ajuns
acolo doar cu o mică gardă, Ionathan este prins împreună
cu ai săi. Cum a fost posibil ca Ionathan să cadă în această
cursă, se întreabă comentatorii? ABEL (p. 229) crede că el
ar fi vrut să-l împiedice pe Tryphon să vină asupra
Ierusalimului. Încercarea lui Tryphon de a-i prinde şi ucide
apoi pe toţi partizanii lui Ionathan, descurajaţi de pierderea
acestuia, este dejucată de neaşteptata lor hotărîre de a lupta
pe viaţă şi pe moarte.

Capitolul al 13-lea
13:2-6
La aflarea veştii că, după dispariţia lui Ionathan, Tryphon
adunase o mare oaste pentru a-i distruge pe iudeii rămaşi
fără conducător, Simon convoacă poporul, încercînd să-l
îmbărbăteze. El era convins că alături de Eleazar, Iuda şi
Ioan pierise şi Ionathan şi că rămăsese singurul dintre fraţii
Macabei dator să continue eforturile şi sacrificiile celor
dispăruţi pentru apărarea legii şi a tradiţiilor iudaice; în
realitate, cum se va vedea în versetele următoare, Ionathan
nu murise, ci fusese luat prizonier de Tryphon.
13:7-11
Declarat conducător al iudeilor prin aclamaţia poporului,
Simon continuă lucrările de consolidare a zidurilor cetăţii
Ierusalim, iniţiate de Ionathan, şi se arată chiar mai radical
decît acesta în politica iudaizantă, contrapusă celei elenizante întreprinse pînă atunci de autorităţile seleucide.
13:12-19
Tryphon vine asupra Iudeei aducîndu-l cu el şi pe Ionathan;
aflînd că Simon a preluat conducerea şi că este pregătit să-i
ţină piept, îi trimite o solie, cerînd, în schimbul eliberării lui
Ionathan, plata impozitului anual datorat regelui, pe care
Ionathan nu îl plătise şi, din această pricină, pretexta el,
fusese luat prizonier; a mai cerut ca ostatici doi dintre fiii
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acestuia (SEPT.NEC traduce în mod inexplicabil secvenţa
gr. duvo tw'n ui&w'n au*tou', prezentă în toate ediţiile greceşti,
prin doi dintre fiii tăi, deşi nu era vorba despre fiii lui Simon,
ci despre cei ai lui Ionathan). Simon şi-a dat seama că este
vorba despre o înşelătorie, dar pentru a nu fi acuzat că nu a
făcut tot ce i se cerea pentru eliberarea fratelui său, s-a conformat.
13:20-24
Adora, cetatea spre care se îndrepta Tryphon, se afla la 8 km
vest de Hebron; numele ei ebraic era Adoraim, astăzi Doura;
din cauză că Simon şi oastea lui îl urmăreau îndeaproape, el
renunţă la invadarea Iudeei şi, pe drumul de întoarcere, se
îndreaptă spre Galaad, un ţinut din Transiordania. La Baskama,
localitate numită de FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice,
XIII, 6, 210) Baska, identificată de ABEL (p. 239) ca fiind
actualul Djumeizeh, unde există unele ruine antice care ar
putea fi mormîntul lui Ionathan, Tryphon îi omoară pe
Ionathan şi, probabil, pe cei doi fii ai acestuia (autorul cărţii
1Mac. trece sub tăcere uciderea copiilor, dar VULG. o menţionează: occidit Ionathan et filios eius).
13:25-30
Aflînd de uciderea fratelui său, Simon trimite după osemintele acestuia, spre a le îngropa la Modeim, în cavoul
familial, deasupra căruia construieşte un monument impozant. ♦ În versetul 27, o anume ambiguitate poate
proveni din menţiunea finală: e*k tw'n o!pisqhn kaiV e*k tw'n
e!mprosqhn (SEPT.FRANKF.), lapide polito retro et ante (VULG.);
toate traducerile româneşti relaţionează cele două adverbe
cu modalitatea de şlefuire a pietrei, cu excepţia V.T.II/2,
care o relaţionează cu perspectiva vizuală: ca să se vadă din
faţă şi din spate. Cele şapte piramide de pe monument semnalau prezenţa unor defuncţi de vază, iar în acest caz, cele
şase, dedicate membrilor familiei îngropaţi acolo, par să fi
fost aşezate cîte trei, pe două rînduri paralele, iar a şaptea,
între ele, la intrare, avînd rol decorativ (dată fiind şi
simbolistica numărului 7). ♦ Dintre lucrările meşteşugite (gr.
mhcanhvmata) menţionate de autor în versetul 29 ca fiind
adăugate piramidelor, FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice,
XIII, 6, 211) nu pomeneşte decît splendidele coloane monolitice şi nu aminteşte de dăinuirea mausoleului macabeic
pînă în vremea sa.
13:31-32
Uciderea micului rege Antioh al VI-lea, adus de el pe tronul
Siriei, este o altă manevră vicleană a uzurpatorului Tryphon,
tutorele său, cf. TITUS LIVIUS (Epitome, 55): Alexandri filius,
rex Siriae, decem annos admodum habens, a Diodoto, qui Tryphon
nominabitur, tutore suo, per fraudem occisus est („Fiul lui Alexandru,
regele Siriei, care avea doar zece ani, a fost ucis prin vicleşug
de Diodotus, care se va numi Tryphon”). După uciderea
regelui legitim, Tryphon devine rege al Asiei (= al Siriei),
urmînd ca pe monede să apară cu titlul de au*twkravtwr,
care-l desemna ca pe un deţinător al puterii prin merite
proprii, nu pe cale dinastică.

13:34
Este vorba despre Demetrios al II-lea, de care Ionathan se
depărtase pentru a trece de partea lui Antioh al VI-lea;
acesta îşi reînnoieşte promisiunile făcute anterior iudeilor
în scrisoarea reprodusă în versetele 36-40.
13:35
În acest verset avem a face cu ceea ce s-ar numi o hendiadă
verbală (gr. a*pevsteilen kaiV a*pekrivqh, lit. „i-a trimis şi i-a
răspuns”), care trebuie tradusă, cum am făcut-o şi noi, prin
i-a trimis răspuns (cf. VULG.: ad verba ista respondit).
13:37
Cuvîntul bai?nhn (SEPT.FRANKF.) din acest verset este
menţionat în BAILLY ca rezultînd din combinarea de către
copist a ac. bai>n, provenit de la nom. bai>" („ramură de
palmier”), cuvînt de origine egipteană, şi a formei verbale
h^n ; VULG. îl traduce prin baen, iar în traducerile româneşti
şi străine întîlnim echivalările: lanţul (BIBL.1688, MS.45,
MS.4389, BIBL.1914), vahim (VULG.BLAJ), ramura de finic
(BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968, BIBL.1988, BIBL.ANANIA),
ramura de palmier (SEPT.NEC), la palme (ABEL, GIGUET), palm
branch (GOLDSTEIN).
13:41
Anul 170 al erei seleucide corespunde anului 142 î.Hr., iar
tradiţia ebraică datează evenimentul „ridicării jugului” (simbolizat de scutirea de plata tributului) pe 27 mai 142 î.Hr.
13:43
Turnul de asediu (gr. e&levpoli" < e&lei'n povli", lit. „capturator
de cetate”, lat. machinas) era un turn mobil de asediu, inventat de regele Demetrios I Poliorcetul, folosit de mai
bine de un secol; avea mai multe etaje şi încăpeau în el pînă
la 200 de soldaţi, care aruncau dinăuntru săgeţi şi pietre.
13:51-52
Data menţionată aici, ziua de 23 a lunii a doua a anului 171
al erei seleucide, corespunde în calendarul iudaic primelor
zile din luna iunie a anului 141 î.Hr. Expulzarea celor din Akra
însemna sfîrşitul dominaţiei seleucide asupra Ierusalimului,
iar Simon va decreta celebrarea ei anuală.
13:53
Fiul lui Simon, căruia acesta îi va încredinţa conducerea
întregii armate, este Ioan Hyrcan, destoinic general, care se
remarcase în bătăliile purtate de tatăl său.

Capitolul al 14-lea
14:1-3
Anul 172 al erei seleucide corespunde anului 140-139 î.Hr.,
cînd Demetrios al II-lea întreprinde campania împotriva
parţilor şi a regelui lor, Mithridates I, creatorul Imperiului
Part, cunoscut şi ca Arsakes al VI-lea (Arsakes fiind numele dinastic al regilor parţi); regele part este numit aici rege
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al Persiei şi al Mediei (versiunea modernă), întrucît cele două
teritorii, după cucerirea lor, făceau parte din Imperiul Part.
♦ Demetrios a fost capturat de către unul dintre comandanţii lui Arsakes, dar a avut parte de o captivitate onorabilă,
în sensul că, după alte surse istorice (cf. APPIAN, Syriake,
XXXVIII, 9), Arsakes l-a tratat cuvenit rangului său şi i-a
dat-o de soţie pe una dintre fiicele sale.
14:4-15
În aceste versete, autorul îi face un adevărat elogiu lui
Simon pentru toate acţiunile sale şi pentru pacea pe care a
adus-o Iudeei. Tonalitatea encomiastică a versetelor este
susţinută şi de imagini biblice ale vieţii paşnice şi prospere.
♦ În versetul 10, enunţul gr. kaiV e!taxen au*taV" e*n skeuvesin
o*curwvsew", care rezumă acţiunea lui Simon din 13:33, este
tradus în VULG. prin et constituebat eas ut essent vasa munitionis,
fiind schimbat oarecum sensul; urmînd textul latin, VULG.
BLAJ traduce prin şi le rînduia să fie vase de tărie; o traducere
apropiată apare la ABEL: et il en fit des instruments de force.
14:16-19
Autorul, în virtutea evidentului său iudeocentrism, atribuie
Romei şi Spartei iniţiativa reînnoirii tratatului de pace şi alianţă cu Iudeea, dar, în realitate, crede ABEL (p. 253), inţiativa
trebuie să-i fi aparţinut lui Simon.
14:20-24
Este redată aici copia scrisorii trimise de spartani iudeilor,
nu însă şi cea a scrisorii romanilor către ei (aceasta va fi
reprodusă în 15:16-21). Solul comun al celor două naţii a
fost Numenios, care, conform protocolului antic, a dus la
Roma un dar somptuos din partea lui Simon, un scut imens
de aur; cu privire la acest scut, referinţa o&lkhV" mnw'n cilivwn
(lat. pondus minarum mille), din versetul 24, vizează, neîndoielnic, greutatea scutului, care cîntărea 1000 de mine;
mina (gr. mna', lat. mina) era o unitate de măsură de două
categorii: mina grea avea 1070 g, iar mina slabă cîntărea
535 g; indiferent de tipul de mină luat ca reper, pare puţin
probabil ca darul către romani să fi cîntărit o tonă sau o
jumătate de tonă, de aceea unii comentatori cred că secvenţa menţionată face referire nu la greutatea, ci la valoarea
scutului, care ar fi fost de 100000 de drahme (1 mină = 100
de drahme). În legătură cu greutatea scutului, întîlnim în
vechile traduceri româneşti echivalări interesante: cumpăna
trăsurii ei da 1000 de mnás (BIBL.1688), trasul tali 1000 (MS.45),
cumpăna trăsurii ei de 1000 de mnásuri (MS.4389), care trăgea la
cumpănă 1000 de mnas (BIBL.1914). ♦ Subst. masc. tal, cu
sensul ‘tar’, din MS. 45, versetul 14:24, desemnează o veche
unitate de măsură pentru greutăţi (După acêstea, au trimis
Símon pre Numinéu la Rîm, avînd scut de aur mare, trasul tali
1000, ca să întărească cătră ei ajutoriul). Forma de plural tali
poate fi o greşeală de copist, aşa încît apropierea de subst.
neutru tar (< magh. tár), definit în DLR, s.v., drept ‘veche
unitate de măsură pentru greutăţi egală cu 125 de ocale’, nu
poate fi evitată. Cuvîntul tar, pl. taruri sau tare, este bine
reprezentat în textele din secolul al XVI-lea (E.M.).

14:26-47
Inscripţia gravată pe tăbliţe de aramă, la data de 18 elul 179
(corespunzînd mijlocului lunilor august-septembrie 140-139
î.Hr.), din dispoziţia poporului iudeu şi a conducătorilor
săi, în amintirea faptelor Macabeilor, aminteşte fugar meritele celorlalţi, concentrîndu-se asupra realizărilor lui
Simon, desemnat, în încheierea ei (versetul 47), cu titlurile
de arhiereu, strateg şi etnarh al iudeilor şi al preoţilor (versiunea
modernă), titulatură care vădeşte tripla componenţă a puterii
sale: religioasă, militară şi politică; calitatea de etnarh (gr.
e*qnavrch", lat. princeps gentis Iudaeorum et sacerdotum), în sens
etimologic ‘conducător al naţiei’, prevala asupra celorlalte,
incluzîndu-le.
14:48
În MS.45 apare, cu o ocurenţă unică, subst. fem. gazofiláchie,
cu sensul ‘tezaur, visterie’ (Şi să le puie pre iale întru ograda
sfintelor, în loc ales, şi izvoadele lor să le puie la gazofiláchie, pentru
ca să aibă Símon şi fiii lui lui). Împrumut contextual după gr.
gazofilavkion ‘tezaur’ din SEPT.FRANKF., cf. trassury ‘idem’
(SEPT.ENGL.), Schatzkammer ‘idem’ (SEPT.GERM.), cuvîntul
nu este înregistrat în DLR (E.M.).

Capitolul al 15-lea
15:1
Aici este vorba despre Antioh al VII-lea, fratele mai mic al
lui Demetrios al II-lea, care se decide să ia domnia din
mîinile uzurpatorului Tryphon şi să-şi asigure în acest scop
sprijinul iudeilor, în virtutea relaţiilor acestora cu Demetrios
al II-lea şi a privilegiilor pe care le obţinuseră de la el.
15:2-9
În scrisoarea trimisă lui Simon din insulele mării (de fapt, din
insula Rhodos), cf. de la ostroavele mării (BIBL.1688), Antioh
îşi precizează intenţia de a revendica domnia asupra regatului seleucid, în baza drepturilor sale dinastice, şi de a-l
alunga pe Tryphon şi pe oamenii acestuia, numiţi cu dispreţ
nişte lepre de oameni (gr. a!ndre" loimoiv, lat. quidem pestilentes),
cf. oameni vrăjmaşi (BIBL.1688), bărbaţi pierzători (MS.45).
Iudeilor le sînt reconfirmate toate concesiile făcute anterior
de regii seleucizi, scutiri de impozite, anularea oricărei
datorii, deplina stăpînire asupra Ierusalimului şi a celorlalte
cetăţi fortificate în scop defensiv şi, pentru prima dată, i se
acordă lui Simon dreptul de a bate monedă proprie (gr.
poih'sai kovmma i!dion, lat. facere percussuram proprii nomismatis).
♦ Subst. fem. monítă, cu sensul ‘matriţă; imprimare a unei
monede’, are o unică ocurenţă în MS.45, versetul 15:6 (Şi
am porîncit ţie să faci monítă al tău ban ţărîi tale). Sensul a fost
dedus din semantismul gr. kovmma (SEPT.FRANKF.), cf. GR.
ENGL.: stamp, impression of a coin ‘idem’, germ. Münzprägung
‘imprimare a unei monede’ (SEPT.GERM.), engl. die ‘matriţă’
(SEPT.ENGL.). În DLR, s.v. monédă, forma de aici nu este
înregistrată, cele mai vechi atestări fiind din texte de la
începutul secolului al XIX-lea (E.M.).
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15:10-14
În anul 174 al erei seleucide, corespunzînd anului 138-137
î.Hr., Antioh soseşte în Siria cu o armată numeroasă, iar
Tryphon este constrîns să fugă spre Fenicia şi să se refugieze la Dora, vechea cetate biblică Dor (Ios. 11:2), cu port
la Mediterana, pe care Antioh o asediază şi de pe uscat, şi
de pe mare.
15:16-21
Era mai puţin obişnuit într-o titulatură oficială să fie menţionat doar praenomen-ul consulului; doi consuli purtători ai
prenumelui Lucius ar intra în discuţie: Lucius Caecilius
Metellus, consul în 141 î.Hr., şi Lucius Calpurnius Piso,
consul în 139 î.Hr., iar sub aspect cronologic, ar fi mai
indicat cel de-al doilea. ♦ Regele egiptean căruia consulul
Lucius îi adresează scrisoarea era Ptolemeu al VIII-lea
Euergetes, fratele şi succesorul lui Ptolemeu al VI-lea, iar
scrisoarea către acesta, reprodusă aici, este unul dintre
multiplele ei exemplare trimise mai multor regi şi ţinuturi
unde trăiau iudei; e vorba, aşadar, despre o scrisoare circulară, care începe cu o scurtă dare de seamă asupra soliei
iudeilor la Roma, fiind menţionat expres şi darul măreţ
trimis de aceştia, scutul de aur, şi conţine unele dispoziţii,
formulate pe un ton destul de categoric, cu privire la
sprijinul şi protecţia ce trebuiau acordate iudeilor. Regii
destinatari ai scrisorii sînt, în afară de Ptolemeu, Demetrios
al II-lea, despre care romanii nu aflaseră că fusese capturat
de Arsakes, Attalos al II-lea al Pergamului, Ariarates al
Capadociei şi Arsakes al VI-lea al parţilor. ♦ Pentru tal,
vezi supra, 14:20-24. ♦ Cu o unică ocurenţă apare în MS.45
subst. masc. ípat, cu sensul ‘consul’: Líchios, ípat a rîmlênilor,
lui Ptoleméu împăratul, să să bucure! (1Mac. 15:16). Împrumut
contextual după gr. u@pato" ‘consul’ (SEPT.FRANKF.), cuvîntul este atestat în DLR pentru prima dată la Dosoftei (E.M.).
15:25
Elipsa gr. h&mevra/ după adj. deutevra/ (deşi forma acestuia l-ar
presupune implicit) ar putea induce supoziţia că nu este
vorba despre a doua zi, ci, poate, despre a doua oară, cum
traduce VULG. (secundo, cf. VULG.BLAJ: a doao oară). Dat fiind
faptul că naraţiunea despre acţiunea lui Antioh la Dora a
fost întreruptă de reproducerea conţinutului scrisorii romanilor, este posibil ca autorul să reia astfel şirul povestirii; la
fel de bine, rămînînd în registrul prezumtiv, ar putea fi
vorba despre a doua parte a cetăţii Dora.
15:28-31
Schimbarea atitudinii lui Antioh faţă de Simon şi de iudei
pare ciudată şi nemotivată, în comparaţie cu gestul generos
al lui Simon de a-i trimite ajutor militar şi de a-i oferi
daruri, amintind de situaţia similară cînd Ionathan a fost
respins de Demetrios al II-lea, deşi îi făcuse mari servicii
(vezi 11:44, 53). FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XIII,
224) menţionează buna înţelegere dintre Antioh şi Simon
în timpul asediului cetăţii Dora, cînd Simon i-a trimis
regelui oaste şi provizii. E posibil, crede ABEL (p. 271), ca

Simon să se fi făcut cumva vinovat de fuga şi de pierderea
lui Tryphon, pe care Antioh voia să-l prindă viu.
15:35
O problemă pune în acest verset sintagma gr. kaiV thVn
cwvran h&mw'n, care pare a fi complementul direct al vb.
e*poivoun, coordonat cu primul complement, plhghVn megavlhn, situaţie care constituie o inadvertenţă semantică;
ABEL (p. 272) propune corectarea lui h&mw'n prin vb.
h*rhvmwn , al cărui complement să fie thVn cwvran, bazîndu-se
pe o traducere latină primitivă, et terram nostram desolabant,
care ar fi putut reproduce varianta unui manuscris grec cu
h*rhvmwn în loc de h&mw'n ; astfel, enunţul în discuţie s-ar
traduce: „acestea pricinuiau poporului o mare nenorocire şi
ne devastau ţara”.
15:37
Orthosia (versiunea modernă), cetatea unde se refugiază
Tryphon, se afla la nord de Tripoli, la vărsarea fluviului
Eleutheros; arheologii au găsit acolo monede din vremea
lui Tryphon, care ar putea constitui dovezi ale prezenţei lui
în această zonă.

Capitolul al 16-lea
16:1-3
Ioan Hyrcan, fiul lui Simon, în calitate de şef suprem al
armatei, îşi stabilise cartierul general la Gazara, la 15 km de
Kedron, unde Kendebaios, executînd porunca regelui, făcuse lucrări de reconstrucţie a cetăţii şi îşi instalase aici
armata pentru a-i hărţui pe iudei. Ioan îşi informează tatăl
despre acţiunile lui Kendebaios, iar bătrînul Simon, simţind
că nu mai poate face faţă situaţiei, din cauza vîrstei înaintate,
îl cheamă şi pe celălalt fiu, Iuda, şi le încredinţează amîndurora continuarea luptei pentru Israel în locul lui şi al
celorlalţi Macabei dispăruţi. Aşa cum se va vedea însă în
versetele următoare, Simon se implică în continuare în problemele ţării.
16:4-10
Simon a alcătuit un corp de armată, din care făcea parte,
pentru prima dată, şi cavaleria; pe cîmpul de luptă, aceasta
va fi poziţionată în mijlocul infanteriei, nu pe flancuri, cum
se obişnuia, tactică folosită în cazul în care cavaleria duşmană era mult mai numeroasă. În înfruntarea dintre oştirea
iudeilor, condusă de Ioan şi Kendebaios, acesta din urmă
este înfrînt; Iuda, fratele lui Ioan, este rănit, iar cetatea
Kedron, unde se refugiase restul armatei lui Kendebaios,
este incendiată de Ioan.
16:11-17
Versetele descriu întîmplările care au dus la moartea lui
Simon şi a fiilor săi, Mattathias şi Iuda. În drumul său prin
cetăţile din Iudeea, Simon şi cei doi fii au ajuns, în penultima lună a anului 177 al erei seleucide (corespunzînd lunii
februarie 134 î.Hr.), la Ierihon, zonă în care fusese desem-
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nat strateg Ptolemeu, ginerele lui Simon; după indicarea
filiaţiei, ca fiu al lui Abubas, antroponim de origine arabă,
acesta pare să fi fost un arab trecut la religia mozaică. În
intenţia de a scăpa de Simon şi de fiii lui pentru a-şi
satisface ambiţiile de mărire, Ptolemeu îi invită în fortăreaţa
Dokos (SEPT.FRANKF.: Dw'ko", SEPT.RAHLFS: Dwk; numele
cetăţii este transcrierea greacă a unui cuvînt aramaic ce
desemnează un loc de observaţie la înălţime), la banchetul
pregătit în cinstea lor, îi îmbată şi îi ucide. F LAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XX, 240) prezintă însă altfel
situaţia: Simon, spune el, a fost ucis la Dagon, nu la Dokos
(este posibil, opinează GOLDSTEIN, p. 525, ca cetatea să fi
purtat anterior numele acestei divinităţi păgîne), în timpul
unui ospăţ, fără a preciza cum, omisiune care lasă loc supoziţiei că ar fi fost otrăvit; cei doi fii ai lui Simon şi mama lor
au fost luaţi ostatici, dar au fost mai tîrziu ucişi; tot el
menţionează că Ptolemeu, pentru a scăpa de mînia lui Ioan,
fiul lui Simon, a fugit la Philadelphia. ♦ Cu o unică ocurenţă, diminutivul pălăncúţă, subst. fem., apare în MS.45,
versetul 15, cu sensul ‘fortificaţie de mici dimensiuni’ (Şi au
priimit pre ei ficiorul lui Avuv la pălăncuţă, cêea ci să chema Dócos)
şi echivalează gr. toV ojcuromavtion (SEPT.FRANKF.), cf. GR.
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ENGL.:

small fortification ‘idem’, SEPT.ENGL.: small fortress
‘idem’, SEPT.GERM.: kleine Festung ‘idem’. Derivat diminutival de la palancă ‘fortificaţie’ (< tc. palanka, polon. palanka,
magh. palánk), cuvîntul nu este înregistrat în DLR (E.M.).
16:18-22
După autorul cărţii 1Mac., vrînd să capete bunăvoinţa regelui Antioh, Ptolemeu îl informează despre uciderea lui
Simon şi îi cere oaste pentru a cuceri cetăţile iudeilor şi a i
le preda; în acest scop îşi dispersează armata în diverse
zone, inclusiv în Ierusalim. Înştiinţat de moartea alor săi şi
de intenţia lui Ptolemeu de a-l ucide şi pe el, Ioan ripostează cu mînie, ucigîndu-i pe cei trimişi să-l omoare.
16:23-24
Autorul îşi încheie povestirea în stilul Cărţilor Regilor, precizînd că restul faptelor lui Ioan, devenit arhiereu în locul
tatălui său, sînt consemnate în scris în cronica zilelor arhieratului său (gr. e*piV biblivw/ h&merw'n a*rciewsuvnh" au*tou', lat. in
libro dierum sacerdotii eius), cf. cartea dzilelor vlădiciei lui (MS.45,
BIBL.1688).

II MACABEI

COMENTARII
de Mihaela Paraschiv

Capitolul 1
1:1
Cartea a II-a a Macabeilor începe cu două scrisori succesive
ale iudeilor din Palestina către cei din Egipt, scrise la o
anumită distanţă în timp, dar avînd o finalitate comună:
chemarea iudeilor egipteni să se alăture fraţilor lor palestinieni, chiar dacă de la depărtare, pentru a celebra împreună
Sărbătoarea Corturilor (gr. skhnophgiva), care coincidea în
ritual cu cea a Purificării Templului (gr. o& kaqarismoV" tou'
i&erou'), instituită de Iuda Macabeul, în 164 î.Hr.; scopul
acestei chemări era de a menţine şi perpetua, astfel, o
comuniune cultuală. În Egipt exista încă din secolul al VI-lea
î.Hr. o colonie iudaică, care se va amplifica în timp; foarte
cunoscute erau enclavele iudaice din insula Elefantina şi
din Alexandria, acesteia din urmă datorîndu-i-se traducerea
cărţilor vechi sacre în limba greacă şi compunerea altora. În
opinia lui ABEL (p. 285), folosirea apelativului a*delfoiv, în
acest verset, pentru sublinierea unei comuniuni etnice şi
religioase este un indice că scrisoarea a fost compusă iniţial
în limba ebraică şi apoi tradusă în greacă, un argument în
plus fiind şi expresia gr. ei*rhvnhn a*gaqhvn, care traduce ebr.
şālōm; şi GOLDSTEIN (p. 139) opinează că scrisoarea a fost
compusă după regulile stilului epistolar ebraic sau aramaic.
1:2
Versetul face aluzie la promisiunile făcute de Dumnezeu
iudeilor (Lev. 26:42-45), potrivit cărora, în virtutea legămîntului încheiat cu patriarhii numiţi aici, în cazul în care ar
fi deportaţi printre străini, ca pedeapsă pentru păcatele lor,
să-i ierte şi să-i cruţe, dacă şi-ar manifesta căinţa. Semnalăm
în textul grec alternanţa între un infinitiv aorist cu un sens
imperativ-deziderativ (a*gaqopoihvsai) şi un optativ aorist
pasiv, cu acelaşi sens (mnhsqeivh), aşa-numitul optativ al
urbanităţii, folosit de regulă pentru a se atenua o poruncă
fermă.
1:7
Este menţionată sau citată aici o scrisoare trimisă anterior
de iudeii din Ierusalim celor din Egipt, din cel de-al 169-lea
an al erei seleucide, corespunzînd anului 143-142 î.Hr., în

timpul domniei lui Demetrios al II-lea. ♦ Apostazia lui Iason
(fratele marelui preot Onias), lepădarea acestuia de credinţa
strămoşească şi adoptarea cultului păgîn, s-a petrecut în
anul 175 î.Hr., cînd a obţinut de la regele Antioh al IV-lea
Epiphanes demnitatea sacerdotală.
1:9
În textul grec, credem că expresia i{na a!ghte este o formă
de conjunctiv hortativ-iussiv independent, nu dependent de
un verb subînţeles (i.e. gravfomen), cum interpretează unii
exegeţi şi traducători (ABEL, p. 288); ea este la originea
conjunctivului hortativ-iussiv cu na din greaca modernă;
pentru a sublinia valoarea iussivă a expresiei, am tradus
prin vă cerem să ţineţi.
1:10
Anul 188 al erei seleucide (corespunzînd anului 124 î.Hr.)
este menţionat în BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS şi
SEPT.FRANKF., în versetul 10, unde începe textul celei de-a
doua scrisori a iudeilor palestinieni către cei egipteni, astfel
că el pare să dateze această a doua scrisoare, nu pe prima,
cum s-ar deduce din SEPT.RAHLFS, care plasează datarea în
versetul 9, la sfîrşitul primei scrisori. În fapt, 188 este anul
redactării primei scrisori. Cea de-a doua scrisoare a fost
scrisă după 40 de ani (ABEL, p. 289, presupune că ea a fost
compusă în anul 148 al erei seleucide, anul morţii lui
Antioh al IV-lea Epiphanes) şi îl are ca prim destinatar pe
învăţatul iudeu alexandrin Aristobulos, care a dat o explicaţie alegorică a Pentateuhului, în baza căreia a concluzionat
că legea mozaică cuprinde toate învăţămintele filosofilor
greci; el este numit aici dascălul (gr. didavskalo", lat. magister)
regelui Ptolemeu al VI-lea Philometor, căruia i-a dedicat
lucrarea; după Willy Peremans şi E. Van’t Dack (Prosopographia Ptolemaica, vol. VI, în seria „Studia Hellenistica”, 17,
Publications Universitaires de Louvain, Louvain, 1968, p.
14652-14653), gr. didavskalo" era un titlu onorific oficial la
curtea Ptolemeilor, desemnîndu-l pe tutorele regelui.
1:12-16
În textul grec, vb. e*xevbrasen (< e*kbravssw, „a arunca afară
din valuri, a spumega”) este folosit metaforic pentru a co-
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nota ideea de expulzare sau de alungare; VULG. traduce prin
ebullire fecit de Perside, versiune în care este înserat detaliul
toponimic de Perside, care nu figurează în nici o ediţie greacă;
la noi, VULG.BLAJ prezintă şi ea respectivul toponim.
Toponimul Persiv", -ivdo" (lat. Persis, -idis) apare în versetul
13, cu referire la regiunea din jurul cetăţii Persepolis. ♦
Zeiţa Nanaia sau Nana este o veche divinitate babiloniană
a naturii şi a fecundităţii, identificată de greci cu Artemis
sau cu Aphrodita; în templul acesteia, numit Nanai'on, se
va petrece parodia unirii matrimoniale a regelui Antioh al
IV-lea cu zeiţa, la care au consimţit sacerdoţii templului, în
intenţia de a-l atrage în cursă şi de a-l ucide pe rege şi pe
prietenii lui, care voiau să devasteze templul, cum o mai
făcuseră şi în alte locuri (e.g. templul Dianei din Hierapolis,
în Siria); după informaţia lui PLUTARH (Vieţi paralele,
Artaxerxes, XXVII), cultul zeiţei babiloniene era oficiat de
preotese fecioare. Afirmaţia din versetul 13, că întreaga
armată a lui Antioh a fost ucisă în templu, este corectată în
versetul 15, unde se precizează că Antioh a intrat în templu
însoţit de cîţiva [oameni] (gr. met j o*livgwn, lat. cum paucis); vezi
întreaga discuţie la M. Holleaux, La mort d’Antiochus IV
Épiphanès, în „Revue des Études Anciennes”, 18 (1916), p.
77-102.
1:18-19
Reconstruirea templului şi a altarului de către Neemias este
menţionată doar în textele apocrife; în realitate, altarul a
fost închinat în 538 î.Hr., iar templul în 515 î.Hr. (2Ezd.
2:13; 6:14), iar activitatea lui Neemias la Ierusalim începe în
445-444 î.Hr., cînd reface zidul din jurul templului şi porţile
acestuia. ♦ O altă informaţie eronată apare în versetul 19,
unde regiunea în care au fost deportaţi iudeii este numită
Persia, deşi este vorba despre o zonă aflată doar sub stăpînire persană.
1:20
Regele Persiei pare să fi fost Artaxerses I (464-423 î.Hr.). ♦
Semnalăm o diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti în
privinţa epitetului apei (u{dwr) găsite în fîntînă; astfel, în
SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. apare tacuv („iute”), iar în
SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS, pacuv („groasă,
vîscoasă”); VULG. traduce prin adj. crassa, echivalentul gr.
pacuv; şi în traducerile româneşti apar versiuni diferite: apă
iute (BIBL.1688, MS.45, MS.4389, BIBL.1914), apă groasă
(VULG.BLAJ, BIBL.RADU-GAL.), apă mocirloasă (BIBL.1944,
BIBL.1968), apă nămoloasă (BIBL.ANANIA), apă vâscoasă (SEPT.
NEC), apă densă (V.T.II/2); în traducerile străine predomină
echivalările sintagmei greceşti u{dwr pacuv (lat. aqua crassa):
eau bourbeuse (GIGUET), liquide épais (ABEL), viscous liquid
(GOLDSTEIN), brackiges Wasser (SEPT.GERM.), marsh water
(SEPT.ENGL.).
1:23
Ionathan, iniţiatorul rugăciunii din versetele următoare, nu
poate fi corect identificat, dar, aşa cum afirmă ABEL (p.
294), nu trebuie pus prea mare preţ pe exactitatea informa-

ţiilor, mai ales de ordin cronologic, din această carte.
1:25
Epitetul unic dăruitor (gr. o& movno" corigov", lat. solus praestans),
atribuit lui Dumnezeu, este nou în Vechiul Testament; în
sens propriu, termenul corigov" îl desemna pe conducătorul
unui cor sau pe finanţatorul acestuia şi, implicit, al reprezentaţiei scenice, putînd fi atribuit, prin extensie semantică,
unui om generos, capabil a dărui din bunurile proprii şi a-i
ajuta pe cei aflaţi în nevoie.
1:34
În BIBL.VEN. şi în SEPT.FRANKF., textul este: Perifravxa"
deV o& basileuV" toVn tovpon, i&eroVn e*poivhsen, dokimavsa" toV
pra'gma ; în SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS nu
apare complementul toVn tovpon, iar VULG. traduce incomplet: considerans autem rex et rem diligenter examinans fecit ei
templum; o versiune latină mai amplă apare în VULG.CLEM.
(Considerans autem rex, et rem diligenter examinans, fecit ei templum,
ut probaret quod factum erat), care prezintă ca supliment o
propoziţie finală, menită a explica acţiunea regelui. În cele
două versiuni latine par să fi fost confundate participiile
aoriste paronime perifravsa" (< perifravzw, „a cerceta cu
atenţie) şi perifravxa" (< perifravssw, „a îngrădi”), fiind
reţinut sensul celui dintîi, în versiunea considerans, cu care
este coordonată copulativ partea finală a versetului, participiala coniunctă dokimavsa" toV pra'gma, în echivalarea rem
diligenter examinans. Propoziţia finală din VULG.CLEM. este
echivalată fidel în VULG.BLAJ: Şi socotind împăratul şi lucrul cu
deadinsul cercetînd, i-au făcut bisearică, ca să cearce ce era făcut
(verbul a cerca are, la fel ca lat. probare, sensurile ‘a cerceta,
a încerca, a proba’); în alte traduceri româneşti, propoziţia
finală din versiunile latine nu este redată.
1:35
Versetul este relativ obscur ca formă şi sens; VULG. echivalează prin et si quibus donaverat rex multa bona accipiebat ex hoc
et tribuebat; în VULG.CLEM. apare o versiune mai explicită,
et cum probasset, sacerdotibus donavit multa bona, et alia atque alia
munera: et accipiens manu sua, tribuebat eis, pe care o echivalează VULG.BLAJ: Şi, deacă au cercat, preoţilor multe bunătăţi
le-au dăruit şi fealiu de fealiu de daruri, şi, luundu-le cu mâna sa le
dăruia lor. Mai multe traduceri româneşti merg pe această
variantă (e.g. BIBL.1914: Şi multe daruri şi lucruri luând împăratul,
le-a dăruit preoţilor), eludînd, însă, partea incipientă a versetului grec, kaiV oi%" e*carivzeto o& basileuv", care este fie o
propoziţie relativă, aşa cum apare în mai multe versiuni
româneşti (e.g. SEPT.NEC: Şi celor cărora binevoia regele le dădea
din darurile bogate pe care le lua), fie o propoziţie principală în
care este folosită uniunea relativă (intermediată de pronumele relativ cu sens demonstrativ), referinţa vizîndu-i mai
degrabă pe Neemias şi pe preoţii respectivului loc sacru,
decît pe iudei în general (cf. GIGUET: Et, plein de bienveillance
pour Néhémias et les siens). Bunăvoinţa regelui faţă de preoţii
iudei, aşa cum încearcă să o expliciteze VULG.CLEM., se
datora confirmării minunii, în urma cercetării ei de către
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rege sau de către oamenii săi, cunoscută fiind predilecţia
persanilor pentru cultul focului; pentru aceasta, vezi Jacques
Duchesne-Guillemin, Symbols and Values in Zoroastrianism,
Harper and Row, New York, 1966, p. 65-74; Mary Boyce,
On the Zoroastrian Temple Cult of Fire, în „Journal of the
American Oriental Society”, 95 (1975), p. 454-65.
1:36
O diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti apare în acest
verset în privinţa numelui citat, cu indicarea sensului său
grecesc (‘curăţire, purificare’): în BIBL.VEN şi în SEPT.
FRANKF. apare varianta e*fqavr, cu referire la locul (tou'ton)
unde s-a petrecut minunea, iar în SEPT.LOND., SEPT.BOS
şi SEPT.FRANKF. numele respectiv este redat în varianta
nefqavr, cu referire la faptul în sine (tou'to); de asemenea,
precizînd denumirea populară sub care apare acest nume,
prima categorie de ediţii indică nefqavr, iar cea de-a doua,
Nefqaeiv (SEPT.LOND., SEPT.BOS), nefqai (SEPT.RAHLFS);
în VULG., cele două nume apar în variantele Nepthar şi
Nephi. În traducerile româneşti întîlnim versiunile: efthar...
nefthar (BIBL.1688, MS.45), nefthar... nefthar (MS.4389), Neftar...
Neftar (BIBL.1914), Neftar... Neftai (BIBL.RADU-GAL., BIBL.
1944, BIBL.1968), neftar... neftai (BIBL.ANANIA), nefthar...
Nefthai (SEPT.NEC); în traducerile străine am aflat variantele: Nephthar... Nephthaï (GIGUET, cu precizarea că este
vorba despre numele unui loc), nephtha... nephthai (ABEL,
p. 299, care consideră corectă raportarea lui tou'to nu la
locul sacru [i&erovn tovpon], ci la apa [u{dwr] care aprinsese
focul; GOLDSTEIN precizează, în nota de la p. 181, că este
vorba despre un nume ebraic, împrumutat din persană, ce
desemna petrolul folosit la aprinderea focului); este posibil,
în opinia noastră, ca varianta de lecţiune e*fqavr, în loc de
nefqavr, să se datoreze unei transcrieri greşite a secvenţei
tou'ton e*fqavr, prin plasarea grafemului n la sfîrşitul cuvîntului precedent.

Canaanul, Ţara Făgăduinţei, fără a-i fi dat însă să păşească
în ea, căci, din vrerea divină, a murit acolo, pe munte: 48.
În acea zi, Domnul a grăit către Moise, spunînd: 49. „Urcă pe acest
munte al lui Abarin, muntele Nabau, care se află pe pămîntul
Moab, în faţa Ierihonului şi priveşte pămîntul Canaanului, pe care
eu îl dau în stăpînire fiilor lui Israel! 50. Şi mori acolo, pe muntele
pe care ai urcat şi alătură-te poporului tău, aşa cum a murit Aaron,
fratele tău, pe muntele Or şi s-a alăturat poporului său!” (Deut.
32:48-50).
2:11
Aceste cuvinte ale lui Moise nu sînt cunoscute şi se poate
prezuma că ele au fost inventate de autor; în Lev. 10:16-20
se relatează despre sacrificarea unui ţap, ca jertfă pentru
păcat, pe care Aaron şi fiii săi, Eleazar şi Itamar, l-au ars în
loc să-l mănînce, aşa cum le-a cerut Moise.
2:12

Capitolul al 2-lea

Solomon a dedicat templul reînnoit şi terminat de el chiar în
timpul Sărbătorii Corturilor (ebr. Sukkot, gr. skhnophgiva),
care dura opt zile, de aceea regele a decis ca şi Sărbătoarea
Dedicării să păstreze aceeaşi structură: timp de şapte zile,
întregul popor aducea jertfe, iar în cea de-a opta, toţi se
întorceau bucuroşi la corturile lor (3Reg. 8:65-66). În legătură cu Sărbătoarea Corturilor, ISIDOR DIN SEVILLA (Etymologiae, VI, 18, 9) prezintă următoarea explicaţie: Scenopegia
sollemnitas Hebraeorum, de Graeco in Latinum tabernaculorum
dedicatio interpretatur; quae celebrabatur a Iudaeis in memoriam
expeditionis, cum ab Aegypto promoti in tabernaculis agebant, et ex
eo scenopegia. SKENE enim Graece tabernaculum dicitur. Quae
sollemnitas apud Hebraeos Septembri mense celebrabatur („Scenopegia
este o sărbătoare a evreilor, tradusă din greacă în latină drept
«Închinare a Corturilor»; ea este celebrată de iudei în amintirea pribegiei, cînd, plecaţi din Egipt, îşi duceau viaţa în
corturi, şi de aici provine numele scenopegia. Căci în greacă
cort se spune skene. Această sărbătoare se celebrează la evrei
în luna septembrie”).

2:1

2:13-14

Scrierile (gr. ai& a*pografaiv, lat. descriptiones) profetului Ieremia
menţionate aici ar putea fi ori o scrisoare care nu s-a păstrat,
ori o scrisoare apocrifă a sa împotriva idolatriei, numită de
Hieronymus Ieremiae apocryphum (ABEL, p. 303-304).

După comparaţia între Moise şi Solomon din versetul precedent, urmează cea dintre Neemias şi Iuda Macabeul în ce
priveşte strădania lor comună de a aduna laolaltă scrierile
sacre ameninţate cu distrugerea de către acoliţii regilor greci;
arderea cărţilor sacre şi persecutarea celor ce cutezau a le
păstra a fost mai aprigă în timpul lui Antioh Epiphanes
(1Mac. 1:59-60). Nu este bine cunoscut faptul că Neemias
ar fi înfiinţat o bibliotecă, informaţia de aici putînd proveni
chiar din memoriile pierdute ale acestuia.

2:2
Grija lui Ieremia pentru soarta iudeilor duşi în captivitatea
babiloniană reiese şi din cartea canonică vetero-testamentară care-i poartă numele (Ier. 29:1-32; 51:59-64), în care este
conţinut şi îndemnul adresat acestora de a nu se lăsa
ademeniţi de splendoarea falşilor idoli şi de a nu se teme de
aceste artefacte umane lipsite de putere (Ier. 10:8-9).
2:4
Este vorba aici despre muntele Nebo (Gebel Neba) din
Transiordania, în nord-estul Mării Moarte, pe care Moise a
urcat, la porunca lui Dumnezeu, pentru a privi de departe

2:15
Generoasa ofertă a iudeilor din Ierusalim de a le pune la
dispoziţie celor din Egipt cărţile sacre ar lăsa să se înţeleagă
că iudeii egipteni nu erau în posesia acestora, or, la acea
vreme, în diaspora iudaică egipteană cărţile sacre din canonul ebraic erau deja traduse; nu poate fi vorba decît de cărţi
apocrife, tîrzii, care nu au fost acceptate în canonul oficial.
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2:22
În acest verset, sensul vb. lehlatei'n („a prăda”) este greu
de acomodat cu mărinimia atribuită protectorilor iudaismului; în VULG., verbul grec este echivalat cu lat. vindicare
(„a revendica, a răzbuna, a elibera”); traducerile româneşti
prezintă versiunile: a prăda (MS.45, BIBL.1688, SEPT.NEC),
au izbîndit (MS.4389, VULG.BLAJ, BIBL.1914), au cucerit
(BIBL.RADU-GAL., BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.1988), au
capturat (V.T.II/2); ne raliem, însă, opiniei lui ABEL (p.
311-312), potrivit căreia verbul în discuţie asumă, în principiu, un sens negativ, dar că el poate fi luat şi în sens pozitiv,
desemnînd aici pustiirea ţării de duşmani, cu alte cuvinte,
eliberarea ei, cf. au eliberat cetatea (BIBL.ANANIA).
2:24
Iason din Cyrene (gr. jIavswn o& Kurhnai'o") a fost, se crede,
un istoric iudeu din secolul al II-lea î.Hr., cu o bună educaţie
elenistică, autorul unei istorisiri în cinci cărţi despre faptele
Macabeilor, nepăstrată şi menţionată doar de autorul cărţii
2Mac., care pretinde că o rezumă; unii comentatori sînt de
părere că autorul iudeu este doar o ficţiune a epitomatorului,
care doreşte să confere astfel prestigiu antic unei lucrări
tîrzii (vezi ABEL, Introduction, p. XXXIII).
2:25
Secvenţa gr. toV cuvma tw'n a*riqmw'n este relativ ambiguă, din
cauza dificultăţii de a identifica corect sensul contextual al
gen. tw'n a*riqmw'n ; în VULG., aceasta este tradusă prin multitudinem librorum, referinţa vizînd numărul mare al cărţilor
pe care le-ar avea de rezumat epitomatorul. În traducerile
româneşti şi străine semnalăm următoarele echivalări: curgerea numerilor (BIBL.1688, BIBL.1914), turnarea numerelor (MS.45),
mulţimea cărţilor (MS.4389, VULG.BLAJ), sumedenia de numere
(BIBL.RADU-GAL., BIBL.ANANIA), numărul mare de capitole
(SEPT.NEC), masa numerelor (V.T.II/2), le flot des choses
(GIGUET), le flot des chiffres (ABEL), a sea of words (GOLDSTEIN),
the flood of figures involved (SEPT.ENGL.); în opinia noastră,
poate fi vorba atît despre cărţi, capitole sau fapte, a căror
afluenţă (gr. toV cuvma) l-ar putea deruta pe cititor, cît şi
despre cifre referitoare la zile, luni, ani, oşteni, personalităţi,
care l-ar putea obosi; mizînd mai degrabă pe cea de-a doua
referinţă, am tradus sintagma în discuţie prin afluenţa de cifre.
2:32
Remarcăm în MS.45, ca hapax legomenon, adj. lucrói ‘activ,
harnic, întreprinzător’ (Iar a goni scurtarea zicerii şi cel lucroiu al
tocmêlii a părăsi celui ce tălmăcirea va face vom ierta). Întregul
pasaj este obscur şi în SEPT.FRANKF. Sintagma minimală
cel lucroiu al tocmêlii corespunde gr. toV ejxergastikoVn th'"
pragmateiva", interpretată prin cercetarea lucrării (BIBL.1688),
exhaustive treatement ‘tratare exhaustivă’ (SEPT.ENGL.), genauere
Ausarbeitung des Geschehens ‘prelucrare exactă a întîmplării’
(SEPT.GERM.). Un hapax legomenon în Septuaginta, participiul
substantivizat toV ejxergastikovn este glosat prin working out,
full presentation ‘realizare minuţioasă, prezentare completă’ în
GR.ENGL. Derivat de la vb. a lucra + suf. -oi, cuvîntul este

atestat în DLR, s.v., exclusiv la Dosoftei (E.M.).

Capitolul al 3-lea
3:1
Este vorba despre arhiereul Onias al III-lea, fiul lui Simon
al II-lea, contemporan cu regele Seleucos al IV-lea Philopator
(fiul lui Antioh al III-lea), care a domnit între 187-175
î.Hr.
3:4
Tribul lui Beniamin (unele versiuni prezintă varianta Bilga în
loc de Beniamin) era una dintre cele 24 de grupări sacerdotale rînduite de David pentru slujirea templului; Simon, ca
membru al acestui trib, îndeplinea importanta funcţie de
intendent al templului (gr. prostavth" tou' i&erou', lat. praepositus templi), calitate în care a intrat în dispută cu arhiereul,
se pare, din pricina unei nelegiuiri (gr. h& paranomiva). Semnalăm o diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti cu privire
la motivul disputei dintre cei doi: BIBL.VEN., SEPT.LOND.,
SEPT.BOS şi SEPT.FRANKF. prezintă varianta periV th'" kataV
thVn povlin paronomiva" şi doar în SEPT.RAHLFS apare
lecţiunea periV th'" kataV thVn povlin a*goranomiva", potrivit
căreia motivul disputei ar fi fost „supravegherea pieţelor”
(gr. h& a*goranomiva). Conformîndu-se, în principiu, primei
lecţiuni, VULG. dă o versiune mai explicită a neînţelegerii
dintre indendent şi arhiereu: contendebat obsistente sibi principe
sacerdotum iniquum aliquid in civitate moliri („încerca să pună la
cale ceva nelegiuit în cetate, arhiereul împotrivindu-i-se”);
aceasta este urmată îndeaproape de VULG.BLAJ (să nevoia,
împrotivindu-să căpeteniia preoţilor, strâmb ceva în cetate a face).
Cele mai vechi versiuni româneşti adoptă prima lecţiune
(e.g. BIBL.1688: să prici cu arhiereul pentru cea dupren cetate
nelegiuire; MS.4389: spuse arhiereului pentru fărădelegiuirea cetăţii);
în BIBL.RADU-GAL., motivul certei sînt treburile cârmuirii
templului, iar BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.ANANIA, SEPT.
NEC. şi V.T.II/2 urmează cea de-a doua lecţiune, referitoare la problema pieţelor din cetate (BIBL.ANANIA: a avut
o neînţelegere cu Onia asupra trebilor negustoreşti din piaţa oraşului);
şi în privinţa traducerilor străine versiunile diferă, majoritatea adoptînd lecţiunea din SEPT.RAHLFS: over the city office
of market controller (GOLDSTEIN), au sujet de l’agoranomie de la
ville (ABEL), essaya de faire quelque entreprise dans la ville contre le
grand prêtre (GIGUET), wegen der Markiverwatung der Stadt
(SEPT.GERM.).
3:5
Despre Apollonios din Thars, istoricul POLYBIOS (Historiae,
XXXI, 13, 3) spune că se bucura de mare cinste la curtea
lui Seleucos al IV-lea, în calitate de guvernator (gr.
strathgov") al Siriei Koile şi al Feniciei. ♦ Koíle-Siria („Siria
Scobită”) era, prin etimologie populară, denumirea elenistică a Siriei interioare, situată în valea Beka, între munţii
Liban şi Anti-Liban; adj. gr. koivlh pare a fi însă o transpunere a aram. kul („întreg”), iar sintagma Koivlh Suriva era
traducerea expresiei Kul Aram, cu referire la întreg teritoriul
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locuit de arameeni; sintagma greacă a ajuns a desemna
întreaga Sirie, fără Fenicia, aşa cum apare în actele oficiale
şi la autorii antici (Diodor din Sicilia, Polybios, Plinius,
Arrian); romanii numeau Coele Syria partea Siriei din jurul
Antiohiei, deosebind-o de Phoenica Syria, regiunea de coastă
a Siriei, din zona Tyrului; vezi, pentru aceasta, Maurice
Sartre, La Syrie Creuse n’existe pas, în Pierre-Louis Gatier et
al. (ed.), Géographie historique au Proche-Orient. Actes de la table
ronde du Valbonne, 16-18 septembre 1985, Fayard, Paris, 1988,
p. 15-40; idem, D’Alexandre à Zénobie: Histoire du Levant
antique, IVe siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C., Fayard, Paris,
2001, p. 12. În BIBL.1688 şi în MS.45, sintagma greacă este
tradusă prin Gropilata Síriei/ Gropilata Siríei, adj. gropilat, -ă
(„plin de gropi, accidentat”) fiind un derivat arhaic de la
gropílă („groapă mică”), cf. August Scriban, Dicţionaru limbiĭ
româneştĭ. Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme, Editura „Presa Bună”, Iaşi, 1939, s.v.).
3:15
Legea mozaică face referire doar la situaţiile în care cineva
încredinţa aproapelui său bunuri spre păstrare şi la pedeapsa aplicată în cazul furtului acestora (Ieş. 22:6-12), dar
se poate prezuma că acelaşi principiu juridic al inviolabilităţii
era aplicabil şi în cazul bunurilor încredinţate spre păstrare
unui templu, în virtutea sacralităţii acestuia.
3:24
În SEPT.RAHLFS lipseşte secvenţa patevrwn kuvrio", în
schimb apare gen. tw'n pneumavtwn, ca atribut al lui dunavsth"; în VULG., autorul epifaniei menţionate este redat
doar prin sintagma spiritus Omnipotentis, tradusă în VULG.
BLAJ prin Duhul Atotputearnicului Dumnezeu; lecţiunea din
SEPT.RAHLFS este urmată de SEPT.NEC şi V.T.II/2 (Stăpânul
duhurilor şi a toată puterea).
3:26
Apariţia celor doi tineri minunaţi care-l flagelează pe
Heliodor a fost asemuită epifaniilor soteriologice ale
Dioscurilor (vezi J. Rendel Harris, The Cult of the Heavenly
Twins, Cambridge University Press, Cambridge, 1906, p.
156-157).
3:31
Apelativul divin Preaînaltul (gr. u@yisto") este pus aici în gura
unor păgîni, întrucît aceştia îl percepeau pe Dumnezeul
iudaic drept omologul lui Zeus, pe care-l numeau astfel în
calitate de stăpîn al spaţiilor supramundane.

Capitolul al 4-lea
4:1
În acest verset există două probleme de interpretare. 1. Cea
dintîi vizează enunţul gr. w&" au*tov" te ei!h toVn &Hliovdwron
e*piseseikwv", care redă prima dintre acuzaţiile aduse aici de
Simon arhiereului Onias; există, în principiu, două interpretări posibile: Onias l-ar fi instigat pe Heliodor să ia

bogăţiile din templu sau i-ar fi pricinuit lui Heliodor rău,
abătînd asupra lui mînia divină; VULG. traduce prin tamquam
ipse Heliodorum instigasset, optînd pentru prima interpretare;
interpretarea enunţului depinde de identificarea sensului
formei verbale ei!h e*piseseikwv", optativ perfect mediu al
vb. e*piseivw (BAILLY, CHANTRAINE, s.v., „secouer sur/
contre, soulever, agiter en frappant”), avînd drept complement direct pe toVn &Hliovdwron ; în traducerile româneşti şi
străine am întîlnit următoarele versiuni ale enunţului: cum el
să fie pre Iliódor scuturat (BIBL.1688, cf. MS.45), că el îndemnase
pre Iliodor spre acêstea (MS.4389), că el este cel care a abătut nenorocirea asupra lui Eliodor (BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968), ca şi
cum el ar fi silit pe Iliodor (BIBL.1944), că el i-a adus nenorociri lui
Heliodor (SEPT.NEC), că el fusese instigatorul împotriva lui
Heliodor (V.T.II/2), comme étant lui-même l’instigateur d’Héliodore
(GIGUET), avait agi sur Héliodore (ABEL), had incited Heliodorus
(GOLDSTEIN), dass dieser selbst den Heliodor zurückgeschreckt
habe (SEPT.GERM.), that it was he who incited Heliodorus (SEPT.
ENGL.). Dintre comentatori, ABEL (p. 329) este de părere
că Simon nu-l putea acuza pe Onias că-l instigase pe
Heliodor să jefuiască templul de bogăţii, întrucît regele
seleucid ştia bine cine era instigatorul; în schimb, Onias ar
fi putut acţiona prin sugestionare asupra lui Heliodor,
aducîndu-l în starea de cădere fizică şi psihică menţionată
în capitolul anterior. GOLDSTEIN (p. 220) optează pentru
ideea de incitare, opinînd că nu poate fi vorba despre
intimidarea lui Heliodor de către Onias, fiindcă, în acest
caz, numele celui dintîi ar fi fost în cazul dativ, nu în
acuzativ; el aduce în discuţie şi posibila corelare a vb.
e*piseseikwv" cu verbul înrudit din versetul 3:25, e*nevseise
(a fost izbit), unde se spune că Heliodor a fost lovit de
copitele calului care ar fi apărut în chip miraculos, dar nu
crede că Onias ar putea fi acuzat că l-a lovit el însuşi, nu
calul, pe Heliodor, de vreme ce, puţin mai apoi, se va ruga
pentru salvarea acestuia. Noi sîntem de părere că acuzaţia
lui Simon vizează o posibilă acţiune ostilă a lui Onias faţă
de Heliodor, o eventuală sugestionare mentală care l-ar fi
zdruncinat pe acesta. 2. O altă problemă de interpretare
ridică cea de-a doua acuzaţie adusă lui Onias de către Simon,
kaiV tw'n kakw'n dhmourgoV" kaqethkwv", susceptibilă şi ea de
două interpretări: Onias este autorul nenorocirilor abătute
asupra lui Heliodor sau al nenorocirilor abătute asupra
iudeilor? VULG. traduce prin et ipse fuisset incentor malorum
(„şi că el însuşi a fost instigatorul relelor”), traducere corectă, fără vreo sugestie adiţională; în traducerile româneşti
şi străine există variantele: şi al rêlelor lucrătoriu să să fie făcut
(BIBL.1688, cf. MS.45), şi el era aţîţătoriul hicleniei (MS.4389), şi
el ar fi fost pornitoriu răotăţilor (VULG.BLAJ), şi ar fi fost meşterul
răutăţilor (BIBL.1914, BIBL.1944), şi tot el este urzitorul relelor
(BIBL.RADU-GAL.), şi ar fi fost urzitorul răutăţilor (BIBL.1988),
şi a pus la cale toate relele (SEPT.NEC), şi artizanul relelor care
l-au lovit (V.T.II/2), et ourdi tous ces maux (ABEL), et l’auteur de
tous les maux (GIGUET), and had been the author of the evil affair
(GOLDSTEIN), and had been the real cause of the evils (SEPT.
ENGL.), und zum Bewirker der Übel geworden sei (SEPT.GERM.);
traducerea noastră, şi că ar fi fost autorul pătimirilor [acestuia],
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mizează pe prima interpretare posibilă, deşi Simon, în
intenţia de a-l denigra pe Onias şi de a-l înlocui în funcţia
sacerdotală supremă, l-ar fi putut acuza de toate relele
suferite de iudei.
4:7-10
Intervenţia lui Onias pe lîngă regele grec a fost zădărnicită
atît de uciderea lui Seleucos al IV-lea de către Heliodor, cel
pe care-l însărcinase cu prădarea templului, cît şi de faptul
că succesorul acestuia, Antioh al IV-lea Epiphanes, l-a preferat lui Onias pe fratele acestuia, Iason, care-i promisese
mărirea tributului datorat anual de iudei; mai mult, Iason
cerea de la noul rege îngăduinţa de a înfiinţa, după obiceiul
grec, un gimnaziu şi o efebie (gr. gumnavsion kaiV e*fhbivan, lat.
gymnasium et ephoebian), prin urmare, un loc de practicare a
antrenamentelor şi a jocurilor gimnice şi o societate a
efebilor (tineri între 18 şi 20 de ani, care aveau parte de o
riguroasă educaţie fizică şi intelectuală); prezenţa acestor
două elemente de bază ale civilizaţiei elene i-ar fi asigurat
Ierusalimului calitatea de cetate greacă şi intrarea în marea
comunitate a elenismului (vezi Henri Irenee Marrou, A
History of Education in Antiquity, New American Library,
New York, 1964, p. 147-186). În opinia lui ABEL (p. 332),
varianta manuscrisă e*fhbei'on (prezentă şi în SEPT.RAHLFS),
în loc de e*fhbivan, este inutilă, întrucît efebeionul era oricum
o parte a gimnaziului, unde se antrenau efebii. ♦ Ultima
parte a versetului 9, referitoare la cea de-a treia dorinţă a lui
Iason, kaiV touV" e*n &Ierosoluvmoi" A
* ntiocei'" a*nagravyai,
este ambiguă, fiind susceptibilă de echivalările: 1. „şi să-i
înregistreze pe cei din Ierusalim ca antiohieni”; 2. „şi să-i
înregistreze pe antiohienii din Ierusalim”; conform primei
interpretări, intenţia lui Iason ar fi fost să-i declare pe
concetăţenii săi drept greci, cetăţeni ai Antiohiei; conform
celei de-a doua, Iason dorea să facă recensămîntul antiohienilor din Ierusalim, o comunitate care ar fi putut constitui
un important factor de elenizare a iudeilor; în VULG.,
traducătorul optează pentru prima interpretare: eos qui in
Hierosolymis erant Antiochenos scribere; în traducerile româneşti
şi străine se întîlnesc ambele variante interpretative, cea
dintîi fiind însă majoritară: şi pre cei den Ierusalím antiohiêni să-i
scrie (BIBL.1688, cf. MS.45), şi pre cei ce vor fi în Ierusalim să-i
scrie antiohiêni (MS.4389), şi pe cetăţenii Ierusalimului împreună cu
Antiohenii a’i scrie (BIBL.1944), şi pe cetăţenii Ierusalimului să-i
înscrie cetăţeni ai Antiohiei (BIBL.RADU-GAL.), şi pe cetăţenii
Ierusalimului a-i trece cetăţeni ai Antiohiei (BIBL.1944, BIBL.
1968, BIBL.1988), şi să-i înscrie pe cei din Ierusalim drept cetăţeni
ai Antiohiei (BIBL.ANANIA), iar locuitorii Ierusalimului să fie
înscrişi ca antiohieni (SEPT.NEC), et d’inscrire les habitants de
Jérusalem comme citoyens d’Antioche (GIGUET), et dresser une liste
des Antiochéens de Jérusalem (ABEL), and to draw up the list of the
Antiochenes in Jerusalem (GOLDSTEIN), und die Jerusalemer als
Antiochener (in Bürgerlisten) aufzuschreiben (SEPT.GERM.), and to
draw up the list of the „Antiochenes” amongst those in Hierosolyma
(SEPT.ENGL.); şi în opinia noastră, prima interpretare este
mai plauzibilă, fiind în concordanţă cu dorinţa lui Iason de
a-i face întru totul pe plac regelui grec (asupra acestei pro-

bleme, vezi şi detaliata argumentare a lui ABEL, p. 331-332,
şi SCHWARTZ, p. 535-536). ♦ După informaţia lui FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 239), afinitatea lui Iason
pentru elenism este vădită nu doar în dorinţa de a le
impune iudeilor să treacă la ritul grecesc (gr. e*piV toVn
&EllhnikoVn carakth'ra), ci şi în grecizarea numelui său,
Iason în locul celui iudaic Iesus; pentru întreaga problematică a rolului lui Iason în confruntarea dintre elenism şi
iudaism, vezi Martin Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in
their Encounter in Palestine During the Early Hellenistic Period,
translated by John Bowden, vol. I, SCM Press, London,
1974, p. 64; Elias Joseph Bickerman, The God of the Maccabees:
Studies on the Meaning and Origin of the Maccabean Revolt, în
seria „Studies in Jewish and Christian History”, 32, Brill
Academic Publishers, Leiden, 1979, p. 1025-1042, reluat în
Studies in Jewish and Christian History, vol. 2, edited by
Amram Tropper, Brill, Boston, 2007, p. 1025-1149. ♦
Subst. fem. fúrmă din MS.45 (versetul 10), cu sensul ‘formă,
aspect; caracter, fel de a fi’ este un hapax legomenon (Şi
priimind împăratul şi biruind cinstea, îndatăşi pre cea elinească
furmă pre cei de un fêl cu el ii muta). Echivalează în text gr.
carakthvr ‘caracter, fel de a fi’, cf. the Greek way of life
‘modul de viaţă grecesc’ (SEPT.ENGL.), nach griechischer Weise
‘potrivit modului grecesc’ (SEPT.GERM.). Împrumut după
ngr. fou'rma (< lat. forma), cuvîntul este atestat de DLR, s.v.
fórma, în BIBL.1688 (E.M.).
4:11
Omenoasele privilegii regale (gr. taV filavnqrwpa basilikav)
fuseseră acordate iudeilor de către regele Antioh al III-lea,
constînd în acceptarea dreptului acestora de a trăi şi de a se
administra după legile proprii, în scutirea de anumite
impozite şi în interzicerea accesului păgînilor în templu. ♦
Cum se va vedea în versetele următore, între „obiceiurile
nelegiuite” (gr. paravnomoi e*qismoiv) impuse iudeilor de către
Iason era şi frecventarea gimnaziului construit de el sub
acropola Ierusalimului, numită a!kra („Cetăţuia”) în 1Mac.;
ostilitatea autorului faţă de orice acţiune de elenizare a
iudeilor este vădită şi în repetata folosire a adj. nelegiuit (gr.
paravnomo") în descrierea faptelor lui Iason.
4:12
În versetul 12, expresia gr. u&potavsswn u&poV pevtason h^ge
(lit.: „punîndu-i sub pălărie, îi aducea [la exerciţii]”) face
referire la obiceiul efebilor greci de a purta la antrenamentele din palestră (partea centrală a gimnaziului, unde
aveau loc antrenamentele şi jocurile gimnice) pălării cu
boruri largi, pentru a se apăra de soare sau de ploaie; echivalarea latină in lupanaribus ponere („a pune în bordeluri”)
nu poate fi explicată decît prin aceea că traducătorul latin a
forţat puţin nota, ştiind că pentru iudei a-i aduce pe tineri
la exerciţii în palestră, după obiceiul grec, echivala cu
efeminarea şi prostituarea acestora, aidoma celor petrecute
în lupanare. În această privinţă, şi CICERO (De Republica, IV,
4) se pronunţa cu vădită indignare: iuventutis vero exercitatio
quam absurda in gymnasiis! quam levis epheborum illa militia!
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quam contrectationes et amores soluti et liberi! („Cît e de absurdă
practicarea exerciţiilor de către tineri în gimnazii! Cît e de
uşuratică acea instrucţie militară a efebilor! Ce de contacte
trupeşti şi iubiri neîngrădite şi slobode!”). Şi în traducerile
româneşti există unele versiuni apropiate de cea latină: supt
curvărie îi aducea (BIBL.1688, MS.45), îi punea în curvii (MS.
4389), în bordeiuri a-i pune (VULG.BLAJ), supt curvăsărie i-a dus
(BIBL.1914); o interpretare mai detaliată întîlnim în unele
traduceri româneşti şi străine: şi-i creştea acolo în datinile greceşti
(BIBL.RADU-GAL.), îi silea să înveţe portul şi jocurile elineşti
(BIBL.1944), îi silea să înveţe obiceiurile şi jocurile elineşti (BIBL.
1968, BIBL.1988), il entraîna les jeunes gens des meilleures familles
à vivre en efféminés (GIGUET), in making the education of the
noblest adolescent boys consist of submission to the broad-brimmed
Greek hat (GOLDSTEIN), he induced the noblest of the young men
to wear the Greek hat (SEPT.ENGL.).
4:13-14
În versetul 13 semnalăm unica menţionare în Mac. a termenului elenism (gr. &Ellhnismov"), acţiunile arhiereului Iason
şi reacţiile unora dintre conaţionalii săi, inclusiv ale sacerdoţilor, de acceptare a obiceiurilor greceşti, fiind desemnate
aici drept o... culme a elenismului (versiunea modernă), o pripă
a eliniei (MS.45, cf. BIBL.1688), (gr. a*kmhv ti" &Ellhnismou') .
♦ Sintagma greacă genitivală paravnomou corhgiva", complement al vb. metevcein („a lua parte, a participa”), pune
anumite probleme de interpretare şi traducere; corhgiva
era, în Grecia Antică, contribuţia publică sau privată la
activitatea unui cor sau a gimnaziului, constînd în furnizarea celor necesare funcţionării acestora (BAILLY, s.v.),
inclusiv a uleiului cu care-şi ungeau trupurile atleţii la
întrecerile din palestră; prin extensie semantică, termenul
putea desemna şi activitatea gimnică zilnică retribuită de un
corhgov", de aceea versiunea noastră pentru sintagma de
mai sus este o activitate nelegiuită. VULG. traduce sintagma
genitivală prin praebitionis iniustae („furnizare nedreaptă”);
opţiunile diverse ale traducătorilor români şi străini atestă
dificultatea echivalării corecte a sintagmei în discuţie: dării
cei fără de lêge (BIBL.1688), fără dă lêge dătătură (MS.45),
privirea cea fărădelege (BIBL.1914, BIBL.1944, BIBL.1968,
BIBL.1988), jocurile cele oprite de lege (BIBL.RADU-GAL.), împărţirea nelegiuită (SEPT.NEC presupune, în nota de la p.
569, că este vorba despre distribuirea uleiului), jocurile ilegale
(V.T.II/2), exercices coupables (GIGUET), exercices prohibés par
la Loi (ABEL), the illicit entertainment (GOLDSTEIN), der
gesetzwidrigen Ölverteilung (SEPT.GERM.), the unlawful distribution of the oil (SEPT.ENGL.). ♦ Şi expresia gr. metaV thVn tou'
divskou provskhsin este susceptibilă de o anume ambiguitate: ea poate face referire la sunetul gongului de bronz, de
forma unui disc, care anunţa începerea întrecerilor din
palestră, sau la faptul că aruncarea discului era prima dintre
cele cinci probe atletice, cea dintîi interpretare fiind mult
mai probabilă. Despre graba cu care grecii alergau la
chemarea discului, preferînd unui discurs filosofic participarea la jocurile din palestră, vorbeşte şi CICERO (De
oratore, II, 21): nam et saeculis multis ante gymnasia inventa sunt,

quam in eis philosophi garrire coeperunt, et hoc ipso tempore, cum
omnia gymnasia philosophi teneant, tamen eorum auditores discum
audire quam philosophum malunt; qui simul ut increpuit, in media
oratione de maximis rebus et gravissimis disputantem philosophum
omnes unctionis causa relinquunt; ita levissimam delectationem
gravissimae, ut ipsi ferunt, utilitati anteponunt („căci şi gimnaziile
au fost inventate cu multe secole înainte decît au început
filosofii să flecărească în ele şi, chiar în acea vreme, cu
toate că filosofii deţineau gimnaziile, ascultătorii lor preferă
să asculte discul decît pe un filosof; îndată ce acesta a dat
semnalul, chiar în toiul unei cuvîntări pe probleme foarte
importante şi serioase, toţi îl lasă baltă pe filosoful vorbitor
de dragul exerciţiilor din palestră”); informaţia lui Cicero
aduce o lămurire importantă, întrucît preferinţa auditorilor
filosofilor pentru jocurile din palestră este întru totul
comparabilă cu cea a preoţilor din acest verset, iar lat. unctio
(„ungere cu ulei”) desemnează metonimic, la fel ca gr.
corhgiva, exerciţiile din palestră, în timpul cărora participanţii îşi ungeau trupurile cu ulei.
4:18-20
Întrecerea cincinală (gr. pentaethrikoV" ajgwvn, lat. quinquennalis
agon) organizată în Tyr, în prezenţa regelui Antioh, era o
manifestare sportivă celebrată cu mare fast, odată la cinci
ani, în cinstea zeului Melqart, omologul grecului Heracles;
organizate după modelul jocurilor olimpice, panathenaice,
pythice şi istmice, întrecerile din Tyr fuseseră iniţiate de
Alexandru Macedon, după cucerirea Tyrului (331 î.Hr.), şi
dedicate, împreună cu sacrificiile aferente, lui Heracles
(vezi Corinne Bonnet, Melqart: cultes et mythes de l’Héraclès
tyrien en Méditerranée, în seria „Studia Phoenicia”, 8, Uitgeverij
Peeters, Leuven, 1988). ♦ În versetul 19 din VULG., acuzativul qewrouv" apare tradus prin viros peccatores (să fie o
greşeală, în loc de spectatores?); gr. o& qewrov" îl desemna atît
pe spectatorul întrecerilor, cît şi pe delegatul unei cetăţi
greceşti sau al uneia aflată sub stăpînire greacă la jocurile
oficiale (olimpice, delfice) pentru a aduce ofrande; versiunea din VULG. este urmată de VULG.BLAJ (nişte oameni
păcătoşi), iar în alte traduceri româneşti semnalăm echivalările: privitori (BIBL.1688, BIBL.1914, BIBL.RADU-GAL.,
SEPT.NEC), prăvituri (MS.45), oameni (MS.4389), soli (BIBL.
1944, BIBL.1968, BIBL.1988, BIBL.ANANIA); versiunile
străine oferă următoarele echivalări: théores (GIGUET),
spectateurs (ABEL), a delegation (GOLDSTEIN). ♦ Iason trimite
o delegaţie la jocurile din Tyr, nu participă el însuşi, pentru
a menaja oarecum scrupulele concetăţenilor săi, întrucît ar
fi trebuit să se închine şi să aducă acolo jertfe lui Heracles,
un idol păgîn; este pilduitor şi faptul că, deşi trimişii lui
Iason erau şi ei nişte iudei elenizaţi, desemnaţi în text drept
antiohieni, totuşi, în virtutea repulsiei îndătinate faţă de
idoli, au refuzat să ofere suma de bani încredinţată de
Iason pentru sacrificiul în cinstea lui Heracles şi au vărsat-o
în visteria arsenalului din port, destinînd-o echipării unor
trireme (vase de război cu trei rînduri de vîsle); vezi, pentru
aceasta, Victor Tcherikover, Hellenistic Civilization and the
Jews, Athenaeum, New York, 1974, p. 166-167.
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4:21
Semnalăm o diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti în
privinţa motivului trimiterii lui Apollonios în Egipt. Astfel,
SEPT.FRANKF. şi BIBL.VEN. prezintă lecţiunea diaV taV
prwtoklhvsia („pentru adunarea căpeteniilor”), tradusă în
VULG. prin propter primatus („pentru întîietăţi”); în SEPT.
LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS apare versiunea diaV taV
prwtoklivsia („pentru înscăunare”); în traducerile româneşti şi străine întîlnim variantele: pentru şădêrea cea mai sus
(BIBL.1688), pentru chemările dentîi (MS.45), pentru (chiemările)
cêle mai dentîi (MS.4389), pentru mai-marii (VULG.BLAJ), pentru
ca să fie mai întâiu şezător (BIBL.1914), cu prilejul suirii pe tron
(BIBL.RADU-GAL.), cu prilejul ridicării la tron (BIBL.1988), la
încoronarea (BIBL.ANANIA), la înscăunarea (SEPT.NEC), à
l’occasion de l’avénement (GIGUET), pour assister a l’intronisation
(ABEL), Protoklisia (GOLDSTEIN), wegen der Inaugurationsfeiern
(SEPT.GERM.). În opinia lui ABEL (p. 336), cele două
lecţiuni nu diferă prea mult ca sens, întrucît ceremonia
înscăunării regelui egiptean (gr. taV prwtoklivsia) avea loc
în cadrul ceremoniei adunării căpeteniilor sau fruntaşilor
regatului (gr. taV prwtoklhvsia). ♦ Devenit rege la doar 14
ani (172 î.Hr.), Ptolemeu al VI-lea Philometor guverna cu
ajutorul tutorilor săi, ostili lui Antioh al IV-lea, potrivit lui
TITUS LIVIUS (Ab urbe condita, XLII, 29): Ptolemaeus propter
aetatem alieni etiam tum arbitrii erat; tutores et bellum aduersus
Antiochum parabant, quo uindicarent Coelen Syriam, et Romanis
omnia pollicebantur ad Macedonicum bellum („Din cauza vîrstei,
Ptolemeu era dependent de judecata altora; tutorii săi puneau la cale războiul împotriva lui Antioh, prin care revendicau Koile-Siria şi făgăduiau romanilor toate [ajutoarele]
pentru războiul macedonic”).
4:24
Problematică este în acest verset secvenţa doxavsa" au*toVn
tw'/ proswvpw/ th'" e*xousiva" (SEPT.FRANKF.), fiind susceptibilă de două interpretări: 1. „preamărindu-l pe acesta
pentru înfăţişarea lui autoritară”; 2. „dînd impresia unei
persoane cu autoritate”; conform primei interpretări,
Menelaos încearcă să obţină bunăvoinţa regelui Antioh,
flatîndu-l, iar conform celei de-a doua, el însuşi încearcă să-l
impresioneze pe rege, dîndu-i impresia unui om cu autoritate. Majoritatea traducerilor româneşti şi străine par să
privilegieze cea de-a doua variantă: mărindu-l pe el cu faţa
biruinţei (BIBL.1688, MS.45), mări faţa biruinţei sale (MS.4389),
l-a mărit cu faţa puterii lui (BIBL.1914), l-a cinstit înfăţişîndu-se ca
un om cu mare putere în faţa lui (BIBL.RADU-GAL.), l-a preamărit cu înfăţişarea lui de mare curtean (BIBL.1944, BIBL.1988),
vorbindu-i ca un om de mare vază (BIBL.ANANIA), purtându-se ca
un om de mare vază (SEPT.NEC), lăudându-l în modul celor
puternici (V.T.II/2), l’ayant flatté sur sa puissance (GIGUET),
l’ayant abordé avec les manières d’un personnage de marque (ABEL),
extolled him with an air of authority (SEPT.ENGL.), by giving the
impression [that he was a man] of authority (GOLDSTEIN).
4:26
Ţinutul Amanitis era zona din împrejurimile cetăţii Amman,

din Transiordania, unde Iason se putea bucura de oarecare
protecţie.
4:30
Tars şi Malos erau două cetăţi din Cilicia (regiune de pe
coasta Asiei Mici, la poalele muntelui Taurus), prima fiind
vechea ei capitală, important centru economic şi cultural,
vestit şi prin faptul că aici s-a născut aposolul Pavel. ♦
Antiohis a fost numele mai multor prinţese seleucide, aici
fiind vorba, probabil, despre una dintre concubinele lui
Antioh Epiphanes, căruia regele îi dăruise cele două cetăţi;
şi CICERO (In Verrem, II, 3, 76) menţionează dărnicia regilor
sirieni faţă de numeroasele lor soţii, cărora le ofereau chiar
şi oraşe: Solere aiunt reges barbaros Persarum ac Syrorum pluris
uxores habere, his autem uxoribus civitates attribuere hoc modo: haec
civitas mulieri in redimiculum praebeat, haec in collum, haec in crinis
(„Se spune că regii barbari ai perşilor şi ai sirienilor au mai
multe neveste, iar nevestelor le atribuie cetăţi în felul
următor: o cetate e oferită drept brăţară, o alta drept colier,
una drept podoabă pentru păr”).
4:35
Vb. gr. deinavzw („a fi indignat, a fi supărat”) este semnalat
în BAILLY, s.v., doar cu cele două ocurenţe din 2Mac. (4:35
şi 13:25).
4:38
Autorul foloseşte aici, ca eufemism, vb. a*pokosmevw, al
cărui sens principal este ‘a deranja ordinea, podoaba’
(conform sensului originar ‘ordine, podoabă’ al gr. kovsmo",
de la care derivă); BAILLY, s.v., îl indică numai aici cu sensul
‘a scoate din lume, a ucide’, conform desemnării lumii ca
ordine (guvernată de număr) de către Pitagora.
4:40
În SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN., cel căruia Lisimah i-a
încredinţat conducerea celor 3000 de oameni este tinoV"
turavnnou, fiind greu de dedus dacă este vorba despre un
tiran sau despre o persoană cu numele Tyrannos, din cauza
notării numelor proprii cu iniţilale minuscule în ambele
ediţii; în SEPT.LOND. şi în SEPT.BOS, numele apare scris cu
iniţială majusculă (tinoV" Turavnnou), la fel ca în VULG.
(quodam Tyranno); în SEPT.RAHLFS, numele apare în varianta Auranos (tinoV" Auranou), nemaiîntîlnită în onomastica greacă, fiind, poate, vorba de un nume semitic (Auaran)
grecizat; în traducerile româneşti şi străine, personajul în
discuţie este: un tiran (BIBL.1688, MS.45, VULG.BLAJ, BIBL.
1914), un pierzător (MS.4389), Tiranus (BIBL.RADU-GAL.),
Tyranus (BIBL.1944, BIBL.1968), Auranus (BIBL.ANANIA),
Auranos (SEPT.NEC, V.T.II/2), un tyran (GIGUET), Auranos
(ABEL, GOLDSTEIN, SEPT.GERM.), a certain Auranus (SEPT.
ENGL.).
4:47
Şi aici, la fel ca în 3Mac. 7:5 şi 4Mac. 10:7, sciţii sînt consideraţi un etalon al barbariei, astfel că sălbăticia acestui neam
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va deveni un loc comun în literatura antică: el apare la
CICERO (In Verrem, II, 5, 150): Si haec apud Scythas dicerem,
non hic in tanta multitudine civium Romanorum, non apud senatores,
lectissimos civitatis, non in foro populi Romani de tot et tam acerbis
suppliciis civium Romanorum, tamen animos etiam barbarorum
hominum permoverem („Şi de-aş spune aceste lucruri cu privire
la atît de numeroasele şi de cumplitele suplicii ale unor
cetăţeni romani în faţa unor sciţi nu aici, într-o atît de
importantă adunare a cetăţenilor romani, nu în faţa senatorilor, oamenii cei mai aleşi ai cetăţii, nu în forul poporului
roman, aş mişca totuşi chiar şi sufletele unor oameni barbari”); CICERO (In Pisonem, 8): Quis hoc fecit ulla in Scythia
tyrannus ut eos quos luctu adficeret lugere non sineret? („Ce tiran a
făcut asta în vreo Sciţie, de nu le-a îngăduit să jelească celor
pe care i-a adus în starea de a jeli?”); şi PLINIUS MAIOR
(Historia naturalis, VII, 9-12) vorbeşte despre sălbaticele
seminţii scite, între care ar exista şi unele antropofage. Toposul „Scytha-barbarus” va fi preluat şi îmbogăţit ulterior
în literatura creştină de scriitorii cappadocieni; vezi Mario
Girardi, Gli «sciti» fra mito e storia nei Cappadoci, în „Classica
& Christiana”, 1 (2006), p. 111-126.

Capitolul al 5-lea
5:1
Comentatorii şi istoricii au discutat mult pe tema celei de-a
doua expediţii (gr. h& deutevra e!fodo") în Egipt a regelui
seleucid Antioh al IV-lea Epiphanes: unii sînt de părere că
este vorba, de fapt, despre două etape ale aceleiaşi expediţii, desfăşurată între anii 170-169 î.Hr.; alţii o consideră
pe aceasta drept prima expediţie, întreruptă de plecarea lui
Antioh în Iudeea şi de prădarea templului din Ierusalim în
169 î.Hr., după care, în 168-167 î.Hr., are loc cea de-a doua
expediţie în Egipt, condusă de Apollonios (1Mac. 29-35);
vezi întreaga discuţie pe această temă la ABEL (p. 348-349)
şi SCHWARTZ (p. 535-536).
5:2-4
Epifania cetelor de călăreţi, care ar fi durat aproape 40 de
zile (număr sacru la iudei), putea prevesti iminenta apropiere
a războiului, dar iudeii încearcă, prin rugăciuni cu caracter
apotropaic, să-i schimbe în bine semnificaţia. Imaginea călăreţilor războinici din aceste versete, la fel cu a celor ce vor
apărea în armata lui Iuda înainte de bătălia de la Beithsura
(vezi 11:8) şi ca cea a înfricoşătorului pedepsitor al lui
Heliodor (3:25), face parte din imaginarul soteriologic al
lumii elenistice şi iudaice; aceste anghelofanii din 2Mac.,
împreună cu cea din 3Mac. 6:19, sînt un reflex al credinţei
iudeilor în ajutorul angelic şi, totodată, o importantă componentă din recuzita fanteziei auctoriale (vezi Aleksander
R. Michalak, Angels as Warriors in Late Second Temple Jewish
Literature, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, p. 195-197). ♦
La sfîrşitul versetului 2, SEPT.RAHLFS are în plus fragmentul kaiV macairw'n spasmouv" („şi tăişuri de săbii”),
tradus în SEPT.NEC şi în V.T.II/2 prin şi săbii scoase din
teacă. ♦ Cu sensul ‘armă de atac sub formă de secure,

baltag’, subst. neutru chilúm apare cu o unică ocurenţă în
MS.45, versetul 3 (Şi pîlcuri de cai rînduite şi lovituri făcîndu-să şi
alergături de cătră amîndoao părţile şi de scuturi porniri şi de
chilumuri mulţimi). Împrumut probabil din tc. külünk ‘tîrnăcop’, cuvîntul este înregistrat în DLR, s.v., cu citate din
Dosoftei şi HERODOT-ul de la Coşula (1645) (E.M.).
5:8
Aretas I, numit aici tuvranno" (SEPT.FRANKF.), în sensul de
‘căpetenie’, era dinastul nabateenilor, populaţie stabilită la
sud de Amanitis, în sud-estul Mării Moarte. ♦ Există două
diferenţe de lecţiune între ediţiile greceşti la acest verset: 1.
prima constă în uzul subst. gr. a*nastrofhv şi katastrofhv,
care nu comportă o diferenţă semantică majoră, sensul lor
de bază fiind ‘întorsătură, schimbare’, dar al doilea are
uneori şi sensul de ‘moarte’: SEPT.FRANKF., BIBL.VEN.,
SEPT.LOND. şi SEPT.BOS prezintă lecţiunea pevra" ou^n
kakh'" a*nastrofh'" e!tucen, iar SEPT.RAHLFS, lecţiunea
pevra" ou^n kakh'" katastrofh'"; versiunea din VULG. este
eliptică de predicat: ad ultimum in exitum sui. În funcţie de
textul grec sau latin avut în vedere, versiunile româneşti şi
străine prezintă variantele: Săvîrşitul, dară, rêlii amestecături au
luat (BIBL.1688), Săvîrşit, dară, a rêlii amestecătură au luat
(MS.45), Mai pe urmă, spre perirea sa (VULG.BLAJ), Şi aşa a
luat sfîrşitu relei amestecături (BIBL.1914), Iar sfârşitul vieţii lui
ticăloase a fost (BIBL.RADU-GAL.), Şi aşa s-a sfîrşit viaţa lui de
nelegiuiri (BIBL.1944, BIBL.1968), Aşadar, purtarea sa ucigaşă
şi-a aflat un capăt (BIBL.ANANIA), Sfârşitul vieţii lui ticăloase a
fost următorul (SEPT.NEC), Dar la sfârşit a avut o soartă
nenorocită (V.T.II/2), Sa conduite perverse trouva donc un terme
(ABEL), Finally he came to a miserable end (GOLDSTEIN); sub
aspect gramatical, în opinia noastră, subst. pevra" este
folosit aici în sens adverbial („la sfîrşit, în cele din urmă”),
nefiind el subiectul enunţului, ci subînţelesul Iason; în consecinţă, sintagma kakh'" a*nastrofh'"/ katastrofh'" nu
este atributul lui pevra", ci complementul vb. e!tucen, astfel
că traducerea pe care o socotim corectă este: Aşa că, în cele
din urmă, a avut parte de o urîtă întorsătură a sorţii; 2. în prima
categorie de ediţii apare participiul e*gkleisqeiv" („închis”),
iar în SEPT.RAHLFS, e*gklhqeiv" („acuzat”), majoritatea versiunilor româneşti şi străine optînd pentru prima lecţiune.
5:9
Motivul pretinsei înrudiri dintre iudei şi spartani este menţionat şi în 1Mac. 12:21, unde se invocă descendenţa lor
comună din Avraam; iudeii din diaspora egipteană i-au putut
cunoaşte bine pe spartani, deoarece mercenarii spartani
luptau adesea în oastea regilor egipteni, iar Iason, pe durata
şederii lui în Egipt, a putut lua contact cu unii oameni din
Sparta, care să-l fi ajutat să se refugieze acolo.
5:10
În concepţia anticilor, a nu avea parte de funeralii era o
mare nefericire şi dezonoare; şi în ochii iudeilor, aceasta era
o pedeapsă cumplită, mai ales cînd cel în cauză era un mare
sacerdot; autorul nu poate să nu constate, în cazul morţii
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lui Iason, îndreptăţirea talionului divin. VULG. detaliază
suplimentar sfîrşitul lui Iason: ipse et inlamentatus et insepultus
abicitur sepultura neque peregrina usus neque patrio sepulchro participans („el însuşi este azvîrlit, nejelit şi neîngropat, neavînd
parte nici de îngropăciune printre străini, neaflînd un loc
nici în mormîntul strămoşesc”).
5:13
Doar SEPT.RAHLFS prezintă lecţiunea a*nhvbwn („a impuberilor”), în loc de a*ndrw'n (versiunea modernă: a bărbaţilor)
din SEPT.FRANKF.; în VULG. apare natorum, ca echivalent
al gr. a*nhvbwn.
5:14
Din textul grec rezultă clar că din totalul de 80000 (opt
miriade) de oameni căzuţi în mîinile duşmanilor, 40000
(patru miriade) au fost ucişi prin strangulare sau înjunghiere şi tot atîţia au fost luaţi robi şi vînduţi; conform
variantei mult prescurtate din VULG., 80000 au fost ucişi,
iar alţi 40000 au fost luaţi prizonieri: erant autem toto triduo
octoginta milia interfecti quadraginta milia vincti. În VULG.BLAJ,
numărul victimelor este şi mai mare: Şi era în trei zile optzeaci
de mii ucişi, patruzeci de mii robiţi şi nu mai puţâni vânduţi.
Prezentăm şi alte variante de interpretare în traducerile
româneşti: Şi 80000 în trei zile să stricară, însă 40000 întru
împărţêlele mînilor lor şi nu mai puţini de cei jungheaţi s-au vîndut
(BIBL.1688), Şi 80000 întru toate 3 dzile să stricară, 4 întru împărţêlele mîinilor şi nu mai puţîni de aceşti junghiaţi s-au vîndut
(MS.45), Că fură numai în trei zile 80000 de ucişi şi 40000 de
legaţi şi vînduţi nu mai puţini (MS.4389), Atâta încât în trei zile
optzeci de mii au fost tăiaţi, iar alţii, cam tot atât cât cei tăiaţi, au
fost vânduţi (BIBL.1944, BIBL.1968), Şi au pierit în timp de trei
zile optzeci de mii de inşi, patruzeci de mii au fost măcelăriţi şi tot pe
atâţia au fost vânduţi robi (BIBL.RADU-GAL.), Au căzut în aceste
trei zile optzeci de mii de oameni: patruzeci de mii [au fost ucişi] de
mâinile lor şi nu mai puţini decât cei înjunghiaţi au fost vânduţi [ca
sclavi] (SEPT.NEC). Oricum, cifrele sînt mult exagerate,
comparativ cu numărul locuitorilor din Ierusalim din acea
vreme; FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, 12, 251) menţionează în aceeaşi împrejurare doar 10000 de captivi.
5:16
Spre deosebire de SEPT.LOND., BIBL.VEN., SEPT.BOS şi
SEPT.FRANKF., SEPT.RAHLFS omite, la sfîrşitul acestui verset, vb. e*pedivdou, precum şi cel de-al treilea complement
de scop, kaiV timhvn ; nici VULG. nu conţine cele două componente: et scelestis manibus sumens sancta vasa quae ab aliis regibus
et civitatibus erant posita ad ornatum loci et gloriam contrectabat
indigne et contaminabat („şi, apucînd cu mîini ticăloase sfintele
vase care fuseseră puse de alţi regi şi cetăţi spre podoaba şi
slava locului, le atingea cum nu se cuvine şi le pîngărea”);
în vechile traduceri româneşti, verbul grec din finalul contextului este redat, la fel şi complementul de scop: Şi cu cêle
pîngărite mîini cêle sfinte vase luînd şi cêle ci de cătră alţi împăraţi
s-au pus cătră crêştere şi mărire a locului şi cinste, şi cu cêle pîngărite
mîini trăgîndu-le, le da (MS.45), Şi cu mîini pîngărite lua vasele cêle

sfinte care era puse de alţi împăraţi spre podoaba locului şi spre slavă
şi spre cinste, şi cu mîini spurcate luîndu-le, le da (MS.4389), Şi cu
cêle pîngărite mîni svintele vase luînd şi cêle ce de alţi împăraţi s-au
pus spre crêştere şi mărirea locului şi cinste, cu pîngăritele mîni
trăgîndu-le, le da (BIBL.1688). Secvenţa le da din traducerile
româneşti, echivalentă a gr. e*pedivdou, este destul de imprecisă, sugerînd că Antioh împărţea celor cu care venise
comorile jefuite de el din templu; pentru a clarifica semantismul formei verbale în discuţie, am apelat la cîteva
traduceri şi comentarii străine, în care apare: and he handed
them over to his unclean hands (GOLDSTEIN; în nota de la p.
259, traducătorul menţionează că versiunile greceşti diferă
şi că el a folosit o ediţie greacă care-l avea pe e*pedivdou, dar
nu şi participiul sussuvrwn („tîrînd, trăgînd”), care apare în
majoritatea ediţiilor, de aceea, din traducerea sa rezultă că
Antioh încredinţa propriilor mîini obiectele sacre din templu, cu alte cuvinte, şi le însuşea); il les distribua avec mépris
entre des mains profanes (GIGUET; traducerea sugerează că
Antioh încredinţa respectivele vase celor din suita păgînilor
cu care venise la templu). O problemă pare să fi pus traducătorilor folosirea celor două sintagme aproape sinonime
din SEPT.FRANKF.: tai'" miarai''" cersiv (versiunea modernă: cu mîini pîngărite) şi tai'" bebhvloi" cersiv (versiunea
modernă: cu mîini profane); în comentariul la acest verset,
GOLDSTEIN (p. 258-260) opinează că prima sintagmă s-ar
referi la Menelaos, arhiereul care se pîngărise prin trecerea
de partea grecilor şi care-l însoţea atunci pe rege, iar a doua,
la profanul Antioh, care intrase cu forţa în templul din
Ierusalim, sfidînd interdicţiile legii iudaice. Considerăm
plauzibilă această interpretare, dar la fel de plauzibilă pare a
fi şi insistenţa autorului asupra gravei profanări a templului
de către Antioh (ambele sintagme referindu-se la el), susţinută şi de sugerarea contrastului între dărnicia altor regi
faţă de templu şi jefuirea lui de către acest rege.
5:20
Subst. duspevthma („nefericire, nenorocire”) este un hapax,
probabil o creaţie a autorului derivată de la adj. duspethv",
-ev" („care cade rău, greoi, dificil”) < dus + pivptw.
5:22-23
Termenul supraveghetori (gr. e*pivstatai, lat. praepositi) îi desemnează pe cei doi dregători lăsaţi de regele Antioh ca
locţiitori ai săi, însărcinaţi să supravegheze acţiunea de elenizare a iudeilor în două zone importante, oraşul Ierusalim,
unde se afla o comunitate de iudei apostaţi, şi muntele
Garizim din Samaria (pe care locuitorii ridicaseră un templu
păgîn), ce va fi închinat apoi lui Zeus Ospitalierul (gr. Zeuv"
Xevnio").
5:24
Compusul gr. musavrch" (SEPT.FRANKF.) are două sensuri:
1. ‘cel ce comite o fărădelege, nelegiuit, odios’ (gr. toV
muvso"; a!rcw), sens pe care-l redă VULG. (odiosum principem
Apollonium); acesta a fost preluat de majoritatea traducerilor
româneşti şi de unele străine: începătoriul urîciunii (BIBL.1688,
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MS.45), urîtul începătoriu (MS.4389), începătorul urîciunilor
(BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914), urâciosul voievod (VULG. BLAJ),
capul răutăţilor (BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.ANANIA), le chef
de toutes les atrocités (GIGUET); 2. ‘conducător al celor din
Mysia, mysarh” (gr. o& Muvso"; a!rcw), sens pe care-l preferă SEPT.NEC, V.T.II/2 şi unele traduceri străine: the
Mysarch (GOLDSTEIN). Am optat şi noi pentru cel de-al
doilea sens, presupunînd că autorul se foloseşte intenţionat
de această ambiguitate semantică, dintr-un anume dispreţ al
grecilor faţă de cei din Mysia; recunoaştem, însă, că primul
sens al apelativului în discuţie ar întări precizarea referitoare la pornirea ostilă a lui Antioh faţă de iudei, conotînd
implicit optica autorului faţă de acest personaj malefic.
5:26
Remarcăm în MS.45 subst. fem. priválă, cu sensul ‘priveală;
faptul de a privi’, cu o unică ocurenţă (Şi pre cei ce au ieşit spre
privală i-au împunsu împreună şi, în cetate cu armele întrînd, dăstule
aşternu mulţimi). Echivalează în context gr. qewriva, cu sensul
literal, primar, ‘faptul de a privi’, cf. sight ‘idem’ (GR.ENGL.),
Schauen ‘idem’ (SEPT.GERM). Sensul real este cel de ‘spectacol’, cf. spectacle (BJ). Derivat de la vb. a privi + suf. -eală,
cuvîntul este atestat în DLR, s.v., pentru prima dată în
HERODOT-ul de la Coşula (E.M.).

locuitorilor lui (SEPT.NEC); o altă opinie a fost formulată şi
argumentată de ABEL (p. 360-361) şi de SCHWARTZ (p.
537-540), aceasta fiind bazată pe informaţia lui FLAVIUS
IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII, 5, 5), că locuitorii din
Samaria îi ceruseră (gr. e*nevtuvgcanon) printr-o scrisoare lui
Antioh să nu-i mai considere evrei şi să le îngăduie a închina templul de pe Gazirim lui Zeus Hellenios, cerere
acceptată de regele grec; în consecinţă, considerîndu-l pe
e*tuvgcanon drept forma coruptă a lui e*nevtuvgcanon, cei doi
comentatori propun traducerile: comme l’avaient demandé les
habitants du lieu (ABEL), as the resident of the place requested
(SCHWARTZ); aceeaşi traducere o întîlnim şi în două versiuni
româneşti: aşa cum cereau locuitorii de pe-acolo (BIBL.ANANIA),
după cum ceruseră locuitorii din zonă (V.T.II/2); şi SEPT.ENGL.
redă acest sens: as the people who lived in that place had
petitioned.
6:3

Acest ultim verset al capitolului sugerează faptul că era
aşteptată o salvare din partea lui Iuda Macabeul, care se
retrăsese în munţi împreună cu încă nouă însoţitori, el fiind
într-un fel al zecelea (SEPT.FRANKF.: devkatov" pou genhqeiv");
vieţuind ca fiarele locului, se abţineau astfel nu doar de la
hrana impură, ci şi de la cultul impur al idolilor păgîni,
impus în acea vreme iudeilor.

Observăm o diferenţă de lecţiune între versiunile greceşti:
1. SEPT.FRANKF.: toi'" o!cloi" (versiunea modernă: pentru
mulţimi); 2. SEPT.RAHLFS: toi'" o@loi" („pentru toţi”). ♦ Remarcăm în MS.45 subst. fem. pristăvíe, cu sensul ‘funcţia de
pristav; supraveghere’, cu o ocurenţă unică (Şi grea şi gloatelor
era şi cu greu săvîrşită pristăviia răutăţii); echivalează în context
gr. ejpivtasi", substantiv al cărui sens este acela de ‘creştere,
sporire, întindere’, cf. Überhandnehmen ‘idem’ (SEPT.GERM.)
sau onslaught ‘atac’ (SEPT.ENGL.); traducătorul a confundat
probabil gr. ejpivtasi", cu sensul de mai sus, derivat de la
vb. ejpiteivnw ‘a întinde, a spori’, cu ejpivtaxi", o formă
nominală a vb. ejpitavssw ‘a porunci, a comanda’; revizorii
de la Bucureşti ai textului au preferat în context sinonimul
isprăvnicie (BIBL.1688). Derivat de la pristav + suf. -ie, cuvîntul nu este înregistrat în DLR (E.M.).

Capitolul al 6-lea

6:4

5:27

6:1
Unii comentatori şi traducători străini (e.g. GOLDSTEIN,
SCHWARTZ) traduc sintagma gr. gevronta *Aqhnai'on prin
atenianul Geron (engl. Geron the Athenian), considerînd că în
nici un caz nu poate fi vorba despre un bătrîn atenian (versiunea modernă) sau despre bătrînul Athenaios (vezi motivaţia
acestei opţiuni la GOLDSTEIN, p. 270-272; SCHWARTZ, p.
275); versiunea Gerontiu Atenianul are la noi o unică ocurenţă
(BIBL.ANANIA).
6:2
Templul păgîn ridicat de locuitorii din Samaria pe muntele
Garizin a fost închinat ulterior lui Zeus Ospitalierul (gr.
Zeuv" Xevnio", lat. Iuppiter Hospitalis), întrucît, în opinia majorităţii traducătorilor şi a comentatorilor, locuitorii din acea
zonă erau fie străini, fie ospitalieri cu străinii, în baza interpretării date enunţului gr. kaqwV" e*tuvgcanon oi& toVn tovpon
oi&kou'nte": prout erant hii qui locum inhabitabant (VULG.), în ce
chip era ceia ce lăcuia locul (BIBL 1688), nume potrivit cu dragostea
de oaspeţi a locuitorilor locului (BIBL.RADU-GAL.), după firea

Cu o ocurenţă unică, vb. intranz. mătălnicí (MS.45) apare cu
sensul ‘a se distra, a glumi; a zăbovi’ (Pentru că bisêrica de
curviia şi de beţii să împluse de limbi, mătălnicind cu alţii şi întru
sfintele ogrăzi cu muieri împreunîndu-să); este reprodus literal
contextul minimal rJa/qumouvntwn meq * eJtevrwn din SEPT.
FRANKF., diferit de cel din alte ediţii ale Septuagintei, unde
complementul sociativ al verbului în cauză este meq *
eJtairw'n ‘cu prostituatele’, în loc de meq * eJtevrwn ‘cu alţii’;
verbul corespondent, gr. rJa/qumevw, înseamnă în context to
dally with ‘a se juca, a se distra (cu cineva) (GR.ENGL.), cf. şi
desfătîndu-se cu sodomii (BIBL.1688), sich mit Hetäre tummelten
‘au zburdat cu hetaire’ (SEPT.GERM.), dallied with prostitutes
‘s-au distrat cu prostituate’ (SEPT.ENGL.). În DLR, s.v.
mătălnicí, se trimite la texte populare recente (E.M.).
6:7
Unii comentatori consideră suspectă menţionarea obligativităţii sărbătoririi mensuale a zilei regelui, dar se pare că ea
devenise o practică curentă în Egipt şi în Pergam, începînd
cu secolul al III-lea î.Hr., după atestarea documentelor epigrafice (ABEL, p. 362); ospăţul ritual luat în comun cu
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această ocazie se numea splagcnismov", deoarece consta în
consumarea măruntaielor (gr. toV splavgcnon) victimelor
sacrificate în onoarea regelui. ♦ Conform informaţiei lui
PLUTARH (Quaestiones convivales, IV, 6), cultul lui Dionysos
exista în Iudeea, iar sărbătoarea iudaică Sukkoth ar fi
inspirată de dionisiile greceşti, mai mult, însuşi sabatul
iudaic ar avea legătură cu acest zeu, ai cărui adepţi şi
oficianţi erau numiţi saboi (gr. Savboi), iar bacantele îl
invocau cu strigătul saboi (gr. Saboi'), vocativul lui Sabov"
(Sabavzio"), numele zeului traco-frigian cu care a fost
asimilat Dionysos. TACITUS (Historiae, V, 5) oferă o explicaţie falsei păreri care circula în vremea sa, conform căreia,
în pofida dispreţului lor faţă de zeii păgîni, şi iudeii l-ar fi
cinstit pe Dionysos, la fel ca mulţi orientali: Sed quia sacerdotes
eorum tibia tympanisque concinebant, hedera vinciebantur vitisque
aurea templo reperta, Liberum patrem coli, domitorem Orientis,
quidam arbitrati sunt, nequaquam congruentibus institutis. Quippe
Liber festos laetosque ritus posuit, Iudaeorum mos absurdus
sordidusque („Dar, fiindcă preoţii lor se acompaniau cu flaut
şi tamburine, se încingeau cu iederă şi, fiind găsită în
templu viţă de aur, unii au socotit că iudeii îl cinstesc pe
Pater Liber, stăpînitorul Orientului. Negreşit, Liber a rînduit
ritualuri sărtbătoreşti şi vesele, dar obiceiul iudeilor e
neîndemînatic şi de prost gust”); sesizăm în observaţia
finală a istoricului latin dispreţul faţă de iudei, similitudinea
manifestărilor lor de sărbătoare cu cea a ritualurilor instituite de zeul Liber (veche divinitate italică a roadelor,
asimilată apoi grecului Bacchus) şi folosirea simbolurilor
acestui zeu părîndu-i a fi un soi de profanare (vezi Heinz
Heubner, Wolfgang Fauth, P. Cornelius Tacitus. Die Historien.
Kommentar, vol. 5, Winter, Heidelberg, 1982; Adrien Bruhl,
Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et
dans le monde romain, în seria „Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome”, 175, E. de Boccard, Paris,
1953).
6:8
În SEPT.NEC şi în V.T.II/2 se menţionează o punere la cale
a [locuitorilor din] Ptolemais, deşi genitivul absolut, la numărul
singular, Ptolemaivou u&poqemevnou, nu admite această interpretare; sursa celor două traduceri pare a fi VULG., unde
genitivul absolut singular grec este echivalat prin ablativul
absolut plural suggerentibus Ptolomeis, conform versiunii siriace;
VULG.BLAJ care, de regulă, urmează fidel textul hieronimic, traduce prin sg. îndemnând Ptolomeiu; în alte traduceri
româneşti întîlnim lecţiunile: Ptoloméu puind (BIBL.1688, cf.
MS.45, MS.4389), din îndemnul lui Ptolemeu (BIBL.1914, BIBL.
1944), după îndemnul lui Ptolemeu (BIBL.RADU-GAL.), printr’o
punere la cale a lui Ptolemeu (BIBL.ANANIA); şi în traducerile
străine apar versiuni diferite: à l’instigation des Ptoléméens
(GIGUET), à l’instigation des gens de Ptolémais (ABEL), on the
proposal of the citizens of Ptolemais (GOLDSTEIN), at Ptolemy’s
suggestion (SCWARTZ), in dem Ptolemaios befahl (SEPT.GERM.),
at the suggestion of Ptolemy (SEPT.ENGL.). GOLDSTEIN (p.
276-278) consideră că versiunea siriacă a textului grec este
cea corectă, fiind vorba nu de regele egiptean Ptolemeu, ci

de locuitorii din cetatea Ptolemaida, care, fiind consideraţi
antiohieni, aveau dreptul să emită oficial decrete, cum este
şi cel de persecutare a iudeilor, menţionat aici.
6:10
Secvenţa gr. peritetmhkui'ai taV tevkna (VULG.: natos suos
circumcidisse, versiunea modernă: care-şi tăiaseră împrejur fiii)
apare în cîteva traduceri româneşti în variantele: obrăzuind
iale pre pruncii lor (BIBL.1688, cf. BIBL.RADU-GAL.), obrăzuite
fiind pre pruncii lor (MS.45), că ş-au obrezuit copiii lor (MS.4389);
se pare că în traducerile citate a avut loc o contaminare
între verbele a obrăzui ‘a înfăţişa’, derivat de la obraz, şi a
obrezui ‘a circumcide, a tăia împrejur după ritul mozaic şi
mahomedan’, cuvînt de origine slavă (DLR., s.v.).
6:13
În VULG. apare menţiunea suplimentară, explicativă, ex
sententia agere, tradusă şi în VULG.BLAJ (după vrearea sa a
lucra). ♦ Este de semnalat aici şi o diferenţă între ediţiile
greceşti, majoritatea, la fel ca SEPT.FRANKF., prezentînd
lecţiunea e*pitimivoi" (< subst. toV e*pitimivon, „pedeapsă”),
doar SEPT.RAHLFS avînd e*pitivmoi" (< adj. e*pivtimo", -on,
„onorat, care dispune de drepturile sale”).
6:17
Adj. verbal e*leustevon, derivat de la tema de viitor e*leus- a
vb. e!rcomai („a merge, a veni”) este un hapax creat de autor.
6:18-31
Cea de-a doua parte a capitolului este consacrată descrierii
supliciului lui Eleazar, un bătrîn cărturar iudeu, expert în
interpretarea legii iudaice, al cărui nume înseamnă ‘Dumnezeu a dat ajutor’. ♦ În versetul 19, în SEPT.FRANKF. este
folosit subst. toV tuvmpanon, care întruneşte sensurile ‘tobă’
şi ‘instrument de tortură’; nefiind clar despre ce fel de
tortură este vorba, s-au făcut, în timp, felurite prezumpţii:
tortura lui Eleazar ar fi constat fie în tăierea capului, fie în
jupuirea de viu, în tragerea pe roată sau în lovirea cu
ciomege pînă la moarte; cea din urmă interpretare este
susţinută atît de precizarea din versetul 30 (SEPT.FRANKF.:
mevllwn deV tai'" plhgai'" teleuta'n , versiunea modernă: pe
punctul de a sfîrşi sub lovituri), cît şi de menţiunea lui
AURELIUS AMBROSIUS (De Iacob et vita beata libri duo, II, 10,
44): cum hinc atque inde graviter verberatur („în timp ce era lovit
cu asprime dintr-o parte şi din alta”); comentînd supliciul
lui Eleazar, autorul creştin (ibidem) conchide: Beatus igitur in
quo non potuerunt tormenta rationem vincere! („Fericit cel căruia
torturile nu i-au putut birui gîndul!”). ♦ La începutul
versetului 20, VULG. prezintă participiul intuens („văzînd”),
deşi în textul grec participiul este proptuvsa" (versiunea
modernă: scuipînd); VULG.BLAJ este singura dintre versiunile româneşti care se conformează traducerii hieronimice
(văzând). ♦ În versetul 29, în SEPT.FRANKF. apare genitivul
absolut tw'n a*govntwn metabalovntwn, tradus însă în VULG.
printr-o propoziţie principală (hii autem qui eum ducebant...
reversi sunt); în unele vechi traduceri româneşti se încearcă
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echivalarea construcţiei participiale din textul grec: şi ceia cel aducea... premenind (BIBL.1688, cf. MS.45); în MS.4389 întîlnim deja redarea ei printr-o propoziţie principală (iar ceia ce-l
ducea... se schimbară), procedură adoptată şi în traducerile
ulterioare; noi am încercat să respectăm litera textului grec,
traducerea căpătînd astfel coerenţă în relaţie cu enunţul
precedent. ♦ GRIGORIE DE NAZIANZ (Sfântul Grigorie de
Nazianz, Cuvântarea 15: În cinstea Macabeilor, traducere de
Vasile Cristescu, în „Studii Teologice”, 2005, p. 86-100) elogiază sacrificiul lui Eleazar: „Precum Ştefan, după Hristos,
aşa este, înainte de Hristos, Eleazar (II Macabei 6, 18), menţionat în carte ca prima jertfă. El a fost un preot în vârstă,
încărunţit în ani şi în cunoaştere. Mai întâi a oferit jertfe şi
rugăciuni pentru popor, apoi s-a jertfit el însuşi ca jertfa cea
mai deplină lui Dumnezeu, pentru a curăţi întreg poporul.
A fost un model demn de luptă. Atât cuvântarea, cât şi
tăcerea sa au fost un îndemn. Pe cei şapte fii (spirituali) ai
săi (II Macabei 7), rodurile educaţiei sale i-a adus ca jertfă
vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu (Romani 12, 1), ce a
fost mai strălucită şi mai curată decât orice jertfă a Legii”.

7:8
Şi aici, la fel ca în versetul 27, prin limba strămoşească (gr. th'/
patrivw/ fwnh'/, lat. patria voce) se înţelege aramaica, limba
vorbită de evrei după exil. Vorbele sfidătoare la adresa lui
Antioh, atribuite şi în versetele următoare celor torturaţi,
chiar şi după lipsirea lor de organul vorbirii, sînt, desigur,
invenţii ale autorului menite să aducă un surplus de vivacitate şi dramatism parcursului narativ, adăugîndu-i o dimensiune dialogală.
7:9
Este afirmată aici desluşit credinţa în înviere, la fel ca în
Dan. 12:2: kaiV polloiV tw'n kaqeudovntwn e*n tw'/ plavtei th'/"
gh'" a*nasqhvsontai, oi& meVn ei&" zwhVn ai*wvnion, oi& deV ei*"
o*neidismovn, oi& deV ei*" diasporaVn kaiV ai*wvnion („şi mulţi
dintre cei ce dorm în cuprinsul pămîntului vor fi înviaţi,
unii spre viaţă veşnică, alţii spre ocară, iar unii spre risipire
şi ruşine veşnică”).
7:22

Capitolul al 7-lea

Vb. gr. diarruqmivzw este indicat în BAILLY, s.v., cu această
unică ocurenţă.

7:1

7:27

Întregul capitol descrie, poate cu prea mare cu lux de amănunte, un alt supliciu înfiorător, cel al unei mame şi al celor
şapte fii ai săi, constrînşi de rege, la fel ca Eleazar, să
mănînce carnea de porc prohibită de legea mozaică.

Precizarea cronologică mh'na" e*nneva din SEPT.FRANKF.
(versiunea modernă: vreme de nouă luni), cu privire la timpul
de gestaţie al femeii, apare tradusă în VULG. prin decem
menses, întrucît, conform credinţei anticilor greci şi latini,
era considerată normală la femei perioada de 10 luni a
sarcinii: HERODOT (Istorii, VI, 63); VERGILIUS (Eclogae, IV,
61; Servius, comentatorul lui Vergilius, observă referitor la
versul matri longa decem tulerunt fastidia menses că doar băieţii
se nasc în luna a zecea, fetele în a noua); OVIDIUS (Fasti, I,
33); PLINIUS MAIOR (Naturalis historia, VII, 4); AULUS GELLIUS
(Noctes Atticae, III, 16, 1): Et medici et philosophi inlustres de
tempore humani partus quaesiverunt. Multa opinio est eaque iam pro
vero recepta, postquam mulieris uterum semen conceperit, gigni hominem
septimo rarenter, numquam octavo, saepe nono, saepius numero decimo
mense, eumque esse hominem gignendi summum finem: decem menses
non inceptos, sed exactos („Atît medici, cît şi filosofi vestiţi s-au
preocupat de momentul naşterii la om. Părerile sînt numeroase, iar cea deja acceptată ca îndreptăţită este că, după ce
sămînţa s-a zămislit în uterul femeii, omul se naşte rar în
luna a şaptea, niciodată într-a opta, cel mai adesea, ca frecvenţă, în luna a zecea şi că acesta este termenul final al
naşterii omului: zece luni, nu începute, ci încheiate”); vezi
şi Sol. 7:2: dekamhniaivw/ crovnw/ („într-un răstimp de zece
luni”).

7:5
Construcţia participială coniunctă a!crhston deV au*toVn toi'"
o@loi" genovmenon (SEPT.FRANKF.) este tradusă în VULG.
prin temporala cum iam per omnia inutilis factus esset; în traducerile româneşti întîlnim diverse variante interpretative ale
adj. a!crhston („inutil, netrebuincios, inapt”), referitor la
starea primului dintre fiii martirizaţi, după tăierea membrelor: şi olog el cu totul făcîndu-să (BIBL.1688, MS.45), de-acii,
deaca fu de tot bucium (MS.4389; bucium, cu sensul de ‘trunchi’),
şi după ce s-au făcut cu totul chilav (VULG.BLAJ; chilav este
varianta dialectală pentru termenul tc. pilav, devenit pilaf
prin intermediul limbii neogreceşti), şi după ce l-au ciungit aşa
(BIBL.1914), după ce l-au ciopîrţit astfel (SEPT.NEC). ♦ Construcţia participială absolută th'" deV a*tmivdo" e*f * i&kanoVn
diadidouvsh" tou' thgavnou (versiunea modernă: în timp ce
aburul se răspîndea îndelung din tigaie) apare surprinzător de
simplist tradusă în VULG.: in qua cum diu cruciaretur („pe cînd
se chinuia îndelung în ea”); traducerile româneşti se conformează fie textului grec, fie celui latin: Şi sfara tigăii preste
cîtva timp ajungînd (BIBL.1688), Şi sfara preste cîteşiva ajungînd a
tigăii (MS.45), pre care îndălung se munciia (MS.4389), în care
multă vreame chinuindu-să (VULG.BLAJ), şi ieşind foarte mare
sfârâială din tigaie (BIBL.1914, BIBL.1968), în timp ce aburul din
tigaie se răspândea până departe (BIBL.ANANIA, SEPT.NEC).
7:6
Citatul, redat întocmai, provine din Deut. 32:36.

7:28-29
Adresîndu-se celui mai mic dintre fii, încă rămas în viaţă,
vorbele mamei au mai degrabă o conotaţie filosofică decît
una afectivă, atunci cînd îl îndeamnă să-şi biruie teama de
supliciu prin contemplarea universului creat de divinitate.
Avem a face aici cu cea dintîi afirmare a creaţiei universului
şi a omului de către Dumnezeu din nimic, mai precis, din
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cele ce nu existau (versiunea modernă, cf. SEPT.FRANKF.: e*x
ou*k o!ntwn ), fiind astfel negată existenţa unei materii premergătoare creaţiei divine. Drept consecinţă a creaţiei ex
nihilo, este afirmată în versetul 29 credinţa mamei în puterea
divină de a recrea omul pentru o altă viaţă; vezi, pentru
aceasta, Richard J. Clifford, Creation Accounts in the Ancient
Near East and in the Bible („Catholic Biblical Quarterly”, 26),
Catholic Biblical Association, Washington D.C., 1994.
7:30-39
În aceste versete este conţinută ampla adresare către regele-călău a ultimului fiu rămas în viaţă, îmbărbătat de
exhortaţia mamei; vorbele lui, fiind rostite, desigur, tot în
limba strămoşească, aramaica, este de presupus că nu au
fost înţelese de rege, care le-ar fi putut însă intui semnificaţia după ardoarea şi încrîncenarea cu care i-au fost
adresate. În esenţă, este afirmată aici ideea unui Dumnezeu
creator, dar şi judecător al creaturilor sale, cărora le poate
hotărî o vremelnică pedeapsă, folosindu-se de unele pentru
pedepsirea altora. Sacrificiul celor şapte fraţi este prezentat
drept unul expiatoriu, servind la redobîndirea milostivirii
lui Dumnezeu pentru încercatul neam iudeu. ♦ În versetul
33, termenul e*pivplhxi" este un hapax în Septuaginta; sensul
său de bază este ‘reproş, blam’ (VULG.: propter increpationem),
dar sensul de aici, ‘pedeapsă, pedepsire’, este atestat în
papiruşi (LSJ, s.v.)
7:41
Este surprinzător faptul că autorul, deşi descrie cu lux de
amănunte sacrificiul mamei şi al celor şapte fii ai ei, nu
menţionează şi numele acestor martiri, aşa cum a facut-o
cu Eleazar, fapt care a generat în posteritate felurite prezumţii. Părinţii Bisericii îi numesc generic pe aceştia „Macabei”,
întrucît martiriul lor este descris în Cărţile Macabeilor; supliciul celor şapte fraţi este prezentat cu şi mai multe detalii
în 4Mac. 8-13, dar, ca şi aici, cel al mamei este trecut sub
tăcere, deşi elogiul ei, ca prototip al izbîndei raţiunii şi a
evlaviei asupra dragostei materne, este foarte amplu (i.e.
4:11-8:22); doar la 17:1, autorul 4Mac. menţionează, ca
provenind dintr-o sursă secundară (lăncierii care urmau s-o
ducă la execuţie), informaţia sinuciderii mamei, care s-ar fi
aruncat în foc pentru a nu-i fi pîngărit trupul. Şi AURELIUS
AMBROSIUS (op. cit., II, 12, 57), comentînd martiriul acestei
mame, îi face un fervent elogiu: O vera mater adamante fortior,
melle dulcior, flore fragrantior, o indissolubile pietatis vinculum! O
vere valida charitas sicut mors dura, sicut inferi zelusdevotionis ac
fidei! („O, mamă adevărată, mai puternică decît diamantul,
mai dulce ca mierea, mai parfumată ca floarea, o, lanţ
indestructibil al evlaviei! O, cu adevărat puternică iubire,
neîndurătoare ca moartea, o, ardoare a jertfirii şi încrederii,
[neîndurătoare] ca Infernul!”). Mama-martiră este numită
în tradiţia evreiască Ana sau Miriam, fiica lui Tanhum, în
scrieile vechi greceşti este identificată cu Solomonia, iar în
tradiţia siriacă i se spune Marta, cf. Lynn Cohick, Women in
the World of the Earliest Christians: Illuminating Ancient Ways of
Life, Baker Academic Press, Grand Rapids, Michigan, 2009,

p. 141; Nicolae Neaga, Personalităţi feminine în epoca Vechiului
Testament, în „Mitropolia Ardealului”, IV (1959), nr. 9-10,
p. 678; un comentariu privitor la autenticitatea martiriului
Macabeilor apare la J. W. Van Henten, The Maccabean Martyrs
as Saviours of the Jewish People: A Study of 2 and 4 Maccabees,
Brill Publishers, Leiden, 1997, p. 17-22; în legătură cu optica
tradiţională iudaică asupra martiriului pentru credinţă, vezi
Marcel Simon, Les saints d’Israël dans la dévotion de l’église
ancienne, în „Revue d’histoire et de philosophie religieuses”,
34 (1954), p. 98-128. Cultul acestor martiri precreştini a
apărut în cea de-a doua jumătate a secolului al IV-lea d.Hr.,
în Antiohia, şi a fost pus în legătură cu venerarea osemintelor aflate în mormîntul din acest oraş (cf. Benedict Ghiuş,
Pomenirea Sfinţilor şapte Mucenici Macabei: Avim, Antonie, Gurie,
Eleazar, Evsevona, Ahim şi Marcel, a maicii lor Solomoni şi a lui
Eliazar, dascălul lor, în Proloagele, diortosite şi îmbogăţite de
arhimandrit Benedict Ghiuş, vol. II, Editura Buna-Vestire,
Bacău, 1999, p. 942-943); GRIGORIE DE NAZIANZ (Omilia
XV, în Martha Vinson, Gregory Nazianzen’s Homily 15 and the
Genesis of the Christian Cult of Maccabean Martyrs, în „Byzantion.
Revue internationale des études byzantines”, 64 (1994), nr.
1, p. 166-192) afirmă că şi în Capadocia, în jurul anului 360
d.Hr., exista deja o sărbătoare închinată Macabeilor. Biserica
Ortodoxă îi cinsteşte pe cei 7 fraţi mucenici Macabei pe 1
august.

Capitolul al 8-lea
8:1
Este reluată aici povestirea despre Iuda Macabeul, după
digresiunea din capitolele 6 şi 7 referitoare la cumplitele
persecuţii îndurate de iudeii ce refuzau să adopte legi şi
obiceiuiri păgîne.
8:11
Gen. pl. swmavtwn (SEPT.FRANKF.) este tradus în VULG. prin
mancipiorum (lat. mancipia desemna sclavii cumpăraţi); în
BIBL.1688 şi în majoritatea traducerilor româneşti, termenul este echivalat prin robi, numai în MS.45 este tradus prin
trupuri. Suma cerută aici pentru fiecare rob iudeu scos la
vînzare (versiunea modernă: nouăzeci de robi pentru un talant)
era derizorie, iar pentru a se obţine cei două mii de talanţi
datoraţi de seleucizi romanilor ar fi trebuit vînduţi 180000
de iudei, număr exagerat de mare.
8:16-20
Sînt enumerate în aceste versete întîmplări străvechi din
legendele rabinice despre ajutorul oferit de Dumnezeu iudeilor. ♦ Episodul înfrîngerii regelui asirian Sennacherim
(sau Senaherib) a avut loc în timpul domniei regelui iudeu
Ezechias, cînd armata asiriană ce asedia Ierusalimul a fost
obligată să renunţe la asediu, fiind decimată de o boală
necunoscută (2Reg. 19:35, Is. 37:36). ♦ Nu este cunoscut
din alte surse episodul din Babilonia, fiind vorba, probabil,
de ajutorul dat de iudei, în calitate de mercenari, împotriva
lui Molon, satrapul Mediei, care s-a răzvrătit şi s-a pro-
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clamat rege în 222 î.Hr., conducînd o trupă de galateni. Sub
denumirea oi& Makedovne" sînt desemnate generic trupele
siriene, alături de care au luptat iudeii împotriva galatenilor.
Etnon. gr. oi& Galavtai (lat. Galatae) se referă în acest context
la galii din Asia Mică, galaţii sau galatenii; confundîndu-i cu
galii occidentali, vechile traduceri în limba română prezintă
echivalările: franţojii (MS.45), franţozi (BIBL.1688), franţuzii
(MS.4389).
8:23
În SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. apare infinitivul aorist
paragnw'nai, cu referire la *Eleavzaron (versiunea modernă:
[punîndu-l] pe Eleazar să citească), iar în SEPT.LOND., SEPT.
BOS şi SEPT.RAHLFS se optează pentru participiul aorist
paranagnouv" („citind”), în nominativ, acordat cu subiectul
subînţeles Iuda, lasă să se înţeleagă fie că el le-a citit
oştenilor din cartea sfîntă numită Eleazar sau Ezdra, fie că
Eleazar a fost pus de el drept cea de-a patra căpetenie a
armatei sale; în VULG. (ab Ezra lecto illis sancto libro), folosirea numelui Ezra în loc de Eleazar este susceptibilă de
ambiguitate, putîndu-se deduce fie că a fost citită cartea
sfîntă de către Ezra/ Eleazar, fie cartea profetului biblic
omonim; conformîndu-se versiunii latineşti, VULG.BLAJ traduce şi de la Ezdra cetindu-le sfânta carte, tranşînd ambiguitatea în favoarea celei de-a doua posibilităţi de interpretare
a versiunii latine; în BIBL.1914 şi în BIBL.RADU-GAL., acest
nume propriu iudaic apare în variantele Azarie/ Azaria,
versiunea propusă de ele (tot atâţia avea şi Azarie/ Azaria)
lăsînd să se înţeleagă că acesta era căpetenia celei de-a patra
părţi a armatei iudeilor, iar cel care a citit armatei din Biblie
a fost Iuda. ♦ Gr. suvnqhma (VULG.: signum, versiunea modernă: cuvîntul de ordine) este redat în traducerile româneşti
şi în variantele haslă (MS.45) < polon. haslo („strigăt de
bucurie”), hasnă (BIBL.1688, MS.4389) < magh. haszon
(„folos”), semn (VULG.BLAJ, BIBL.1914, BIBL.1944, BIBL.
1968); BIBL.RADU-GAL. schimbă, în această privinţă, sensul traducerii: Dar cînd Iuda a citit în „Cartea sfântă” şi a dat
peste cuvintele „Ajutorul este de la Domnul”, s-a pus în fruntea cetei
celei dintâi şi a pornit împotriva lui Nicanor. Cuvîntul de ordine
Ajutorul lui Dumnezeu va fi în 13:15 Izbînda lui Dumnezeu. ♦
Gr. spei'ra, folosit în sens militar, desemnează o formaţie
de luptă, care ar corespunde (vezi BAILLY, s.v.) fie lat. cohors
(„cohortă”, a zecea parte a unei legiuni, formată din cca 600
de soldaţi), fie lat. manipulus („manipul”, a treia parte dintr-o
cohortă, grupînd cca 200 de soldaţi); VULG. traduce gr. th'"
prwvth" spei'ra" (cf. MS.45, BIBL.1688: celui dentîi stol) prin
in prima acies (acies desemnînd „linia de bătaie”), de unde se
deduce că Iuda, aşa cum se cuvenea comandantului suprem,
mergea în linia întîi, în fruntea întregii armate şi, implicit, a
primei ei formaţiuni de luptă.
8:32
Phylarchul (gr. fulavrch"/ fuvlarco", lat. phylarches/ phylarchus) era la Atena fie şeful unuia dintre cele zece triburi, fie
comandantul unuia dintre cele zece corpuri de armată furnizate de acestea; aici pare să fie vorba despre o căpetenie a

arabilor care l-au ajutat pe Timotheos; în majoritatea traducerilor româneşti, cuvîntul apare ca nume propriu, în variantele Filarhin (BIBL.1914, BIBL.1944), Filarheu (VULG.BLAJ)
sau Filarh (BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968, BIBL.1988), în
unele şi ca nume comun: filarhin (BIBL.1688, MS.4389; dat
fiind faptul că în textele chirilice nu există majuscule,
această transcriere ar putea fi interpretată atît ca nume
propriu, cît şi ca nume comun), philarhul (SEPT.NEC), filarh
(BIBL.ANANIA, V.T.II/2), aşa cum îl întîlnim şi în unele
traduceri străine: the phylarch (GOLDSTEIN), le phylarque
(ABEL); în altele, cuvîntul grec este echivalat prin funcţia
desemnată: cel începător de fêl (MS.45), le général (GIGUET), the
commander (SEPT.ENGL.).
8:33
Pl. gr. e*pinivkia (lat. epinicia) desemnează serbările instituite
în cinstea unei victorii (gr. nivkh); sg. e*pinivkion numea o
specie literară lirică aflată în mare vogă în Antichitate şi în
secolele subsecvente, oda în cinstea unui învingător la
jocurile sportive sau în război (vezi Thomas J. Mathiesen,
Epinikion and encomium, în Apollo’s lyre: Greek Music and Music
Theory in Antiquity and the Middle Ages, University of Nebraska
Press, Lincoln, 2000, p. 135-141).
8:35
Semnalăm o diferenţă de lecţiune între ediţiile greceşti în
partea finală a versetului: 1. SEPT.FRANKF., BIBL.VEN. şi
SEPT.LOND.: u&peravgwn dushmerhvsa" (versiunea modernă:
extrem de nefericit); 2. SEPT.LOND. şi SEPT.BOS: u&peravgan
dushmerhvsa" („peste măsură de nefericit”, variantă apropiată semantic de precedenta, care redă printr-un adverb ceea
ce dincolo este redat printr-un participiu cu acelaşi sens
adverbial); 3. SEPT.RAHLFS: u&per a@pan eu*hmerhkwv" („fericit
mai presus de orice”), VULG.: summam infelicitatem consecutus
(„avînd parte de cea mai mare mîhnire”); în cele mai multe
traduceri româneşti, conform cu logica textului, predomină
varianta majoritară din ediţiile greceşti sau din VULG.;
unele traduceri recente, fidele SEPT.RAHLFS, reproduc varianta acesteia: prea norocos încă (SEPT.NEC.), încă prea norocos
(V.T.II/2); tot după SEPT.RAHLFS sînt alcătuite unele
versiuni străine: ayant une chanse extraordinaire (ABEL), was
especially lucky (GOLDSTEIN).
8:36
Slavonismul livresc otprăvuí, vb. IV, tranz. şi refl., cu sensul
‘a pune legi; a îndrepta, a corecta; a stabili, a asigura’, apare
în MS.45 (A rîmlênilor au priimit bir de la cea den Ierusalim robire
să otprăvuiască), echivalînd în context gr. nomoqetevw ‘a corecta; a stabili, a asigura’, cf. germ. den Tribut zu leisten ‘să
îndeplinească tributul’ (SEPT.GERM.), to secure tribut ‘să
asigure tributul’ (SEPT.ENGL.), cf. BIBL.1688: ca să întărească
bir. Cuvîntul nu este înregistrat în DLR şi pare un împrumut ad hoc după slavon. otßpraviti(så), definit de lexicografi cu mari aproximaţii prin mittere ‘a trimite’ (vezi
MIKLOSICH, s.v.) sau sich begeben ‘a se duce’, comparari ‘a
compara’, praeparari ‘a pregăti’ (SLOVN.STAROSLAV); tradu-
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cătorul, probabil Nicolae Milescu, a pus în relaţie etimonul
(slavon. prav-) cu ideile de ‘drept; dreptate, justiţie’ (E.M.).

Capitolul al 9-lea
9:1
În MS.4389 este marcată marginal, prin trei vrahii, explicaţia Ţara Cazîlbăşască, conformă cu numele cazîlbaşi (< tc.
Kyzyl baş ‘căciulă roşie’, cf. ŞĂINEANU, s.v.), dat de turci persanilor, ai căror soldaţi purtau turbane roşii.
9:2-3
Persepolis (versiunea modernă) era vechea capitală a Persiei,
întemeiată de Darius, împodobită de Xerxes, distrusă apoi
de Alexandru Macedon, în anul 331; autorul cărţii 2Mac.
plasează aici tentativa eşuată a lui Antioh de a prăda templul zeiţei Nanaia, dar, după 1Mac.6:1-4, ea ar fi avut loc în
cetatea Elymais. ♦ Ecbatana (versiuna modernă) era vechea
capitală a Mediei (actualul Hamadan), situată la 700 km
nord-est de Persepolis; comentatorii consideră neverosimil
ca pe drumul de întoarcere de la Persepolis Antioh să fi
trecut prin Ecbatana, dar nu contestă faptul că ar fi vizitat
această localitate ridicată de el la rangul de polis, sub numele
Epiphania, în 164 î.Hr. (vezi ABEL, p. 398).
9:4
În MS.4389, vizitiul (gr. o& a&rmatelavth") este numit sichiráş
< magh. szekeres („slugă, servitor”); în BIBL.1688, pentru
desemnarea aceluiaşi slujitor este folosit derivatul carîtáş (<
careta + -aş), cf. DLR, s.v., iar în MS.45 apare pl. carîtaşi; în
alte traduceri româneşti se folosesc următorii termeni: cărăuş
(BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.1944), căpitanul carului
(BIBL.RADU-GAL.).

inserat în plus, între articolele taV şi tw'n, pl. neutru plavth
(„lărgimi”), destul de dificil de tradus; observăm că doar în
cîteva vechi traduceri româneşti se încearcă o echivalare a
lui: cu cumpăna lărgimile munţilor gîndind înălţiri să le puie
(BIBL.1688, MS.45), i se părea... mulţimea munţilor celor mari că
o va măsura în cumpene (MS.4389); în VULG. (montium altitudines
in statera adpendere), surplusul grec lipseşte şi nici alte traduceri româneşti şi străine nu-l redau: şi înălţimea munţilor în
cumpene a o spânzura (VULG.BLAJ), că va pune în cumpănă
munţii cei înalţi (BIBL.1914), care-şi închipuia că poate să cîntărească în cumpănă munţii cei înalţi (BIBL.RADU-GAL.), şi socotea
că va pune în cumpănă munţii cei înalţi (BIBL.1944, BIBL.1968),
şi-şi închipuia că pune pe cântar înălţimile munţilor (SEPT.NEC),
had been planning to weigh the peaks of the mountains in a balance
(GOLDSTEIN), s’imaginait peser dans sa balance les hauteurs des
monts (GIGUET). Credem că pl. plavth reproduce, în manuscrisele în care apare, pl. taV" navpa" (versiunea modernă: văile)
din Is. 40:12.
9:11
Observăm în MS.45 folosirea subst. fem. minútă, cu sensul
‘secvenţă de timp minimală’ (Aicea, dară, au început cea multă
a mîndriei şi a lui a să potoli, înfruntat fiind, şi spre cunoştinţă a
veni, cu dumnedzăiescul bici preste minută, adăogîndu-să cu durerile);
marginal este indicat sinonimul cescúţ (MS.45). Împrumut cu
etimologie multiplă (lat., ital. etc.), cuvîntul este atestat
pentru prima dată în DLR la Dimitrie Cantemir (E.M.).
9:14-17
Redînd în stil indirect vorbele lui Antioh, autorul amplifică
cu detalii surprinzătoare căinţa acestuia şi promisiunile
făcute iudeilor, inclusiv adoptarea religiei lor, pentru a oferi
un plus de satisfacţie cititorilor săi congeneri.

9:5

9:19-27

Semnalăm o diferenţă de lecţiune în privinţa epitetului
atribuit al lui Dumnezeu: atotputernic (SEPT.FRANKF., BIBL.
VEN.: pantokravtwr), „atotvăzător” (SEPT.LOND., SEPT.
BOS, SEPT.RAHLFS: pantepovpth").

Aflat în cele mai acute momente ale suferinţei trimise de
Dumnezeu, Antioh le scrie iudeilor, plin de recunoştinţă
faţă de bunăvoinţa arătată lui pînă atunci, şi, desemnîndu-şi
urmaşul la tron, îi roagă să-i arate şi acestuia aceeaşi bunăvoinţă; s-a avansat ipoteza că această scrisoare ar fi neautentică, o creaţie a lui Iason din Cyrene sau a abreviatorului
său, dar tonul ei moderat pledează pentru autenticitate (vezi
discuţia pe această temă la ABEL, p. 402-403; GOLDSTEIN,
p. 357-373). ♦ În versetul 20, în SEPT.RAHLFS lipseşte
fragmentul eu!comai tw'/ qew'/ megivsthn cavrin („îndrept către
Dumnezeu cea mai mare recunoştinţă”), prezent în SEPT.
FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS; VULG.
traduce acest fragment (maximas agimus gratias), nu însă şi pe
cel din finalul versetului, ei*" ou*ranoVn thVn e*lpivda e!cwn
(versiunea modernă: avînd speranţă în cer). ♦ În versetul 21,
în SEPT.RAHLFS lipseşte fragmentul incipital al versetului,
Ka*/gwV a*sqenw'" diekeivmhn (versinea modernă: Eu unul, [pe
cînd] zăceam bolnav), pe care celelalte ediţii greceşti îl au, iar
VULG. îl traduce prin et ego in infirmitate constitutus. ♦ Cel
desemnat de Antioh drept urmaşul său era Antioh al V-lea
Eupator; grija regelui de a-i asigura succesiunea la tron

9:7-8
Căzătura lui Antioh de pe car devine sursa grelei lui suferinţe trimise de Yahweh, descrisă în detalii necruţătoare în
următoarele versete; vezi şi Daniel R. Schwartz, Why Did
Antiochus Have to Fall (II Maccabees 9:7)?, în Lynn LiDonnici,
Andrea Lieber (ed.), Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and
Tradition in Ancient Judaism, Brill, Leiden, 2007, p. 257-266.
♦ Pretenţiile atribuite aici de autor lui Antioh, i.e. de a
porunci valurilor mării şi de a cîntări munţii şi văile în
balanţă, reproduc în chip sacrileg puterile deţinute doar de
Dumnezeu, cf. e*gwV o& qeov" sou o& taravsswn thVn qavlassan,
„eu sînt Dumnezeul tău, cel ce tulbură marea” (Is. 51:15);
tiv" e!sthsen taV o!rh staqmw'/ kaiV taV" navpa" zugw',/ „cine a
cîntărit munţii în balanţă şi văile în cumpăna ei?” (Is.
40:12). ♦ În SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN., în secvenţa
plavstiggi taV tw'n o*revwn oi*ovmeno" u@yh sthvsein este
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fiului său provine, neîndoielnic, din temerea sa că domnia
acestuia ar putea fi uzurpată, aşa cum procedase el însuşi
cu fratele său, Seleucos al IV-lea; autorul nu mai reproduce
scrisoarea trimisă de rege fiului său, conform menţiunii din
versetul 25, cel mai probabil fiindcă nu a găsit-o.
9:29
Filip, cel care a escortat trupul defunctului rege pînă la
Antiohia, este desemnat aici drept un suvntrofo" (< suntrevfw, „a hrăni laolaltă, a creşte împreună”) al acestuia, dar
nu în sensul că ar fi avut aceeaşi doică sau ar fi crescut
împreună, ci în sensul de prieten apropiat al lui Antioh,
acceptat de rege în intimitatea sa. Conform menţiunii din
1Mac. 6:14-15, regele muribund îi încredinţase acestui
prieten al său treburile domniei, ca regent şi tutore al
tînărului Antioh, cu care va intra ulterior în conflict (nu
propriu-zis cu el, ci cu Lysias, care uzurpase regenţa şi tutela
regelui) şi va fi silit să se refugieze la Alexandria; după
informaţia lui FLAVIUS IOSEPHUS (Antichităţi iudaice, XII,
382), Filip a fost luat prizonier din porunca lui Antioh al
V-lea şi ucis.

sacre amenajate de păgîni pe esplanada templului din
Ierusalim; GOLDSTEIN (p. 377) crede că aici temevnh desemnează mai degrabă sanctuarele (shrines) decît dumbrăvile
sacre (sacred groves), motivîndu-şi părerea prin corelaţie cu
vb. gr. kaqei'lan, care, în opinia sa, nu l-ar putea avea drept
complement direct pe temevnh, cu sensul de ‘dumbrăvi sacre’;
nu subscriem la această opinie, întrucît verbul în discuţie
are sensul ‘au doborît’ sau ‘au distrus’, la fel de potrivit şi
cu primul complement din context, bwmouv" (versiunea modernă: altarele), şi cu al doilea, temevnh (versiunea modernă:
incintele sacre).
10:3

Capitolul al 10-lea

Se acorda o mare importanţă purităţii focului cultual, de
aceea, la inaugurarea noului altar s-a recurs la procedeul
obţinerii focului pur prin aducerea la incandescenţă a unor
pietre fie prin frecarea lor, fie prin expunerea îndelungată la
soare (gr. purwvsante" livqou", lat. ignitis lapidibus). ♦ Informaţia de aici, că au oferit după un răstimp de doi ani jertfe
(versiunea modernă), nu este tocmai exactă, întrucît de la
profanarea templului şi pînă la dedicarea lui trecuseră exact
trei ani (25 chaseleu 167 – 25 chaseleu 164 î.Hr., corespunzînd anilor 145-148 ai erei seleucide, cf. 1Mac. 4:52).

10:2

10:4

O problemă de traducere pune în acest verset pl. gr. temevnh,
tradus în VULG. prin delubra; derivat de la vb. tevmnw („a
tăia”), termenul toV tevmeno", -ou" (pl. taV temevnh) desemna
la origine o porţiune de teritoriu atribuită cuiva, apoi spaţiul sacru din jurul unui altar sau templu; lat. delubrum are
însă o etimologie variată în operele autorilor sau ale gramaticilor latini, fiind greu de dedus semnificaţia sa primară
(ERNOUT-MEILLET, s.v.); cei mai mulţi îl consideră un
derivat al vb. deluo/ diluo („a spăla, a curăţa”) şi îl explică ca
fiind spaţiul aferent templului (sau incluzînd templul), pe
unde curgea apa necesară abluţiunilor rituale: 1. SERVIUS
(Aeneis, II, 225): delubrum esse locum ante templum, ubi aqua currit,
a deluendo („delubrum este locul din faţa templului, unde
curge apă, numele provenind de la verbul deluo”); 2. ISIDOR
DIN SEVILLA (Etymologiae, XV, 4, 9): Delubra veteres dicebant
templa fontes habentia, quibus ante ingressum diluebantur; et appellari
delubra a diluendo („cei vechi numeau delubra templele care
posedă surse de apă, în care oamenii se spălau înainte de a
intra; şi sînt numite delubra de la vb. diluo”); în traducerile
româneşti şi străine am întîlnit următoarele echivalente ale
celor două cuvinte: capiştile (BIBL.1688, MS.45, BIBL.
ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.1988,
BIBL.ANANIA; cuvînt de origine slavă, cápişte desemna un
templu sau un altar închinat zeilor antici, cf. DLR, s.v.),
altarele (MS.4389), bisearicile idolilor (VULG.BLAJ), dumbrăvile
închinate (BIBL.RADU-GAL.), incintele sacre (SEPT.NEC), les
enclos sacrés (GIGUET), les bois sacrés (ABEL), the sacred precincts
(SEPT.ENGL.), the illicit shrines (GOLDSTEIN), die Tempelbezirke
(SEPT.GERM.). ABEL (p. 407) este de părere că epitomatorul foloseşte aici cuvîntul temevnh ca echivalent al lui futav
(„tufişuri”) din 1Mac. 4:38, cu referire la micile dumbrăvi

Expresia foarte concretă a supunerii din textul grec,
pesovnte" e*piV koilivan (lit.: „căzînd pe burtă”, versiunea
modernă: prosternîndu-se), este redată eufemistic în VULG.
prin efectul acţiunii: prostrati in terram („prosternaţi la pămînt”); unele traduceri româneşti şi străine optează însă
pentru traducerea literală a expresiei: căzînd pre pîntece (BIBL.
1688, MS.45), prosternés sur le ventre (ABEL), fielen sie auf den
Bauch (SEPT.GERM.).
10:7
Recurgînd la denumirea păgînă tirsuri (gr. quvrsou", lat.
tyrsos), care desemna bastoanele ornate cu iederă, frunze de
viţă şi conuri de pin purtate la ceremoniile bahice, autorul
se referă aici la aşa-numitul loubab, buchetul purtat de iudei
la Sărbătoarea Corturilor, alcătuit din ramuri de mirt, salcie,
palmier şi chitru. FLAVIUS IOSEPHUS (op. cit., III, 245) le
descrie ca „tirsuri alcătuite din ramuri de palmier şi lămîi”
(gr. quvrsou" e*k foinivkwn kaiV kitrevwn), iar PLUTARH
(Quaestiones convivales, IV, 6, 2) numeşte Sărbătoarea Corturilor qursoforiva.
10:8
Sărbătoarea Dedicării sau a Inaugurării Templului, celebrată, ca şi Sărbătoarea Corturilor, timp de opt zile, era numită
de greci taV e*gkaivnia (< e*n + kainov", -h, -on, „nou”), de
latini encaenia, iar de evrei, Hannukah („Sărbătoarea Luminilor”); ISIDOR DIN SEVILLA (Etymologiae, VII, 18, 12) oferă
o explicaţie etimologică acestei sărbători: Encaenia est nova
templi dedicatio. Graece enim KAINON dicitur novum. Quando enim
aliquid novum dedicatur, encaenia dicitur. Hanc dedicationis templi
sollemnitatem Iudaei Octobri mense celebrabant („Encaenia este
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noua dedicare a templului. Căci în greacă la «nou» se spune
kainon. De aceea, atunci cînd ceva nou este dedicat, i se
spune encaenia. Iudeii celebrau Sărbătoarea Dedicării Templului în luna octombrie”).
10:9
Cu acest verset se reia povestirea de la 9:29, întreruptă de
autor pentru a insera episodul „dedicării templului”.
10:11
Cel prezentat aici drept un anume Lysias (versiunea modernă) era o personalitate binecunoscută, dar nuanţa de ostilitate a tonului auctorial se datorează poate şi faptului că
Lysias a fost puţin favorabil iudeilor.
10:12-13
Supranumele Macron (gr. Mavkrwn, lat. Macer), dat lui
Ptolemeu, însemna ‘Cel cu cap lunguieţ’ şi servea fie la ironizarea unei anume particularităţi anatomice, fie la singularizarea acestui Ptolemeu între numeroşii purtători ai
acestui nume. Desemnat strateg al Ciprului de către regele
egiptean Ptolemeu Philometor, el trecuse de partea seleucizilor şi a lui Antioh Epiphanes, după cucerirea insulei de
către acesta, în 168 î.Hr., devenind un favorit al regelui;
după moartea lui Epiphanes, reacţiile ostile la adresa lui nu
au întîrziat să se manifeste; numit trădător (gr. prodovth",
lat. proditor) şi pierzîndu-şi autoritatea la curtea seleucidă,
Ptolemeu Macron este împins de descurajare la gestul
suicidal; autorul prezintă imputaţiile aduse lui Ptolemeu
drept consecinţe ale comportamentului său paşnic faţă de
iudei. ♦ În versetul 13, în SEPT.RAHLFS apare participiul
aorist eu*genivsa" (redundant pe lîngă adj. eu*genh'-, sensul
enunţului participial find ‘nemaifiind onorat cu o funcţie
onorabilă’) în locul participiului prezent e!cwn (versiunea
modernă: nemaideţinînd o funcţie onorabilă) din SEPT.FRANKF.,
BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS; lipseşte însă complementul u&p a
* q* umiva" (opţiunea noastră: din pricina descurajării).
10:15
În VULG., în loc de etnonimul idumei (SEPT.FRANKF.: oi&
*Idoumai'oi) apare iudeii (lat. Iudaei), iar în traducerile româneşti, doar în VULG.BLAJ se face această confuzie. Idumeii
erau un vechi popor din Edom, aşezat în sudul Iudeei, de
unde s-a extins şi spre nord, ocupînd întreaga vale a
Hebronului; atitudinea lor ostilă faţă de iudei este vădită
încă de pe vremea lui Moise (Num. 20:14-21).
10:26
Versetul face trimitere la promisiunea făcută de Dumnezeu
evreilor şi lui Moise, pe drumul exodului (Ieş. 23:22): Iar de
veţi asculta cu atenţie galasul meu, iar tu [Moise] vei face toate cîte-ţi
voi spune, voi fi duşman duşmanilor tăi şi mă voi împotrivi celor ce ţi
se împotrivesc.
10:36
O problemă de traducere pune expresia e*n tw'/ perispasmw'/

(SEPT.FRANKF.), care pare a sugera în context o anume
tactică a ascensiunii; VULG. nu o traduce, iar în versiunile
româneşti şi străine am întîlnit variantele: întru năvală
(MS.45), cu nevoinţă (BIBL.1688, MS.4389), pe partea cealaltă
(BIBL.RADU-GAL.), căzîndu-le în spate (BIBL.ANANIA, SEPT.
NEC), printr-o manevră de diversiune (V.T.II/2), en les prenant à
revers (ABEL), au milieu du désordre (GIGUET), wheeled around
(SEPT.ENGL.), while the attentions of the defenders were thus
distracted (GOLDSTEIN); ca derivat al vb. perispavw, -w' („a
trage în altă parte, a distrage atenţia”), în sens concret,
subst. o& perispasmov" desemnează acţiunea de a se întoarce
de jur împrejur sau de o parte şi de alta, în sens figurativ
putînd conota şi distragerea atenţiei; aici este vorba însă
despre o mişcare tactică a oamenilor lui Iuda, constînd în
luarea prin surprindere a adversarilor prin escaladarea zidului de cealaltă parte (versiunea modernă), „prin înconjur”, cu
alte cuvinte, pe unde aceştia nu se aşteptau.
10:37
Prima jumătate a acestui verset din SEPT.FRANKF. şi BIBL.
VEN., care figurează în SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.
RAHLFS drept parte finală a versetului precedent, nu este
tradusă ca atare în VULG., care prezintă o cu totul altă
versiune: per continuum autem biduum praesidio vastato („garnizoana fiind devastată continuu, timp de două zile”); ea
figurează însă în traducerile româneşti, cu excepţia VULG.
BLAJ (iar în doao zile necurmat jefuind cetatea), care redă VULG.
♦ Timotheos de aici pare să fie un alt personaj decît strategul
Transiordaniei, celelalte două personaje fiind şi ele necunoscute.

Capitolul al 11-lea
11:1-4
În calitatea sa de regent şi tutore al tînărului rege Antioh al
V-lea, după înfrîngerirele suferite de Gorgias în Idumeea şi
de Timotheos în Gazara, Lysias se hotărăşte să reia politica
de elenizare forţată a iudeilor şi să facă din Ierusalim o
reşedinţă a grecilor. ♦ Faţă de 1Mac. 4:28, unde se menţionează că armata lui Lysias în această expediţie antiiudaică
era de 60000 de pedestraşi şi 5000 de cavaleri, aici cifrele
sînt cu mult amplificate.
11:6
Rugămintea de aici a iudeilor era în conformitate cu promisiunea făcută de Dumnezeu lui Moise, că le va trimite un
înger protector pentru a-i ajuta să ajungă pe pămîntul
promis, fiindu-le alături ori de cîte ori se vor afla în impas
(Ieş. 23:20, 22).
11:14
Conform menţiunii din 1Mac. 4:35, după înfrîngerea suferită
din partea iudeilor, Lysias se întoarce în Antiohia, hotărît
să-şi ia revanşa, fără a se pomeni ceva, ca aici, de vreo
ofertă de pace făcută iudeilor de generalul seleucid, prin
intermediul unor soli.
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11:16-21
Începînd cu versetul 16, se succed în ordine cele patru
scrisori menite a-i asigura pe iudei de intenţiile generoase
ale seleucizilor faţă de ei, una dintre ele fiindu-le adresată în
acest sens de romani, fapt care atestă imixtiunea acestora în
problemele orientale în secolul al II-lea î.Hr. Prima este
scrisoarea trimisă de Lysias iudeilor în anul 148 al erei
seleucide (164 î.Hr.), în a 24-a zi a lunii macedonene
dioscorinthios; în legătură cu numele acestei luni, s-a iscat
o amplă discuţie între comentatori, presupunîndu-se fie că
este vorba despre o lună intercalată a calendarului macedonean din primăvara anului 164 î.Hr., fie că este luna
dioscoros din calendarul cretan, fapt mai puţin plauzibil
(vezi întreaga discuţie la ABEL, p. 427-428; GOLDSTEIN, p.
413-414; SCHWARTZ, p. 405-406). În această scrisoare,
Lysias, în virtutea prerogativelor sale de tutore al regelui
Antioh al V-lea, îi asigură pe iudei de capacitatea sa de a-l
convinge pe acesta să le fie favorabil.

presbu'tai &Rwmaivwn, lat. legati Romanorum, versiunea modernă: trimişii romanilor), numiţi aici Quintus Memmius şi Titus
Manius, necunoscuţi însă din sursele istorice ca avînd misiuni diplomatice în Orient; dat fiind faptul că în manuscrisele
greceşti numele lor sînt diferit ortografiate, se presupune că
ar fi vorba despre Titus Manlius şi Manius Sergius, cel de-al
doilea fiind menţionat de istoricul POLYBIOS (Historiae,
XXXI, 1, 2-8) ca făcînd parte dintr-o ambasadă romană în
Orient, între anii 165-164 î.Hr., alături de Gaius Sulpicius
(vezi şi ABEL, p. 430; GOLDSTEIN, p. 423-425).

Capitolul al 12-lea
12:2
În textul grec, Apollonios apare ca fiu al lui Gennaios
( *Apollwvnio" o& tou' Gennaivou), în timp ce VULG. prezintă
versiunea Apollonius gehennae filius („Apollonios, fiul iadului”),
redată în VULG.BLAJ în varianta Apollonie, fiiul Ghennei.

11:22-26

12:3-4

A doua scrisoare este cea trimisă de regele Antioh al V-lea
lui Lysias, numit cu deferenţă a*delfov" („frate”), titulatura
onorifică a unui curtean de rang superior; scrisoarea este o
recunoaştere oficială a voinţei regelui de a-i lăsa şi pe iudei
să trăiască după străvechile lor datini, la fel ca pe ceilalţi
locuitori ai regatului seleucid şi, în acest sens, i se dau lui
Lysias dispoziţii. S-a presupus că această scrisoare nedatată
ar fi fost scrisă de Antioh al IV-lea Epiphanes, pe motiv că,
dacă ar fi scris-o fiul acestuia, ar fi trebuit să i se adreseze
lui Lysias cu titlul, şi el onorific, de „tată” (gr. pathvr), mai
firesc decît cel de „frate” în adresarea unui tînăr către un
vîrstnic; în cazul în care autorul este cu adevărat Antioh al
V-lea, în ordinea înserierii narative, scrisoarea sa către Lysias
ar trebui să fie a patra, fiindcă cea de-a treia este adresată
iudeilor de tatăl său, Antioh al IV-lea (ABEL, p. 429).

Actul de impietate (gr. toV dussevbhma, lat. flagitium) săvîrşit de
locuitorii din Ioppe împotriva conlocuitorilor lor iudei nu
pare surprinzător, în condiţiile în care naţiile păgîne din
imperiul seleucid tolerau anevoie libertăţile oferite de regele
grec iudeilor şi renaşterea cultului lor; surprinde însă credulitatea iudeilor în bunele intenţii ale ioppiţilor şi nu reiese în
baza cărui decret obştesc (gr. metaV deV toV koinoVn th'" povlew"
yhvfisma, lat. secundum communem decretum civitatis) au acceptat ei invitaţia perfidă a acestora; pare să fie vorba despre
un decret care stipula că, în pofida diferenţelor religioase şi
cutumiare, locuitorii din Ioppe şi iudeii de aici urmau a
coabita paşnic.

11:27-33
Cea de-a treia scrisoare din această serie epistolară este
adresată de regele Antioh al IV-lea sfatului bătrînilor din
Iudeea şi întregului neam iudeu, în acelaşi an (148) al erei
seleucide, pe data de 15 a lunii macedonene xanthicos,
corespunzînd lunii ebraice nisan (aprilie); este vorba despre
un salv-conduct sau o „garanţie de siguranţă” (gr. a!deia)
pentru o perioadă de 15 zile, acordată iudeilor din cuprinsul
regatului seleucid, prin intermediul marelui preot Menelaos,
omul regelui, pentru a se întoarce în patria lor şi a celebra
marea sărbătoare a Paştelui din această lună. ♦ În versetul
30, expresia gr. u&pavrxei dexiav (SEPT.FRANKF.), cf. [mîna
noastră] dreaptă le va aparţine (versiunea modernă), are aici
sensul ‘vor avea încuviinţarea noastră’, mîna dreaptă simbolizînd în tradiţia iudaică intenţia paşnică a unei persoane,
dorinţa sa de reconciliere cu cei cărora le era întinsă.
11:34-38
A patra scrisoare poartă aceeaşi dată ca precedenta şi este
adresată iudeilor de către doi trimişi ai romanilor (gr.

12:7
Genitivul absolut cu valoare cauzală de la începutul acestui
verset (SEPT.FRANKF.: tou' cwrivou sugkleiqevnto", versiunea modernă: fiindcă locul era închis [cu ziduri]) lipseşte în
VULG., care prezintă, în schimb, o altă informaţie: et cum
haec ita egisset („şi după ce a săvîrşit acestea”), bazată, probabil, pe o altă variantă de manuscris.
12:13
Despre Caspin, textul pare să precizeze că era o cetate fortificată prin construirea de punţi (versiunea modernă), cf. gr. tina
povlin gefurou'n o*curavn, lat. civitatem quandam firmam pontibus,
fiind vorba despre punţile care se ridicau în caz de asediu,
nepermiţînd duşmanilor accesul; problema este că numai
SEPT.RAHLFS prezintă forma de dativ pl. gefuvrai" (<
gevfura, „cale de acces, dig, punte”), aşteptată în context şi
simetrică cu celelalte complemente în acelaşi caz, în timp
ce în celelalte ediţii greceşti (SEPT.FRANKF., BIBL.VEN.
etc.) apare lecţiunea gevfurou'n, care nu provine în nici un
caz de la gevfura, devenind astfel o lectio difficilior. Comentatorii (ABEL, p. 435-436; GOLDSTEIN, p. 439) nu-şi pot
explica cum o cetate putea fi fortificată cu ajutorul unor
punţi, de aceea presupun că gevfurou'n, care apare în majo-
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ritatea ediţiilor greceşti, ar fi fost la origine gevfrou'n,
varianta grafică greacă a numelui oraşului Ephron, care
apare astfel şi la POLYBIOS (op. cit., V, 70, 12), fiind, poate,
interpolarea unui copist, care, vrînd să dea un nume cetăţii
aflate aici în discuţie, nu observase că ea avea deja un nume,
Caspin, specificat, e drept, la sfîrşitul versetului; această supoziţie pare a fi întărită de menţionarea, mai jos, în versetul
27, a cetăţii *Efrwvn, cu atribute similare cetăţii Caspin; în
transmisia manuscrisă, opinează ABEL (idem), respectiva
glosă a putut deveni gevfurou'n ; în opinia noastră, poate
exista şi o altă explicaţie, mai simplă şi mai probabilă:
gevfurou'n este infinitivul prezent al vb. gevfurovw, -w' („a
construi punţi”), avînd în context funcţia unui complement
de relaţie pe lîngă adj. o*curavn, caz în care traducerea pe
care o propunem este o cetate fortificată prin construirea de
punţi; în traducerile romîneşti am întîlnit variantele de
echivalare: cetate cu pod tare (BIBL.1688, MS.45, BIBL.1914,
BIBL.1944, BIBL.1968), cetate efirunească tare (MS.4389), cetate
întărită cu valuri de pămînt (BIBL.RADU-GAL.), cetate apărată de
stăvilare de pământ (BIBL.ANANIA), cetate care era întărită cu
valuri de pămînt (V.T.II/2), un oraş întărit cu valuri de pămînt
(SEPT.NEC); puţine traduceri străine redau cuvîntul în discuţie (e.g. GIGUET: avec des ponts-levis), cele mai multe preferînd
să-l ignore.
12:16
În finalul versetului, s-ar părea că autorul recurge la figura
de stil numită hypallagă, constînd în inversarea semantică a
determinanţilor a două cuvinte apropiate; astfel, adj. gr.
katavr*ru& ton se acordă mai degrabă ca sens cu subst. ai@mati,
deşi ca formă este acordat cu livmnhn ; în consecinţă, pot
exista două variante de traducere: una literală, lacul... părea
să se reverse, umplut fiind de sînge (versiunea modernă) şi o alta
literară, „lacul... părea umplut de sîngele vărsat”; am optat
pentru prima variantă, deşi majoritatea traducerilor româneşti şi străine o preferă pe cea de-a doua. ♦ Remarcăm în
MS.45 subst. neutru iázer ‘iezer; lac, baltă’, cu ocurenţă
unică (Au făcut jungheri, cît iêzerul ce era aproape, de lat fiind de
doao văpîrste). Împrumut după slavon. özêro ‘idem’, cuvîntul
este atestat în DLR în texte din secolele al XVI-lea şi al
XVII-lea (E.M.).
12:21
Carnion (Carnain în 1Mac. 5:44), aram. qarnain, era sanctuarul zeiţei feniciene Astarte („Cea cu două coarne”) considerat inviolabil; de aceea, Timotheos s-a bazat pe protecţia
pe care le-o putea oferi femeilor şi copiilor trimişi de el
într-acolo; pentru iudei, însă, sacralitatea păgînă a locului nu
avea nici o importanţă, fiind vorba de o divinitate pe care
nu o recunoşteau.
12:24
În SEPT.RAHLFS lipseşte condiţionala ei* a*poqavnoi, tradusă
în VULG. prin sintagma morte eius; în majoritatea traducerilor româneşti aceasta este echivalată, cu excepţia celor
moderne (SEPT.NEC, V.T.II/2), care urmează SEPT.RAHLFS.

O anume problemă pune traducerea infinitivului pasiv
a*loghqh'nai (tradus prin decipi în VULG.), al cărui sens este
‘a nu fi luat în calcul, a fi înşelat’, cu referire la ceea ce li s-ar
putea întîmpla celor aflaţi în mîinile lui Timotheos dacă
acesta ar fi ucis; în traducerile româneşti întîlnim echivalările corecte: să vor uita (BIBL.1688), a să uita (MS.45), aceia
vor fi uitaţi (MS.4389, BIBL.1914), a să încelui (VULG.BLAJ;
regionalismul a (în)celui, cu sensul ‘a înşela, a amăgi’, provine
din magh. csalni, cf. DLR, s.v.); în restul traducerilor se
recurge la sensul aproximat din context, ‘a se întîmpla ceva
rău’, pe care pare a-l autoriza şi referinţa (din versetul
următor) privind promisiunea lui Timotheos că, dacă va fi
eliberat, le va înapoia captivii nevătămaţi (gr. a*phmavntou");
şi în traducerile străine se recurge la sensul contextual
menţionat, e.g.: il leur arriverait malheur (GIGUET).
12:29
Etnonimul Skuvqh" (pl. Skuvqai) era dat de greci mai multor
naţii din nord-estul Europei şi din nordul Asiei; aici este
vorba despre locuitorii cetăţii Bethsan (ebr. Beït-She’an, azi
Beisan sau Bisan) de pe malul vestic al Iordanului, una
dintre cele mai vechi aşezări din Orient, care şi-a datorat
dezvoltarea poziţiei favorabile la întretăierea drumurilor comerciale şi accesului la importante surse de apă din vecinătate; în perioada elenistică era numită Scythopolis, poate
datorită faptului că era cantonată aici o garnizoană de sciţi;
populaţia elenizată de acolo a mai numit-o Nysa, în amintirea doicii omonime a lui Dionysios, considerat fondatorul
cetăţii; în perioada romană devine capitala provinciei
Palaestina Secunda, apoi, intrată sub stăpînire arabă, a fost
numită Bayt Šān sau Baysân (vezi şi 1Mac. 5:21).
12:31-32
Sărbătoarea Săptămînilor (ebr. Şavuot, gr. h& tw'n e&bdomavdwn
e&orthv, lat. dies solemnis septimanarum) sau Cincizecimea (gr.
penthkosthv, lat. pentecostes) este una dintre cele mai de seamă
sărbători ale evreilor, alături de Paşti şi de Sărbătoarea Corturilor; se numeşte astfel întrucît era celebrată la 7 săptămîni, adică în a 50-a zi, după Paşti, prin odihnă sabatică şi
prin aducerea de jertfe de mulţumire lui Yahve; în această
zi, evreii se adunau la templu şi aduceau drept jertfă de
ardere de tot (holocaust) doi viţei, un berbec şi şapte miei
de un an, toţi fără vreun defect fizic, la care se adăugau şi
cîteva jertfe nesîngeroase, precum două pîini şi un snop de
orz, întrucît cele şapte săptămîni se numărau de la începutul secerişului (Deut. 16:9-10, Num. 28:26-31); era la
început o veselă sărbătoare agrară (numită Sărbătoarea
Secerişului sau Ziua Primelor Roade), care devine apoi o
aniversare a legămîntului încheiat la 50 de zile de la ieşirea
din Egipt (Ieş. 19:1-16); în traducerile româneşti, pentru
desemnarea Sărbătorii Săptămînilor, întîlnim variantele: sărbătoarea supt mîna lor (BIBL.1688; versiune surprinzătoare, care
pare a se datora unei erori de tipar, influenţată, poate, şi de
lat. septimanarum din VULG.), a Săptămînilor Sărbătoare (MS.45),
zioa Praznicului celui Mare a Săptămînilor (MS.4389), zioa săptămânii lor cea de praznic (VULG.BLAJ), sărbătoarea săptămânilor
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(BIBL.1914, BIBL.1944, SEPT.NEC), sărbătoarea Cincizecimii
(BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968). ♦ În MS.45, în versetul 32,
substantivul indeclinabil pendicostí (Şi după cêea ci să cheamă
Pendicostí, s-au pornit cătră Gorghie, cel al Iduméii hatman), un
împrumut contextual după gr. penthkosthv din SEPT.
FRANKF., desemnează numele sărbătorii, cu sensul literal
‘cincizecime’, tradus în BIBL.1688 şi în MS.4389 prin Rusalii;
cf. engl. Pentecost ‘idem’, (SEPT.ENGL.), Pfingstfest ‘idem’ (SEPT.
GERM.). Cuvîntul nu este înregistrat în DLR (E.M.).
12:37
În SEPT.RAHLFS apare aici participiul aorist e*nseivsa" (<
vb. e*nseivw, „a se arunca asupra”), iar în BIBL.VEN. şi în
SEPT.FRANKF., participiul aorist a*nabohvsa" (< vb. a*naboavw, -w', „a da strigăt”), cf. strigînd (MS.45, BIBL.1688),
ţipînd (versiunea modernă); în SEPT.LOND. şi în SEPT.BOS
apar ambele participii, coordonate copulativ: a*nabohvsa"
kaiV e*nseivsa".
12:39
SEPT.RAHLFS prezintă subst. crovnon în loc de trovpon din
celelalte ediţii greceşti, iar în VULG. nu apare nici unul dintre
ele. O altă deosebire constă în subiectul vb. h^lqon : în
SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS, el este oi& periV toVn
Ioudan („oamenii lui Iuda”), în timp ce în SEPT.FRANKF. şi
în BIBL.VEN. nu se precizează subiectul, dar se subînţelege
că este vorba despre rudele celor morţi în luptă, care au
venit la Iuda (gr. h^lqon e*piV toVn Iouvdan) spre a-i cere trupurile acestora, în vederea îngropăciunii; şi în VULG. subiectul
este Iuda cum suis; în consecinţă, în traducerile româneşti
apar variante diferite, dintre care cităm: veniră la Iúda, în ce
chip treaba s-au fost făcut (BIBL.1688, MS.45), au venit cei ce erau
cu Iuda, precum s-a fost rînduit (BIBL.1914), oamenii lui Iuda,
(aşa cum o cerea trebuinţa) (BIBL.ANANIA), au venit oamenii lui
Iuda, la vremea când era nevoie de aceasta (SEPT.NEC); şi în
traducerile străine sînt prezente ambele variante, e.g.: on vint
trouver Iuda (ABEL), Ioudas’ men went (SEPT.ENGL.).
12:40
Subst. gr. i&evrwmata (pl. lui i&evrwma) este un hapax, fiind
indicat în BAILLY, s.v., cu această unică ocurenţă; în limba
română este tradus prin: sfinţenii (BIBL.1688), lucruri sfinţite
(MS.45, BIBL.1914), prinoase (MS.4389), obiecte închinate (SEPT.
NEC).
12:43
Compusul gr. a*ndrologiva („recrutare, înrolare de oameni”)
este un hapax, greu de admis în context cu sensul lui
propriu; se presupune (ABEL, p. 445) că expresia kat * a*ndrologivan, care s-ar traduce „printr-o recrutare de oameni”,
ar trebui citită corect kat *a!ndra logivan, pe care noi am
tradus-o printr-o colectă de la om la om, versiune mult mai potrivită în context; în SEPT.LOND., BIBL.VEN., SEPT.BOS şi
SEPT.FRANKF., după kat * an* drologivan, este inserat şi cuvîntul katakeuavsmata („pregătiri, provizii”), cf. gătiri (BIBL.
1688), care nu apare în SEPT.RAHLFS.

12:44
Interesantă este în MS.45 forma adjectivală rulătór, cu sensul
‘vorbăreţ, palavragiu’ (Pentru că de nu ar fi nădăjduind pre cei ce
au căzut mai nainte să să învie, de prisosit ară fi şi rulător lucru
pentru morţi a să ruga), care echivalează în context gr. lhrwvdh"
‘prostesc, nebunesc’, cf. engl. silly ‘idem’ (GR.ENGL.), germ.
läppisch ‘nătîng, ridicol’ (SEPT.GERM.), respectiv gr. fluvaro"
‘flecar, bîrfitor’, cf. engl. trifling, talkative, nonsensical ‘idem’
(GR.ENGL.), germ. absurd (SEPT.GERM.); cf. şi LEX.BIBL. (p.
36 şi urm.). Derivat de la vb. a rula, cuvîntul nu este înregistrat în DLR (E.M.).

Capitolul al 13-lea
13:1-2
Anul 149 al erei seleucide ţine din primăvara anului 163
pînă în cea a anului 162 î.Hr., aşadar expediţia relatată aici
pare să fi avut loc în toamna anului 163 î.Hr. Este puţin
probabil însă ca fiecare dintre cei doi comandanţi ai oştirii
seleucide, Antioh şi Lysias, să fi avut la dispoziţie un asemenea efectiv militar, de aceea, unii editori (e.g. GOLDSTEIN,
p. 459) propun în locul gr. e@kaston (versiunea modernă:
fiecare), din versetul 2, lecţiunea e*ktov" („pe deasupra/ în
plus”).
13:3-8
Arhiereul apostat Menelaos, care, vreme de 10 ani, cît s-a
aflat în suprema funcţie sacerdotală, a acţionat împotriva
conaţionalilor săi şi a iudaismului ortodox, din vrerea lui
Dumnezeu (Regele regilor) îşi primeşte pedeapsa chiar din
porunca celor pe care i-a slujit; este dus la Beroia, numele
elenistic al cetăţii Alep, şi supus la supliciul cenuşii (aruncarea într-o grămadă de cenuşă, unde osînditul murea sufocat),
tradiţional în acel loc, unde se afla turnul descris (destul de
neclar) în versetul 5; după informaţia lui VALERIUS MAXIMUS
(Memorabilia, IX, 2, ext. 6), supliciul cenuşii a fost inventat
în Persia de către Darius al II-lea Ochus: Ochus autem, qui
postea Darius appellatus est, sanctissimo Persis iure iurando obstrictus
ne quem ex coniuratione, quae septem magos cum eo oppresserat, aut
ueneno aut ferro aut ulla ui aut inopia alimentorum necaret,
crudeliorem mortis rationem excogitauit, qua hos ustos sibi non
perrupto uinculo religionis tolleret: saeptum enim altis parietibus
locum cinere conpleuit superpositoque tigno prominente benigne cibo et
potione exceptos in eo conlocabat, e quo somno sopiti in illam
insidiosam congeriem decidebant („Iar Ochus, care a fost numit
mai apoi Darius, obligat printr-un jurămînt foarte sacru la
perşi să nu ucidă cu otravă, sabie, prin vreun alt mijloc sau
prin înfometare pe vreunul din conspiraţia care-i năpăstuise pe cei şapte magi împreună cu el, a născocit un fel
mai crud de moarte, prin care să nu-i mai tolereze pe acei
[conspiratori] după ce-i ardea, fără a încălca legămîntul
religios: a umplut cu cenuşă un loc împrejmuit cu ziduri
înalte şi, punînd deasupra o grindă lungă, i-a aşezat pe ea,
oferindu-le cu bunăvoinţă hrană şi băutură; toropiţi de
somn, ei cădeau de pe ea în acea grămadă înşelătoare”); o
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scurtă aluzie la acest supliciu întîlnim şi la poetul OVIDIUS
(Ibis, v. 315): Utque necatorum Darei fraude secundi/ Sic tua
subsidens devoret ora cinis („Aşa cum se întîmpla cu cei ucişi
prin înşelăciunea lui Darius al II-lea/ La fel să-ţi înghită
chipul cenuşa înşelătoare”). Moartea lui Menelaos în urma
acestui supliciu este văzută de autor ca o dreaptă concordanţă între vină şi pedeapsă şi ca o aplicare a Legii Talionului, întrucît cenuşa care-l sufoca era o răzbunare pentru
cenuşa pîngărită a altarului din templul de la Ierusalim. ♦
Unele traduceri româneşti sînt excesiv de explicite în partea
a doua a versetului 5, e.g.: Acolo se afla o vârtelniţă care se
învârtea, aşa că din orişicare parte asvârlea pe osândit în spuză
(BIBL.RADU-GAL.), înzestrat cu o unealtă rotitoare, înclinată din
toate părţile şi alunecând în cenuşă (BIBL.ANANIA); remarcăm
în VULG.BLAJ o traducere fidelă versiunii latine, ea însăşi
mult diferită de textul grec: adunare având prinprejur de cenuşe,
acesta avea vedeare spre o prăpaste (lat. aggestum undique habens
cineris haec prospectum habebat in praeceps).
13:9
Cu sensul ‘barbarizat’, adj. învărvărít apare în MS.45 cu o
ocurenţă unică (Şi cu gîndurile împăratul învărvărit veniia, cêle
mai rêle ce în dzilele tătîne-său s-au făcut să facă jidovilor), cf.
BIBL.1688: împăratul prea varvar veniia. Corespondentul gr.
bebarbarwmevno" din Septuaginta este participiul perfect al
vb. barbarovomai ‘a deveni barbar’, cf. to become barbarous
‘idem’ (GR.ENGL.), zum Barbaren werden ‘idem’ (SEPT.GERM.)
(E.M.).
13:15
În privinţa acestui verset, există unele diferenţe între
SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.
RAHLFS: în prima categorie de ediţii, numărul celor ucişi
este de cca 4000 de oameni (gr. ei*" a!ndra" tetrakiscilivou"), în a doua, de 2000 (gr. ei*" a!ndra" discilivou"); în
prima, cei aflaţi pe elefantul ucis, care au fost masacraţi
împreună cu el, sînt numeroşi (gr. suVn tw'/ kat *oi*kivan o!clw/,
versiunea modernă: împreună cu mulţimea aflată pe el), în a
doua este vorba despre o singură persoană (gr. suVn tw'/ kat
*oi*kivan o!nti, „împreună cu cel aflat pe el”); VULG. reproduce, în ambele privinţe, versiunea majoritară: interfecit viros
quattuor milia et maximum elefantorum cum his qui superpositi
erant („a ucis 4000 mii de bărbaţi şi pe cel mai mare dintre
elefanţi împreună cu cei ce fuseseră aşezaţi pe el”).
13:21
Rodocos (BIBL.1688 şi versiunea modernă), cf. Radon (scris,
iar apoi tăiat în MS.45), este un personaj necunoscut din alte
surse; numele acestui trădător nu este pomenit însă în 1Mac.
6:49-51, acolo unde se vorbeşte despre cucerirea cetăţii
Baithsura.
13:24
O problemă de interpretare şi de traducere pune aici gr.
h*gemonivdh", un hapax, sinonim al lui h*gemwvn ; se pare că
este vorba nu despre un nume propriu, cum apare scris cu

majuscule în SEPT.RAHLFS, dar şi în unele traduceri
româneşti (BIBL.ANANIA, SEPT.NEC, V.T.II/2) şi străine
(ABEL, GOLDSTEIN, SEPT.GERM., SEPT.ENGL.), ci despre
a doua funcţie primită de Iuda de la regele grec, alături de
aceea de strateg (cf. VULG.: Macchabeum amplexus est et fecit
eum ab Ptolomaide usque Gerrenos ducem et principem); este drept,
în celelalte ediţii greceşti, scrierea cu minusculă a tuturor
numelor proprii nu ne permite să deducem dacă este vorba
despre o persoană sau despre o funcţie; în traducerile
româneşti, ca nume comun, cuvîntul este echivalat în diverse moduri: domnie (BIBL.1688, BIBL.1914), domnişor
(MS.45), cîrmuitor (BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968). ♦ Gerrenii
erau locuitorii din Gerra, oraş din extremitatea sudică a
Feniciei. Cel care funcţiona ca strateg şi conducător al
zonei dintre Ptolemaida şi Gerra avea sub jurisdicţie, practic,
întreaga zonă de coastă a Palestinei.
13:25
Gr. diavstalsi" („aranjament, convenţie”) este semnalat ca
hapax legomenon în BAILLY, s.v.; de asemenea, vb. deinavzw
(„a fi furios, indignat”) este menţionat în acelaşi dicţionar
doar cu două ocurenţe, cele din 2Mac. 4:35 şi 13:25). Indignarea locuitorilor din Ptolemaida, ostili iudeilor, se datora
onorurilor şi funcţiilor acordate de rege lui Iuda.

Capitolul al 14-lea
14:1
Demetrios (versiunea modernă), cf. Dimítrie (MS.45, BIBL.1688),
era fiul lui Seleucos al IV-lea Philopator, trimis la Roma ca
ostatic în locul lui Antioh al IV-lea, fratele lui Seleucos;
după ce tatăl său a fost asasinat şi Antioh a uzurpat domnia,
reuşind să fugă din Roma, Demetrios a adunat oaste, hotărît
să-şi revendice drepturile şi să profite de neînţelegerile ivite
între Antioh al V-lea şi Lysias, tutorele acestuia.
14:2
Scris fără marcarea accentului, subst. masc. epicon, cu o unică
ocurenţă, reprezintă în MS.45 (Biruind fu ţării, omorînd pre
Antioh şi pre al acestuia epicon, Lisía) o rostire (sau grafie) probabilă coruptă de la epigon, împrumut ad hoc al gr. ejpivgono",
selectat de traducător spre a echivala calificarea personajului biblic respectiv, aceea de ‘om de încredere, protector’, cf.
his guardian (SEPT.ENGL.), Vormund (SEPT.GERM.; în nota
de subsol: „seleukidischer Hoftitel”) (E.M.).
14:3
Alkimos (versiunea modernă), cf. Alchím (BIBL.1688), era noul
arhiereu desemnat de Antioh Eupator şi de Lysias după
moartea lui Menelaos, dar neacceptat de oamenii lui Iuda
Macabeul. ♦ În SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi
SEPT.BOS, în secvenţa toi'" th'" e*pimixiva" crovnoi" apare
cuvîntul e*pimixiva („amestecare, relaţie”), iar în SEPT.RAHLFS,
în acelaşi context, este folosit antonimul a*mixiva („puritate,
neamestecare, lipsa oricărei relaţii”) în varianta a*meixiva (e*n
toi'" th'" a*meixiva" crovnoi"); VULG. traduce prin commixtio
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(temporibus commixtionis), echivalare ce corespunde variantei
majoritare din ediţiile greceşti; în traducerile româneşti este
evidentă opţiunea pentru o formă sau alta din textul grec
sau pentru echivalarea oferită de VULG.: în vremile amestecăturii (BIBL.1688, BIBL.1914), întru vremile amestecăturei (MS.45),
în vremile mestecării (VULG.BLAJ), în vremea amestecului cu Elinii
(BIBL.RADU-GAL.; o traducere mai explicită), în vremurile de
răzvrătire (BIBL.1988), în vremea răzmeriţei (BIBL.ANANIA), în
vremea răscoalei (SEPT.NEC), în timpul revoltei (V.T.II/2);
credem că echivalările răzvrătire, răscoală, revoltă corespund
într-un fel lecţiunii a*meixiva, în ideea refuzului iudeilor de a
accepta orice fel de relaţie cu grecii, prezervîndu-şi puritatea etnică, dar mai ales cultuală; în traducerile străine semnalăm următoarele echivalări ale contextului citat: dans les
temps de profanation (GIGUET), au temp de la révolte (ABEL),
during the time of peace (GOLDSTEIN), in the times of separation
(SEPT.ENGL.), in den Zeiten der Spaltung (SEPT.GERM.).
14:6
* sidai'oi, lat. Asidei), în ebr. „pioşii, devotaţii”,
Asideii (gr. A
formau un grup conservator, constituit ca reacţie la persecuţiile lui Antioh Epiphanes, remarcîndu-se prin respectarea riguroasă a legii; ei sprijineau gruparea macabeică, dar
îşi păstrau, în principiu, autonomia.

14:9
La sfîrşitul acestui verset din textul grec semnalăm uzanţa
sintactică şi stilistică a „subsumării nominalului”, constînd
în introducerea în propoziţia relativă a sintagmei determinate de ea, eu*apavnthton filanqrwpivan ; în VULG., propoziţia relativă nu este tradusă în structura ei predicativă din
textul grec (h@n e!cei" proV" a@panta"), ci în structura nominală,
reprezentată de participiala coniunctă pervulgatam omnibus.
14:14
Lecţiunea oferită de SEPT.RAHLFS este ilogică şi, practic,
intraductibilă în partea iniţială a versetului, din pricina dezacordului între subiect şi determinanţii săi: oi& deV e*piV th'"
Ioudaiva" pefugadeukovte" toVn Iouvdan e!qnh („Cei din Iudeea
fugind de Iuda, ca neamuri”); logică este varianta din
BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.FRANKF.: taV
deV e*piV th'" Ioudaiva" pefugadeukovta toVn Iouvdan e!qnh
(versiunea modernă: Neamurile păgîne din Iudeea care fugiseră de
Iuda).
14:16
Semnalăm din nou diferenţe între ediţiile SEPT.FRANKF.,
BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS: în primele, fără a fi menţionat subiectul, prin forma de plural a
verbelor (a*nevzeuxan... summivsgousi) este implicită referinţa
la iudei, iar genitivul absolut incipital (prostavxanto" deV
tou' h&goumevnou) îl vizează pe Iuda, căpetenia lor de atunci;
în SEPT.RAHLFS, verbele apar la singular (a*nazeuvxa"...
summivsgei), părînd a-l avea ca subiect pe Iuda, astfel că genitivul absolut nu se poate referi decît la Dumnezeu, în
calitate de căpetenie supremă a iudeilor.

14:17
Cu o ocurenţă unică, apare în MS.45 subst. fem. mîlcomişíre
‘liniştire, reducere la tăcere’ (Şi Símon, fratele Iúdei, lovit fusêse
cu Nicánor şi puţîn, pentru cea fără de vêste a vrăjmaşilor mîlcomişire, au fost greşit). Derivat nominal de la vb. mîlcomişi, cuvîntul nu este înregistrat cu această formă în DLR (E.M.).
14:21
În a doua parte a versetului există unele diferenţe între
ediţiile greceşti atît de natură lexicală, cît şi topică: în SEPT.
RAHLFS, subiectul vb. proh'lqe este divfrax („car, lectică”),
cuvînt rar folosit, iar expresia par * e&kavstou face parte din
primul enunţ: kaiV proh'lqen par e* &kavstou divfrax, e!qesan
divfrou" („şi veni din partea fiecăruia un car şi aşezară jilţuri”); în BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.FRANKF.,
kaiV proh'lqe reprezintă primul enunţ, cu subiectul subînţeles fiecare, iar în al doilea enunţ nu apare divfrax, ci adj.
diafovrou", în acuzativ plural, acordat cu subst. divfrou" :
kaiV proh'lqe, kaiV par e* &kavstou diafovrou" e!qesan divfrou"
(versiunea modernă: şi veni [fiecare], şi din partea fiecăruia se
aşezară jilţuri deosebite); VULG., prin echivalarea et a singulis
sellae prolatae sunt et positae („şi de la fiecare au fost oferite şi
aşezate jilţuri”), se apropie mai mult de lecţiunea majoritară.
Traducerile româneşti prezintă versiuni diferite, în funcţie
de textul grec sau latin avut ca reper: şi au venit înainte şi de la
fieştecare bágáte puseră jeţuri (MS.45), şi au venit şi de la fieştecare
multe scaune puseră (BIBL.1688), Şi fieştecăruia scaune s-au adus
şi s-au pus (VULG.BLAJ), Şi viind de la fiecare trimişi, multe
scaune li s-au pus (BIBL.1914), Şi dintr’amândouă părţile a sosit
câte un car de război şi au fost aşezate jilţuri (BIBL.RADU-GAL.),
Şi venind şi unul, şi altul, fiecare a avut scaunul său de cinste
(BIBL.1968), câte un car înainta dintr’o parte şi din alta; fuseseră
puse şi scaune de cinste. (BIBL.1988, BIBL.ANANIA), Şi a sosit
din ambele părţi câte un car şi s-au aşezat jilţuri (SEPT.NEC).
Menţionăm şi cîteva variante de echivalare în traducerile
străine: venant chacun de son côté, les deux généraux se réuniraient
en un même lieu; et on apprêta pour eux des siéges (GIGUET), De
part et d’autre s’avança un véhicule, on disposa des sièges d’honneur
(ABEL), From each side came a chariot, and they set up chairs
(GOLDSTEIN), es fuhr von jedem ein Wägen vor, sie stellten Sitze
auf (SEPT.GERM.).
14:33
În opinia comentatorilor, în acest verset, la fel ca în 3Mac.
2:29, este cu deosebire relevantă relaţia între zeul grec
Dionysos şi Yahweh (vezi, în acest sens, Dictionary of Deities
and Demons in the Bible, edited by Karel van der Toom, Bob
Becking, Pieter William van der Horst, Eerdmans Publishing Company, Michigan/ Brill, Leiden, 1999, p. 256).
14:36
Ultima parte a acestui verset (gr. Fravxei" deV pa'n stovma
a!dikon) nu figurează în SEPT.RAHLFS, nici în VULG., dar
este prezentă în SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND.,
SEPT.BOS şi în versiunile româneşti traduse după acestea
(MS.45, BIBL.1688 ş. u.); în traducerile româneşti ea nu
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apare în VULG.BLAJ, BIBL.RADU-GAL., SEPT.NEC, V.T.II/2;
este redată în unele versiuni româneşti, în variantele: şi vei
astupa toată gura nedireaptă (BIBL.1688), şi vei astupa toată gura
strîmbă (MS.45), şi astupă toată gura nedreaptă (BIBL.1914,
BIBL.1944); versiunea noastră, iar toată gura nedreaptă astup-o!,
se conformează valorii hortativ-iussive a formei de viitor,
pers. a II-a sg., fravxei".
14:37-46
Ultimele versete ale capitolului introduc un episod care
întrerupe firul narativ precedent, conţinînd relatarea unui
alt act de bravură şi de rezistenţă la elenism; Razis (gr.
&Raziv", lat. Razias), numele eroului acestui episod, pare a fi,
în opinia lui ABEL (p. 467), de origine persană (Al-Razi). ♦
Cu sensul ‘zel, asiduitate’, cu o ocurenţă unică, apare în
MS.45, versetul 38, subst. fem. nepostîmpíre (Pentru că era
întru cêle de mai nainte vremi a neamestecării judecată purtat fiind de
jidovie şi trup şi suflet pentru jidovime pus fiind cu toată nepostîmpirea). Am dedus valoarea semantică contextuală a cuvîntului prin comparare cu echivalentul grecesc din Septuaginta,
subst. ejkteniva, definit lexicografic prin zeal, assidousness
‘idem’ (GR.ENGL.), cf. şi zeal ‘idem’ (SEPT.ENGL.); interpreţii germani au preferat o formulă explicită: mit aller Ausdauer
Leib und Leben ‘cu toată stăruinţa, trup şi suflet’ (SEPT.
GERM.). Într-un pasaj din 3Mac. 6:41, acelaşi cuvînt grecesc
este echivalat prin subst. întinsoare. Derivat de la subst.
post-verbal postîmpire + pref. -ne, cuvîntul nu este înregistrat
în DLR (E.M.). ♦ În versetul 43, vb. kateuqiktevw („a lovi
corect, a nimeri”) este menţionat în BAILLY, s.v., cu această
unică ocurenţă.

Capitolul al 15-lea
15:3
Epitetul injurios cel de trei ori netrebnic (versiunea modernă),
cel de trei ori păgîn (MS.45, cf. BIBL.1688), gr. trisalithvrio"
(SEPT.FRANKF.), netradus în VULG., este atribuit în 2Mac.
8:34 unui alt Nicanor, fiul lui Patrocles, un bun prieten al
lui Antioh Epiphanes, care nu nega existenţa lui Dumnezeu,
dar se îndoia că acesta impusese respectarea sabatului.
15:6
Cu o ocurenţă unică, cu sensul ‘lăudăroşenie, semeţie’,
apare în MS.45 subst. fem. înternechére (Şi Nicánor, cu toată
înternechêrea zborîndu-să, socotea de obşte cea pregiur Iúda să facă
biruinţă), cf. BIBL.1688: cu toată semeţiia înălţîndu-se; cuvîntul
este un echivalent al gr. ajlazoneiva (SEPT.FRANKF.), cu
acelaşi sens, cf. boastfulness ‘idem’ (GR.ENGL., SEPT.ENGL.),
Prahlerei ‘idem’ (SEPT.GERM.) (E.M.).
15:7
Adj. nepostîmpít ‘fără încetare, neîntrerupt; insistent’ este în
MS.45 un hapax legomenon (Iară Maccavéu era nepostîmpit, nădăjduind cu toată nădêjdea sprăjineală a avea de cătră Domnul).
Cuvîntul din contextul grecesc, adv. ajlazoneiva, este definit
lexicografic prin uninterminttently, continually, without ceasing

‘fără întrerupere, în mod continuu, fără încetare’ (GR.ENGL.).
Acelaşi cuvînt grecesc mai apare în 1Mac. 12:11 şi 2Mac.
3:26; 9:4; 13:12. Derivat de la vb. postîmpi + pref. -ne, cuvîntul nu este înregistrat în DLR (E.M.).
15:8
SEPT.RAHLFS şi VULG. nu menţionează aici şi complementul bohvqeian („ajutor, sprijin”), prezent în SEPT.FRANKF.,
BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS.
15:9
Prin expresia Lege... şi Profeţi (versiunea modernă), cf. Lêge...
şi Proroci (MS.45, BIBL.1688), sînt desemnate principalele
cărţi sacre ale iudeilor, Torah şi Nebiīm, respectiv Pentateuhul,
cărţile istorice şi scrierile profeţilor, la care traducătorul
Înţelepciunii lui Iisus Sirah va adăuga Scrierile.
15:21
În SEPT.RAHLFS şi în VULG. nu este menţionată şi cea de-a
doua ipostază (epicleză) în care Iuda l-a invocat pe Dumnezeu, aceea de veghetor (gr. katovpth"), care apare însă în
BIBL.VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS, SEPT.FRANKF. şi în
unele traduceri româneşti, în variantele de echivalare: cel
privigător (MS.45), cel păzitoriu (BIBL.1688), păzitorul (BIBL.1914,
BIBL.1968, BIBL.ANANIA), a toate văzător (BIBL.RADU-GAL.).
15:33
În secvenţa taV e*pivceira th'" a*noiva" din SEPT.FRANKF., pl.
neutru taV e*pivceira poate desemna, în sens concret, mîna
cu tot cu braţ tăiată lui Nicanor, sau, în sens abstract,
răsplata ori pedeapsa pentru faptele mîinilor sale; VULG.
traduce imprecis prin manum dementis (mîna celui smintit),
iar în traducerile româneşti întîlnim următoarele versiuni
ale sintagmei: cêle de răsplătirea nebuniei (BIBL.1688, cf. BIBL.
1914), cêle înde mîna nebuniei (MS.45), braţul răufăcătorului
(BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968, BIBL.1988), răsplata nebuniei
lui (BIBL.ANANIA), plata nebuniei (SEPT.NEC); valoarea metaforică a expresiei greceşti impune, în opinia noastră, traducerea ei în sens figurat prin pedeapsa smintelii [lui], întrucît
tăierea mîinii din umăr a fost, în intenţia lui Iuda, pedeapsa
dată celui ce acţionase potrivnic cu ea; traducerile străine
sînt fie explicite, fie exacte: les trophées remportés sur la démence
de cet homme (GIGUET), le salaire de sa folie (ABEL), the arm be
hung opposite the temple as retribution for Nicanor’s mad audacity
(GOLDSTEIN), the rewards of his folly (SEPT.ENGL.).
15:37
Aniversarea victoriei asupra lui Nicanor urma să se celebreze cu o zi înaintea sărbătorii cunoscute sub numele de Purim
(Sorţi), care cădea în ziua de 14 a lunii adar, în amintirea
eliberării evreilor din imperiul persano-babilonian, în secolul
al V-lea î.Hr., cu ajutorul Esterei şi al lui Mardochai (ebr.
Mordechaï ), tocmai cînd urma să se tragă la sorţi ziua exterminării lor; Purim-ul este o sărbătoare a veseliei, cînd toată
lumea se ospătează şi chefuieşte şi au loc lecturi publice din
cartea Estera.
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15:39-40
În ultimele două versete, în bună tradiţie greco-romană,
epitomatorul apelează la toposul modestiei, iar pentru a-şi
justifica pretinsa modestie a lucrării sale şi a-şi asigura
adeziunea lectorilor, foloseşte o comparaţie din domeniul
bahic, asemuindu-şi scrierea cu vinul amestecat cu apă (gr.
oi^no" u@dati sugkerasqeiv"), singurul în măsură să procure
desfătarea. ♦ În versetul 40 din VULG. remarcăm o traducere inexactă a părţii a doua a comparaţiei intenţionate de
autor: ita legentibus si semper exactus sit sermo non erit gratus (tot
aşa şi celor ce citesc, dacă povestirea ar fi desăvîrşită, nu le

va fi pe plac). Deşi vb. gr. e*pitugcavnw asumă, în unele
contexte, şi sensul ‘a citi’, am preferat să nu-l traducem
astfel (cum se procedează în majoritatea traducerilor, e.g.:
MS.45, BIBL.1688: celor ce citescu), întrucît autorul face referire la desfătarea procurată auzului celor ce au parte de această
lucrare (versiunea modernă); apreciem, în acest sens, traducerea din SEPT.NEC (celor ce o ascultă), nefiind însă de acord
cu traducerea modală a dativului th'/ suntavxei („prin alcătuirea ei”), aşa cum apare şi în alte versiuni româneşti (e.g.
BIBL.1688: cu tocmeală, MS.45: cu împreună rînduială), întrucît
el are funcţia de complement indirect al vb. e*pitugcavnw.

III MACABEI

COMENTARII
de Mihaela Paraschiv

Capitolul 1
1:1
Unii traducători (MODRZEJEWSKI, p. 128) sînt de părere că
începutul acestei cărţi s-a pierdut, dată fiind prezenţa particulei gr. dev, care presupune corelarea (cel mai adesea adversativă) cu un enunţ precedent; în greaca koinhv, această
particulă apare însă frecvent ca un ornament narativ incipital, uz pe care îl putem prezuma şi aici, sau, în intenţia
autorului, ea ar putea să indice corelarea cu evenimentele
anterioare acestei naraţii. ♦ O prezentare mai detaliată a
situaţiei premergătoare întîmplărilor de aici şi a luptei de la
Raphia apare la istoricul POLYBIOS (Historiae, V, 79-86):
după dezmembrarea imperiului macedonean, principalele
două regate elenistice, ptolemaic şi seleucid, se înfruntau
pentru stăpînirea regiunii Koile-Siria şi a altor oraşe din estul
Mediteranei. Ascensiunea la tron a tînărului rege seleucid
Antioh al III-lea (ani de domnie: 222-187 î.Hr.) a adus în
multe privinţe o revigorare a situaţiei din regatul său; după
o încercare eşuată de a invada regatul ptolemaic în 221 î.Hr.,
Antioh a iniţiat cel de-al IV-lea război sirian cu o invazie a
Koile-Siriei, profitînd de aparenta moleşeală şi slăbiciune a
curţii egiptene, unde tînărul Ptolemeu al IV-lea Philopator,
al IV-lea rege şi faraon egiptean din dinastia lagizior (ani de
domnie: 222-205/ 204), se afla sub controlul total al miniştrilor săi. Cele două armate s-au întîlnit în apropiere de
orăşelul Raphia (azi Rafah), aflat la mică distanţă de graniţa
Egiptului, ambele fiind comandate de regii celor două state;
Ptolemeu a luat-o cu sine şi pe Arsinoë a III-a, sora şi viitoarea sa soţie; timp de cîteva zile au avut loc mici încăierări
între grupuri restrînse de ostaşi seleucizi şi ptolemaici, dar,
treptat, armata seleucidă s-a apropiat de cea ptolemaică, pînă
ce s-au aflat la mai puţin de 5 stadii (cca 785 m) una faţă de
cealaltă.
1:2-3
Cel desemnat aici drept un anume Theodotos (gr. Qeovdotov"
ti") era guvernatorul disputatei provincii Koile-Siria, care,
dezgustat de viciile şi de luxul de la curtea ptolemaică, trecuse, în 218 î.Hr., de partea seleucizilor; chiar înainte de

începerea bătăliei, Theodotos Aetolianul a încercat să-l asasineze pe regele egiptean, fostul său suveran, strecurîndu-se
noaptea în tabăra ptolemeilor şi pătrunzînd pînă în cortul
regal; dacă aici se precizează că Theodotos, pentru a-şi duce
la îndeplinire planul, a luat cu sine pe cei mai buni ostaşi
ai lui Ptolemeu, care fuseseră înainte sub comanda sa,
POLYBIOS (op. cit., V, 81) menţionează doar doi însoţitori.
Ptolemeu, însă, avertizat, se pare, de Dositheos, un iudeu
apostat (neamintit de Polybios), plecase din cortul său, astfel
că Theodotos a ucis un necunoscut (gr. a!shmovn tina) culcat
de Dositheos în cort, spune textul macabeic, „pe medicul
regelui, Andreas”, precizează POLYBIOS (idem).
1:4-6
Bătălia de la Raphia a avut loc pe 23 iunie 217 î.Hr. După
informaţia lui POLYBIOS (op. cit., V, 83), cei doi regi, însoţiţi
de suita lor (lîngă Ptolemeu se aflau generalii Andromachos
şi Sosibios, precum şi sora sa, Arsinoë, iar lîngă Antioh
erau comandanţii falangei, Theodotos şi Nicarchos), s-au
adresat înainte de luptă armatei; întrucît nici unul dintre ei,
spune POLYBIOS (idem), nu înfăptuise ceva important, ambii
fiind foarte tineri şi de curînd pe tron, ei şi-au îmbărbătat
oştenii, amintindu-le faptele predecesorilor lor şi făgăduindu-le o mare răsplată în caz de victorie. POLYBIOS (idem)
prezintă informaţii amănunţite despre efectivul celor două
armate: Ptolemeu avea în total 70000 de infanterişti (dintre
care mulţi antrenaţi să lupte în stilul falangei macedonene),
5000 de călăreţi şi 73 de elefanţi nord-africani; Antioh
dispunea de 62000 de infanterişti, 6000 de calăreţi şi 102
elefanţi sirieni, mult mai mari şi mai puternici decît cei ai
lui Ptolemeu. Bătălia a început cu o încleştare între flancul
drept seleucid şi cel stîng ptolemaic, unde se aflau şi cei doi
regi, şi, în această primă fază a luptei, victoria a fost de
partea seleucizilor. Antiohus, fiind încă tînăr şi fără prea
multă experienţă militară, sperînd că şi celelalte părţi ale armatei sale vor repurta acelaşi succes, s-a lansat în urmărirea
trupelor ptolemaice aflate în retragere, deviind de la strategia clasică a lui Alexandru de a vira atacul spre centrul
trupelor inamice, după o victorie parţială în flancuri.
Ptolemeu, ne informează POLYBIOS (idem), a reuşit să ridice
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moralul soldaţilor săi (şi cu ajutorul lui Arsinoë, precizează
textul macabeic) prin prezenţa sa în mijlocul lor, astfel că,
în faza a doua a luptei, victoria decisivă a fost de partea lui
şi s-a datorat în mare parte falangelor, soldîndu-se cu pierderi mult mai mici decît cele din tabăra lui Antioh. Regele
seleucid este obligat să se retragă cu ce-i mai rămăsese din
armată şi să se îndrepte spre capitala regatului său. Victoria
ptolemaică a însemnat atunci păstrarea controlului asupra
Koile-Siriei şi a Palestinei, dar această situaţie a fost temporară, întrucît Antioh a cucerit, în cele din urmă, cele două
provincii în urma bătăliei de la Panium (198 î.Hr.), unde îl
va învinge pe Ptolemeu al V-lea, fiul adversarului său de la
Raphia. ♦ La 3:4 se vorbeşte despre promisiunea făcută de
Arsinoë armatei egiptene, aceea de a oferi fiecărui soldat
cîte două monede (mine) de aur, răsplată ce pare exorbitantă
la nivelul întregii armate egiptene: dacă fiecare mină conţinea
420-440 g de aur, armata victorioasă ar fi urmat sa primească 60 de tone de aur; pe stela de la Pithom, ridicată de clerul
egiptean în onoarea învingătorului de la Raphia, se menţionează răsplătirea soldaţilor egipteni cu coroane de aur; pe
aceeaşi stelă se precizează că, după victorie, Ptolemeu a
vizitat mai multe oraşe, intrînd în temple şi făcînd donaţii
generoase, fapt menţionat şi în textul macabeic.
1:8
Semnalăm unele diferenţe între SEPT.FRANKF., BIBL.VEN.,
SEPT.LOND., SEPT.BOS, pe de o parte, şi SEPT.RAHLFS,
pe de altă parte: 1. proV" toVn Filopavtora/ proV" au*tovn ; 2.
sugcwrhsamevnou"/ carisomevnou"; în ce priveşte cea de-a
doua diferenţă de lecţiune, observăm şi în traducerile
româneşti oscilaţii între o opţiune sau alta: să-i iêrte (MS.45,
BIBL.1688), să se bucure (BIBL.1914), să-l hiritisească (BIBL.
1944), să-i facă urări (BIBL.RADU-GAL., BIBL.1968, BIBL.
ANANIA), să-l felicite (SEPT.NEC); după cum se vede, majoritatea versiunilor româneşti optează pentru cea de-a
doua lecţiune, cu excepţia BIBL.1688 şi MS.45, care traduc
greşit, după părerea noastră, participiul grecesc cu sens final
sugcwrhsamevnou" (ca să-i iêrte), întrucît vb. sugcwrevw nu
are sensul ‘a ierta’, ci ‘a se reuni, a ceda, a fi de acord, a
consimţi’, pe care-l valorifică şi traducerea noastră (să consimtă la cele întîmplate); şi în unele traduceri străine întîlnim o
echivalare conformă cu lecţiunea din SEPT.RAHLFS: et le
feliciter de ce qui venait de se passer (MODRZEJEWSKI).
1:8-29
Toate aceste versete prezintă cu lux de amănunte vizita lui
Ptolemeu la Ierusalim şi reacţia paroxistică a întregii cetăţi
la dorinţa sa fermă de a intra în marele templu, aşa cum
făcuse şi în alte sanctuare vizitate, chiar dacă legea iudaică
interzicea acest lucru. Interdicţia se referea, de fapt, la locul
cel mai tainic şi mai sacru din templu, sfînta sfintelor, unde
doar preotul suprem, arhiereul, avea voie să intre (şi doar o
dată pe an). ♦ În versetul 14, în SEPT.FRANKF. şi în BIBL.
VEN. apare vb. pravttesqai („a se face”), iar în SEPT.
RAHLFS, terateuvesqai („a spune neadevăruri, a se lăuda”),
hapax în Septuaginta; de aceea există versiuni diferite şi în

traducerile româneşti: să face (BIBL.1688, MS.45), s-a făcut
(BIBL.1914, BIBL.1988), au făcut (BIBL.ANANIA), să se laude
(SEPT.NEC); BIBL.RADU-GAL. îmbină în traducere semantismul celor două verbe greceşti: „Rău s-a făcut!” ca să se
fălească; pe terateuvesqai îl are în vedere şi MODRZEJEWSKI,
dar traducătorul francez opinează într-o notă (p. 132) că nu
era un lucru de laudă faptul că un suveran intra într-un
templu, de aceea nu exclude posibilitatea traducerii acestui
verb cu sensul ‘a lua drept un semn’. ♦ În versetul 8, în
SEPT.RAHLFS, în locul complementului instrumental spodw'/
(„cu cenuşă”), prezent în BIBL.VEN., SEPT.FRANKF., SEPT.
LOND. şi SEPT.BOS, apare vb. a*pevdwkan („au dat în schimb,
au oferit”); dintre traducerile româneşti, numai SEPT.NEC
urmează SEPT.RAHLFS. ♦ În versetul 19, adv. gr. prosartivw" („nu de mult, de curînd”) este un hapax absolut în
scrierile greceşti, fiind foarte probabil o creaţie a autorului
acestei cărţi. ♦ În versetul 22 semnalăm o diferenţă de
lecţiune între SEPT.FRANKF. şi BIBL.VEN., pe de o parte, şi
SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS, pe de altă parte,
în privinţa complementului genitival al vb. e*kplhrou'n : la
cele dintîi apare proairevsew", la celelalte, proqevsew", cele
două cuvinte coincizînd însă în desemnarea intenţiei, a
scopului cuiva. ♦ Observăm, în versetul 27, diferenţe de
interpretare şi traducere a complementului vb. e*pamu'nai,
participiul articulat toi'" parou'sin, susceptibil de două sensuri: ‘[a-i ajuta] pe cei de faţă’/ ‘[a-i ajuta] în împrejurările
de faţă’; în majoritatea traducerilor româneşti (i.e. MS.45,
BIBL.1688, BIBL.1914, BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.1988),
opţiunea este pentru primul sens, la fel ca a noastră; restul
preferă cel de-al doilea sens (cf. BIBL.ANANIA: în ajutorul acelei
clipe de necaz), pe care-l adoptă şi MODRZEJEWSKI (dans les
présents circonstances). ♦ În tradiţia pateticului naraţiunilor
biblice, ultimul verset reuneşte hiperbolic elementele însufleţite şi neînsufleţite (oameni, ziduri, pămîntul întreg) într-un
protest solidar faţă de profanarea templului ierusalimic intenţionată de Ptolemeu în stăruinţa de a pătrunde în el.

Capitolul al 2-lea
2:1-21
Primele 21 de versete ale capitolului conţin ruga arhiereului
Simon către Dumnezeu, redactată de autorul cărţii 3Mac.
în manieră ebraizantă, după modelul Ps. 105 şi 106. Contînd
pe eficienţa persuasivă a unor exemple memorabile, bătrînul
sacerdot iudeu aminteşte pedepsele abătute în trecut asupra
tuturor celor ce s-au purtat cu trufie, cum o făcea Ptolemeu
atunci, sau care au năpăstuit poporul lui Dumnezeu: uriaşii
(Fac. 6:4; 7:10), sodomitanii (Fac. 19:24-29), faraonul (Ieş.
5-12). ♦ Invocarea lui Dumnezeu, în virtutea străvechiului
legămînt cu poporul său ales, reuneşte toate epitetele consacrate ale divinităţii iudaice: Împărat al cerurilor (basileuV"
tw'n ou*ranw'n), Stăpîn a toată zidirea (despovth" pavsh"
ktivsew"), Sfînt între sfinţi (a@gio" e*n a&givoi"), unic Cîrmuitor
(movnarco"), Atotputernic (pantokravtwr), cel ce a zidit toate (o&
ktivsa" taV pavnta), Cel Atoatevăzător (o& pavntwn e*povpth"),
sfînt Împărat (a@gio" basileuv"), Dumnezeu mai presus de toţi/
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toate (qeoV" proV pavntwn); în această enumerare a epiclezelor
divine, în SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. nu apare apelativul gr. propavtwr („Părinte primordial”), prezent în SEPT.
RAHLFS, ci genitivul prepoziţional proV pavntwn, ca determinant al lui qeov" (Dumnezeu mai presus de toţi/ toate); aceeaşi
formă de genitiv prepoziţional apare şi în SEPT.LOND. şi
SEPT.BOS, însă, conform punctuaţiei, el pare a fi determinantul lui a@gio" („sfînt mai presus de toţi”); şi în traducerile
româneşti întîlnim această triplă lecţiune: mai nainte decît
toate sfînt întru sfinţi (MS.45, BIBL.1688), cel decît toate mai sfînt,
întru sfînt lăcaşul său (BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.1944,
BIBL.1968, BIBL.1988), Atotsfîntul tată (BIBL.RADU-GAL.),
Cel sfânt între sfinţi (BIBL.ANANIA), cel dintâi Părinte, Sfânt
între sfinţi (SEPT.NEC); şi MODRZEJEWSKI traduce aici prin
père primordial, conform textului din SEPT.RAHLFS.
2:22
Scena pedepsirii lui Ptolemeu de către Dumnezeu aminteşte
de cea a pedepsirii lui Heliodor din 2Mac. 3:22-30 şi, într-o
anume măsură, de cea a pedepsirii lui Antioh al IV-lea din
2Mac. 9:4-8. Ptolemeu pare a fi cuprins aici de o criză de
epilepsie, care se va manifesta în secvenţele următoare ale
naraţiei prin somnolenţă şi pierderi de memorie.
2:25
În SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN. apare lecţiunea e&tevrwn
(versiunea modernă: al celorlalţi), iar în SEPT.RAHLFS, SEPT.
LOND. şi SEPT.BOS, e&taivrwn („al tovarăşilor”).
2:28-30
Textul decretului lui Ptolemeu este alcătuit în stil indirect,
conţinînd o suită de propoziţii infinitivale, cu excepţia adaosului final din versetul 30, redactat în stil direct. ♦ Subst.
h& laografiva („înscriere a poporului, recensămînt”) este
menţionat în BAILLY, s.v., cu această unică ocurenţă. ♦
Ultima parte a versetului 29 prezintă unele diferenţe între
ediţiile de texte: în BIBL.VEN. şi în SEPT.FRANKF., propoziţia relativă din finalul versetului (ou@" kaiV katecwvrisen
ei*" thVn pronomhsamevnhn au*qentivan ) are verbul la pers. a
III-a sg., avîndu-l ca subiect subînţeles, cel mai probabil, pe
„zeul Dionysos”, spre deosebire de SEPT.RAHLFS, SEPT.
LOND. şi SEPT.BOS, care păstrează şi în acest context
verbul la infinitiv (ou@" kaiV katacwrivsai ei*" thVn prosunestalmevnhn au*qentivan ); o altă deosebire constă în forma
participială acordată cu substantivul final au*qentivan, ale
cărui sensuri (1. ‘autoritate supremă’; 2. ‘omor comis cu
propria mînă’) sînt dificil de încadrat în context; cele două
participii diferă şi ca sens: pronomhsamevnhn (‘privilegiată’)/
prosunestalmevnhn (‘strînsă, restrînsă dinainte’), hapax în
Septuaginta. Urmînd o ediţie sau alta, traducerile româneşti
sînt rareori inteligibile: pre carii i-au şi osebit la domniia cea ce
mai nainte s-au prădat (BIBL.1688), pre carii i-au şi dăspărţit la
cea ce mai nainte s-au prădat domnie (MS.45), şi astfel să fie trecuţi
în rîndul celor ce au dreptul să fie cruţaţi (BIBL.RADU-GAL.),
fiind astfel puşi la o parte în starea dinainte (SEPT.NEC); mai
inteligibile sînt versiunile: şi astfel să fie trecuţi în rîndul celor ce

au dreptul să fie cruţaţi (BIBL.RADU-GAL.), şi trecuţi astfel în
rândul celor cu dreptul de a fi cruţaţi (BIBL.ANANIA), cf. et seront
rangé dans le statut restreint au préalable (MODRZEJEWSKI).
Pentru mai multă claritate, traducerea noastră face din
propoziţia relativă una principală, conform licenţei de a
traduce pronumele relativ printr-unul demonstrativ: şi pe
aceştia [zeul] i-a desemnat [astfel] drept o categorie privilegiată. ♦
Faptul că iudeii care acceptau participarea la recensămînt
erau marcaţi pe trup, ca o categorie privilegiată, cu însemnul lui Dionysos, frunza de iederă, s-ar explica, în opinia
lui Martin Hengel (The Interpenetration of Judaism and Hellenism
in the Pre-Maccabean Period, în The Cambridge History of Judaism,
vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p.
205), prin intenţia lui Ptolemeu de a-i constrînge pe iudeii
din Alexandria să adopte cultul acestui zeu important al
panteonului elenistic, faţă de care regele egiptean avea o
mare admiraţie.
2:31
În secvenţa gr. taV" th'" povlew" eu*sebeiva" e*pibavqra" (versiunea modernă: mijloacele de acces la credinţa cetăţii), subst. h&
e*pibavqra („punte, cale de acces”), preluat din limbajul
marinăresc, unde desemnează puntea volantă folosită la
îmbarcare, este folosit figurat de autor cu referire la posibilităţile oferite iudeilor, prin decretul regal, de a se bucura,
dacă îşi renegau credinţa şi treceau la religia păgînă, de
drepturi civice egale cu ale cetăţenilor Alexandriei; substantivul în discuţie pare să fi fost confundat în unele traduceri
cu un altul din aceeaşi sferă semantică, toV e*pivbaqron („preţ
de îmbarcare”), astfel că secvenţa menţionată mai sus apare
echivalată în versiunile româneşti şi străine în ambele
variante: cêle de bună credinţă ale cetăţii trêpte (BIBL.1688), ale
cetăţii a bune credinţei razăme (MS.45), rînduielile bunei credinţe ale
cetăţii (BIBL.ŞAGUNA, BIBL.ANANIA), din pricina dăjdiilor pe
care le plăteau templului din cetatea sfîntă (BIBL.RADU-GAL.),
preţul pe care-l aveau de plătit pentru intrarea în cetatea evlaviei
(SEPT.NEC), le prix d’adhésion (MODRZEJEWSKI).

Capitolul al 3-lea
3:1
Vb. gr. e*kcolavw („a elimina bila, a se înfuria”), de la care
provine forma de aorist e*xecovlhsen (versiunea modernă:
s-a înfuriat, cf. MS.45: s-au scîrbit, BIBL.1688: să scîrbiia), este
menţionat în BAILLY, s.v., cu această unică ocurenţă, fiind,
probabil, o creaţie a autorului.
3:3
Pentru a marca persistenţa iudeilor în atitudinea lor respectuoasă faţă de regi, autorul recurge la o formă verbală
analitică de imperfect durativ, alcătuită din participiul prezent şi imperfectul vb. ei^nai: h^san fulavssonte".
3:4
Secvenţa făceau notă aparte (versiunea modernă), cf. cwrismoVn
e*poivoun (SEPT.FRANKF.), cu referire la idiotismele compor-
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tamentale ale iudeilor, aminteşte de acea a*mixiva („neamestec”), motiv recurent în rechizitoriul păgîn antiiudaic
din Antichitate.
3:11
Remarcăm în MS.45 un hapax legomenon, adj. întărnechiát, cu
sensul ‘lăudăros, semeţ, îngîmfat’ (Acela, dară, pre cea înfăţăşată bună zilire întărnechiat şi nu văzîndu a celui prea mare
Dumnezău tărie, ce gîndind pururea întru acelaşi să rămîie sfat,
scris-au asupra lor cartea aceasta). Acesta echivalează în context
gr. gagaurwmevno", participiul perfect al vb. gaurovomai ‘a
se semeţi, a fi trufaş’, cf. to exalt oneself, to glory ‘idem’ (GR.
ENGL.), gebrüstet ‘îngîmfat’ (SEPT.GERM.), prided ‘idem’ (SEPT.
ENGL.). Cuvîntul nu este înregistrat ca atare în dicţionare.
În DLR găsim doar vb. a înternăchiá, explicat prin ‘a se uni,
a se împerechea’, cu o unică trimitere la o comună de pe
lîngă Fălticeni. Subst. fem. zilíre are în MS.45 o ocurenţă
unică (vezi supra); derivat nominal de la vb. a zilí (< zi) ‘a
trăi’, dar neatestat în dicţionarele româneşti, cuvîntul pare o
creaţie lexicală spontană, pentru a echivala, în sintagma calchiată bună zilire, corespondentul său din SEPT.FRANKF.,
compusul gr. eujhmeriva (euj- ‘bine’ + hJmevra ‘zi’) ‘prosperitate; sănătate; fericire’ (E.M.).
3:12
Începînd cu acest verset, pînă la sfîrşitul capitolului, este
redată decizia regală, de fapt un ordin (gr. toV provstagma )
redactat în formă epistolară, în stil direct, adresat strategilor
şi oştenilor din armata greco-macedoneană din Egipt, cu
privire la prinderea iudeilor în vederea pedepsirii lor exemplare pentru umilinţa suferită de Ptolemeu la Ierusalim,
prin interdicţia de a pătrunde în adîncul marelui templu.
3:14
În SEPT.LOND., SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS lipseşte sintagma cauzală th'/ h&metevra/ r&wvmh/ (versiunea modernă: datorită...
vitejiei noastre), prezentă în SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN.
(cf. MS.45, BIBL.1688: cu a noastră vitejie).
3:15
Calitatea „omeniei” (gr. h& filanqrwpiva ), virtute regală prin
excelenţă, este revendicată de Ptolemeu de trei ori în această
epistolă (3:15, 18, 20), dar ea nu pare a fi asumată de rege
în baza concepţiei stoice, care o considera iubire faţă de
aproape şi o ridica la rangul de principiu natural al convieţuirii interumane, de vreme ce ordonă o atît de inumană
pedepsire a iudeilor.
3:17
Adv. gr. novqw" este indicat în BAILLY, s.v., cu această unică
ocurenţă; şi MODRZEJEWSKI (p. 145) îl consideră un neologism.
3:18
În structura participială gr. tuvfoi" ferovmenoi palaiotevroi"
(versiunea modernă: Mînaţi de mai vechile [lor] vanităţi, cf.

MS.45: Cu trufe purtîndu-să mai vechi, BIBL.1688: cu semeţii mai
vechi purtîndu-se), subst. o& tu'fo" („fum, vapor”) este folosit
cu sensul derivat (‘lucru van, vanitate, orgoliu’), pentru a conota peiorativ prescripţiile îndătinate ale iudeilor, în virtutea
cărora nu i s-a permis lui Ptolemeu să pătrundă în templul
din Ierusalim.
3:21
Subst gr. h& a*mnhsikakiva (versiunea modernă: absenţa oricărui
resentiment) are aici prima atestare, fiind, neîndoielnic, o creaţie a autorului cărţii 3Mac., pasionat de cuvinte compuse,
de imitaţie livrescă.
3:23
Există unele diferenţe între SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., pe
de o parte, şi SEPT.LOND., SEPT.BOS, SEPT.RAHLFS, pe de
altă parte: 1. e!rgw/ („în faptă, cu fapta”)/ sigh/' („prin tăcere”); 2. taV katorqwvmata („acţiuni drepte”)/ taV pravgmata
(„fapte”).
3:25
Există aici unele lecţiuni diferite între SEPT.FRANKF., BIBL.
VEN., pe de o parte, şi SEPT.LOND., SEPT.BOS, SEPT.
RAHLFS, pe de altă parte: 1. subst. sumforavn („soartă rea,
nenorocire”), acordat cu adj. a*nhvkeston, este absent în a
doua grupă de ediţii; 2. cuvîntul final al versetului este în
prima grupă de ediţii fovbon („înfricoşare”), iar în a doua
fovnon („moarte”); dintre traducerile româneşti, doar MS.45
şi BIBL.1688 urmează varianta de text din SEPT.FRANKF.;
interesant ni se pare faptul că, în toate traducerile româneşti,
genitivul prepoziţional metaV skulmw'n este interpretat ca
referindu-se la jefuirea celor aduşi în lanţuri, or, în acest
context, subst. skulmov", în forma de plural, desemnează
„chinurile” îndurate de iudei atunci; prezumăm confuzia cu
înruditul skuvlma, care, ca derivat al vb. skuvllw („a decoji, a
despuia, a smulge”), poate asuma la plural şi sensul ‘prăzi’.
3:27
Vb. gr. a*potumpanisqhvsetai, viitor pasiv de la a*potumpanivzw, desemnează un supliciu aplicat celor condamnaţi la
moarte, numit o& a*potumpanismov", ce consta în atîrnarea
condamnatului cu cuie de un stîlp (gr. tuvmpanon ), în stilul
crucificării romane.
3:28
Secvenţa th'/ e*leuqeriva/ stefanwqhvsetai (SEPT.FRANKF.) a
ridicat unele probleme editorilor, deoarece dativul instrumental th'/ e*leuqeriva/ apare doar într-un singur manuscris,
celelalte preferînd gen. th'" e*leuqeriva", mai puţin uzual
după vb. stefanovw, -w' („a încununa, a recompensa”); unii
* leuqerivoi" („la Eleuterii”),
editori au propus lecţiunea toi'" E
conform căreia recompensarea delatorului ar avea loc la
Eleuterii (gr. taV *Eleuqevria), sărbătoare a libertăţii, celebrată o dată la cinci ani; recompensarea cu libertatea nu
putea fi acordată decît unui sclav, cu toate că s-a emis şi
ipoteza că ar putea fi vorba de indemnitatea acordată unui
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iudeu în schimbul denunţării coreligionarilor săi (vezi discuţia la MODRZEJEWSKI, p. 148).

Capitolul al 4-lea
4:1
Vb. gr. prokataskirrovw, -w' („a întări”) < adj. skirrov"
(„dur, tare”), prezent aici în forma de participiu perfect
pasiv, prokateskirromevnh", este un neologism forjat de
autorul cărţii.
4:3
Noma, gr. o& nomov" („parte”) < vb. nevmw („a împărţi”), era o
subdiviziune administrativă a Egiptului lagid, care păstrase
vechea diviziune a Egiptului faraonic în 42 de nome, fiecare
fiind condusă de un guvernator numit nomarh (gr. o&
novmarco"), înlocuit în perioada elenistică de un strateg (gr.
o& strathgov"). ♦ Despre oraşele (gr. povlei") Egiptului antic,
HERODOT (Istorii, II, 177) spune că erau în număr de
20000 în timpul domniei faraonului Amasis, iar DIODOR
DIN SICILIA (Biblioteca istorică, I, 31, 7) vorbeşte de mai mult
de 18000 de oraşe egiptene în vremea faraonilor şi de peste
30000 în vremea lagizilor. ♦ Am tradus prin durere (abstract
pentru concret) subst. gr. o& kopetov" („lovitură”) < vb. kovptw
(„a lovi repetat”), care desemnează concret lovirea repetată
a pieptului în semn de durere, gest ritual prezent la mai
multe popoare antice.
4:4
În SEPT.FRANKF. şi în BIBL.VEN., deportarea (gr. thVn
e*xapostolhvn) iudeilor este calificată compasiv de autor prin
adj. trisavqlion („de trei ori nefericită, foarte nefericită”),
în timp ce în alte ediţii (e.g. SEPT.LOND., SEPT.BOS, SEPT.
RAHLFS), calificativul este dusavqlion („cumplit de nefericită”); am optat pentru traducerea de trei ori nefericită, întrucît,
în versetele următoare (5-8), deportaţii sînt enumeraţi în
tripla lor componenţă: bătrîni împovăraţi de ani, femei
proaspăt căsătorite, tinerii soţi ai acestora.
4:5
Adj. gr. e*pivkufo", -on („curbat”) este menţionat în BAILLY,
s.v., doar cu această ocurenţă. ♦ În SEPT.FRANKF. şi în
BIBL.VEN. apare subst. a*peilh'" („ameninţare”) în locul adj.
a&pavsh", acordat cu ai*dou'", în sintagma modală a&pavsh"
ai*dou'" a!neu („fără nici o ruşine”) din SEPT.LOND., SEPT.
BOS şi SEPT.RAHLFS.
4:6
O problemă de interpretare pare să fi pus traducătorilor
enunţul gr. w&" e*sparagmevnai skulmoi'" a*lloeqnevsin, cu
referire la tinerele mirese iudee duse direct din iatacul nupţial în acel convoi funest; în traducerile româneşti întîlnim
următoarele variante: ca cînd are fi răsfirate de alte limbi (MS.45),
ca cînd ară fi răsfirate ca prăzi de alte limbi (BIBL.1688), ca cum
ar fi rupte cu prăzi de alte neamuri (BIBL.ŞAGUNA), ca şi cum ar
fi smulse cu prăzi de alte neamuri (BIBL.1914, BIBL.1944),

spăimântate de păgâneştile chinuri (BIBL.RADU-GAL.), ca şi cum
ar fi smulse ca prăzi de alte neamuri (BIBL.1968, BIBL.ANANIA),
sfâşiate de reaua purtare a celor de alt neam (SEPT.NEC); după
cum se poate observa în majoritatea traducerilor, se face
din nou confuzie între subst. skulmov" („chin, violenţă”) şi
skuvlma („pradă”), deşi în contextul menţionat este evidentă
prezenţa celui dintîi (cf. MODRZEJEWSKI: tirraillées par les
outrages que leur infligeaint les étrangers, versiunea modernă:
sfîşiate cum erau de chinuri [provenite] de la străini); o cauză a
erorii de interpretare ar fi şi prezenţa conj. w&" la începutul
enunţului citat mai sus, care poate fi interpretat fie drept o
structură participială conjuncţională (în care conj. w&" poate
avea sens comparativ sau cauzal), fie, prin elipsa auxiliarului
ei*siv sau h^san, drept o comparativă ipotetică sau o cauzală.
4:10
Remarcăm în MS.45 subst. fem. podíre, cu sensul ‘faptul de
a pune o podea; pardoseală’ (Încă şi cu cea de asupra deasă podire
aflîndu-să); echivalează în context gr. sanivdwma ‘idem’, cf.
Bretterschicht ‘idem’ (SEPT.GERM.), planking ‘idem’ (SEPT.
ENGL.). Definit, generic, prin ‘acţiunea de a podi şi rezultatul ei’, cuvîntul este atestat în DLR doar în dicţionare din
secolul al XIX-lea (E.M.).
4:11
Schedia (gr. Scediva, „construcţie întocmită în grabă, ponton,
plută”) era un post vamal mobil din apropierea Alexandriei
(cca 20 km), de unde, pe canalul Nilului, se ajungea la hipodromul unde urmau a fi închişi atunci iudeii; în BIBL.1688,
termenul grec este tradus prin şaică (‘ambarcaţiune cu vele
şi vîsle, cu fundul plat, folosită pentru transportul mărfurilor; luntre, plută’), iar în MS.45 prin plută. În sinagoga
ridicată pe locul hipodromului au fost descoperite vestigiile
vieţii religioase ale unei comunităţi de iudei stabilite aici. ♦
În BIBL.1688 şi în MS.45, gen. absolut gr. tou' paravplou
peranqevnto" este tradus prin mêrgerea obîrşindu-se/ mêrgerea
obîrşindu-să, echivalîndu-se vb. gr. peraivnw cu arhaicul a se
obîrşi (‘a se încheia, a ajunge la capăt’), derivat de la împrumutul slav obîrşie (‘capăt, început, sfîrşit’). ♦ Un prim scop al
comasării iudeilor în hipodromul de la periferia Alexandriei
a fost unul exemplar, paradigmatic, aşa cum se deduce din
expresia proV" paradeigmatismovn (versiunea modernă: spre
exemplu); în al doilea rînd, s-a avut în vedere imposibilitatea
contactului soldaţilor iudei din convoi cu garnizoana regală
din Alexandria, care ar fi putut genera unele acte de solidaritate; în al treilea rînd, pare să fi fost vorba de intenţia de
a-i ţine pe evreii ce urmau a fi pedepsiţi departe de interiorul
zidurilor din Alexandria, care ar fi constituit şi pentru ei, sub
aspect juridic, protecţia de care beneficiau locuitorii evrei
din oraş.
4:14
Sintagma participială gr. e!mprosqen bracei' prodedhlwmevnhn (versiunea modernă: indicată puţin mai înainte) face
referire la condamnarea la muncă forţată, impusă anterior,
prin decret oficial, de Ptolemeu iudeilor, condamnare care
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va fi comutată ulterior în pedeapsa capitală; nu credem că
autorul se referă la această pedeapsă ca la una indicată de el
mai înainte în text.
4:17
Recensămîntul iudeilor ordonat de Ptolemeu strategilor din
fiecare provincie a Egiptului, în vederea pedepsirii, nu ar fi
fost încheiat, pretinde autorul 3Mac., la sfîrşitul a patruzeci
de zile (cifră simbolică), din pricina mulţimii lor nemăsurate (gr.
diaV thVn a*mevtrhton au*tw'n plhquvn), motivaţie exagerată,
în opinia unor comentatori, întrucît numărul evreilor din
Alexandria şi din ţinuturile învecinate nu putea fi mai mare
de 300000 (MODRZEJEWSKI, p. 153).
4:19-20
Corupţia funcţionarilor publici, imputată acestora de rege
pentru tergiversarea recensămîntului, pare să fi fost o realitate, de vreme ce şi mai sus, la 2:32, se menţiona faptul că
iudeii plăteau pentru a se sustrage de la înscrierea în registrele de recensămînt şi a-şi cruţa astfel viaţa, precizîndu-se
expres că făceau acest lucru fără teamă (gr. a*dew'"). ♦ Subst.
gr. e*kfughv, menţionat în BAILLY, s.v., cu această unică
ocurenţă, nu înseamnă aici propriu-zis ‘fugă’, ci ‘scăpare,
sustragere’, astfel că sintagma referitoare la motivul coruperii
scribilor, ei*" mhcanhVn th'" e*kfugh'", trebuie tradusă pentru
înlesnirea sustragerii [de la recensămînt] (versiunea modernă). ♦
Şi subst. gr. h& carthriva, care desemnează materialul de scris
folosit de scribii egipteni la recensămînt, este aici un hapax
legomenon.

Capitolul al 5-lea
5:1
În BIBL.1688 şi în MS.45, pentru elefanţi este folosit cuvîntul pili, provenit, cel mai probabil, din limba turcă (TIKTIN3,
s.v.). ♦ Funcţia lui Hermon, prieten al regelui, de a se ocupa
de escadronul de elefanţi de luptă ai regelui, este desemnată
aici perifrastic prin sintagma gr. toVn proV" tw'n e*lefavntwn
e*pimeleiva/ (versiunea modernă: cel ce avea în grijă elefanţii), iar
mai jos (versetul 4) prin compusul e*lefantavrch" (versiunea modernă: îngrijitorul elefanţilor), care-l desemna, de fapt,
pe cel ce se ocupa de întreţinerea unei trupe de 16 elefanţi
de război, titlu deţinut şi de regele Seleucos I Nicator.
5:2
Pogromul cu elefanţi îmbătaţi cu tămîie şi vin, poruncit aici
de Ptolemeu, pare să aibă un suport atît în folclorul iudeilor
din Alexandria, abundent în istorisiri despre persecuţile lor,
cît şi în groaza pe care le-o inspira vederea acestor feroce
animale de luptă. ♦ O problemă de interpretare şi de traducere pune în acest verset sintagma gr. dayilevsi dravkesi
libanwtou', datorită semantismului subst. toV dravko": în
BAILLY, s.v., este indicat ca fiind folosit doar la forma de
dativ plural, cum apare şi aici, şi avînd sensul de ‘ochi’, în
virtutea apartenenţei la familia lexicală a vb. devrkomai („a
privi”); aceeaşi derivare este menţionată şi în CHANTRAINE,

s.v.; MODRZEJEWSKI (p. 155) îl relaţionează, însă, cu vb.
dravssomai („a lua în mînă”) şi-i atribuie sensul ‘un pumn
de, o mînă de’, destul de plauzibil în context, dar neînregistrat în dicţionare, fiind posibilă confuzia cu toV dravgma
(„pumn”); urmărind echivalarea sintagmei de mai sus în
traducerile româneşti, am întîlnit variantele: cu de ajunsu pumni
de tămîie (MS.45), cu mertice de tămîie de ajunsu (BIBL.1688, unde
împrumutul maghiar mertíc desemnează o măsură de cereale,
cf. DLR, s.v.), cu mănunchi de tămîie de ajuns (BIBL.ŞAGUNA,
BIBL.1914), cu tămîie cu pumnii (BIBL.RADU-GAL.), cu tămîie de
ajuns (BIBL.1944, BIBL.1968), cu destulă tămâie (BIBL.ANANIA),
pumni întregi de tămâie (SEPT.NEC); începînd cu MS.45, se observă predominanţa sensului ‘pumn’; traducerea noastră, cu
abundente rotocoale de tămîie, a avut în vedere sensul de bază al
substantivului în discuţie, fiind vorba, poate, de asemănarea
micilor bucăţi de tămîie (gr. o& libanwtov"), provenite din
solidificarea sucului scurs din scoarţa arborelui de tămîie (gr.
o&, h& livbano"), cu organul vederii.
5:16-17
În aceste versete sînt folosite trei lexeme pentru desemnarea
ospăţului, h& eu*wciva, h& sumposiva şi o& povto", cu deosebirea
că cel dintîi se referă la întregul ospăţ, iar celelalte două la
partea lui finală, destinată băuturii şi discuţiilor în comun,
desemnată în versetul 17 şi prin sintagma toVn parovnta th'"
sumposiva" (SEPT.FRANKF.), cf. toV paroVn th'" sumposiva"
(SEPT.RAHLFS).
5:20
Phalaris (gr. Favlari"), celebru tiran din Acragas (Agrigentum,
în Sicilia), din secolul al VI-lea î.Hr., era renumit atît pentru
cruzimea lui, cît şi pentru prosperitatea la care a adus cetatea siciliană pe care o conducea; se spune că un sculptor
local, Perillaus sau Perillos, i-a oferit ca aparat de tortură
un taur de bronz, în care urma să fie închis condamnatul
după aducerea taurului în stare de incandescenţă. Tiranul ar
fi făcut proba cumplitului instrument cu însuşi creatorul
lui, iar peste ani, cînd poporul nu i-a mai suportat tirania, ar
fi devenit el însuşi victima taurului de bronz (POLYBIUS, op.
cit., XII, 25). VALERIUS MAXIMUS (Factorum et dictorum memorabilium libri novem, III, 3.3.2) susţine însă că tiranul Phalaris
a fost lapidat de popor, la incitarea filosofului Zenon din
Elea, ajuns la bătrîneţe la Agrigentum, unde spera să-l vindece pe tiran de nebunia cruzimii lui: [...] patriam enim egressus,
in qua frui secura libertate poterat, Agrigentum miserabili seruitute
obrutum petiit, tanta fiducia ingenii ac morum suorum fretus, ut
sperauerit et tyranno et Phalari uaesanae mentis feritatem a se deripi
posse. postquam deinde apud illum plus consuetudinem dominationis
quam consilii salubritatem ualere animaduertit, nobilissimos eius
ciuitatis adulescentes cupiditate liberandae patriae inflammauit. cuius
rei cum indicium ad tyrannum manasset, conuocato in forum populo
torquere eum uario cruciatus genere coepit subinde quaerens quosnam
consilii participes haberet. at ille neque eorum <quemquam> nominauit
et proximum quemque ac fidissimum tyranno suspectum reddidit
increpitansque Agrigentinis ignauiam ac timiditatem effecit ut subito
mentis inpulsu concitati Phalarim lapidibus prosternerent. senis ergo
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unius eculeo inpositi non supplex uox nec miserabilis eiulatus, sed
fortis cohortatio totius urbis animum fortunamque mutauit („[...]
plecînd din patria în care se putea bucura de o libertate nestingherită, [Zenon] s-a îndreptat spre Agrigentum, copleşit
de nefericita sclavie, bazat pe o atît de mare încredere în
firea şi purtarea sa, încît spera să-i poată vindeca şi tiranului
Phalaris cruzimea unei minţi nesănătoase. Mai apoi, după
ce şi-a dat seama că la acela are mai multă valoare deprinderea de a domni decît sănătatea gîndului, i-a înflăcărat pe
cei mai nobili tineri din acea cetate de dorinţa de a-şi elibera
patria. După ce a ajuns la tiran informaţia despre acest fapt,
convocînd poporul în piaţa publică, a început să-l tortureze
[pe filosof] cu felurite suplicii, întrebîndu-l ce aliaţi mai avea
la acel plan. El, însă, nu a numit pe nici unul dintre aceştia,
ci l-a dat ca suspect pe fiecare dintre cei mai apropiaţi prieteni şi oameni de încredere ai tiranului; şi, ocărînd lenea şi
laşitatea celor din Agrigentum, a făcut ca, printr-un neaşteptat
impuls al minţii, cei aţîţaţi să-l culce la pămînt cu pietre pe
Phalaris. Aşa că nu vocea rugătoare a unui bătrîn pus pe
căluţul de tortură şi nici nefericita lui tînguire, ci puternica
îmbărbătare a întregului oraş a schimbat gîndul şi soarta
[oamenilor]”). Relatarea lui Valerius Maximus pare a avea
ca sursă biografia lui Zenon, scrisă de DIOGENE LAERTIOS
(Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, IX, 25-29), doar că acolo
este vorba despre tiranul Nearchos din Elea. Dezminţind
reputaţia cruzimii lui Phalaris, sofiştii din Imperiul roman
(reprezentanţii sofisticii a II-a) îl prezintă ca pe un generos
om de cultură, aşa cum apare şi în cele 148 de Scrisori ale lui
Phalaris, redactate, cel mai probabil, de sofistul şi retorul
Hadrianus din Tyr (secolul al II-lea d.Hr.).
5:23
Marele peristil (gr. mevga" perivstulo") era, probabil, o mare
curte înconjurată de coloane, aflată la nord-est de oraş, între
palatul regal şi hipodrom; nefiind menţionat de alte surse,
poziţia acestui loc a fost prezumată de comentatori (vezi
MODRZEJEWSKI, p. 157).
5:25
Vb. gr. yucoulkevomai, -ou'mai („a-şi da ultima suflare, a-şi
trage cu greu sufletul”), de la care provine participiul din acest
verset (yucoulkouvmenoi), este indicat în BAILLY, s.v., cu
această unică ocurenţă, acest hapax legomenon fiind, foarte
probabil, un neologism creat de autorul acestei cărţi.
5:31
SEPT.LOND. şi SEPT.BOS prezintă în acest verset două lecţiuni diferite faţă de SEPT.FRANKF., BIBL.VEN. şi SEPT.
RAHLFS: 1. Ei* soi în loc de @Osoi; 2. gonaiv în loc de govnoi;
dacă cea de-a doua lecţiune nu implică o diferenţă semantică majoră, cea dintîi schimbă sensibil sensul, făcînd referire
directă la părinţii sau la copiii lui Hermon; în traducerile
româneşti apar ambele lecţiuni, prevalentă fiind însă cea
dintîi: Cîţi părinţi ară fi de faţă au a ficiorilor naştere... (MS.45), De
ar hi ţie părinţii tăi de faţă au naşteri de feciori... (BIBL.1688), De-ar
fi părinţii tăi aici sau fii fiilor... (BIBL.1914, BIBL.1968), Dacă ar

fi aici de faţă părinţii tăi sau copiii tăi... (BIBL.RADU-GAL.), De-ar
fi părinţii tăi aici sau fiii tăi... (BIBL.ANANIA), Oricâţi părinţi sau
prunci ar fi de faţă... (SEPT.NEC). ♦ Ar mai fi de semnalat şi
diferenţa de lecţiune între ediţiile SEPT.FRANKF., BIBL.
VEN., SEPT.LOND., SEPT.BOS şi ediţia SEPT.RAHLFS în
privinţa formei verbale e*skeuvasan a!n/ e*skeuvasa a!n ; cea
dintîi poate fi interpretată ca pers. a III-a pl. (acordată cu
aceleaşi subiecte din enunţul incipital al versetului) sau pers.
I sg., cu un n eufonic (aşa-numitul n e*felkustikovn ), iar cea
de-a doua doar ca pers. I sg. ♦ În unele traduceri româneşti
apare un fragment adiţional, inexistent în textul grecesc: de
s-ar sătura (BIBL.1914), încît s-ar sătura din trupurile lor (BIBL.
1944, BIBL.1968, BIBL.1988).
5:32
Unul dintre motivele invocate de Ptolemeu pentru cruţarea
vieţii lui Hermon este „creşterea împreună” (SEPT.FRANKF.:
h& suntrofiva ), datorită căreia „cei crescuţi şi educaţi împreună” (gr. oi& suvntrofoi), ca fraţi de lapte şi de joacă,
păstrau toată viaţa o afecţiune şi o îndatorare reciprocă. ♦
SEPT.FRANKF. şi BIBL.VEN. prezintă lecţiunea e*sterhvqh
(indicativ aorist pasiv, pers. a III-a sg.), iar SEPT.LOND.,
SEPT.BOS şi SEPT.RAHLFS au forma e*sterhvqh" (pers. a
II-a sg.); chiar dacă cea de-a doua lecţiune („tu ai fi lipsit de
viaţă în locul lor”) ar părea mai justificată semantic în contextul unei ameninţări directe, credem că prima este mai
corectă gramatical, întrucît gr. toV zh'n poate fi subiectul
formei verbale e*sterhvqh, dar nu şi complementul lui
e* sterhvqh" (corectă ar fi fost în acest caz forma de genitiv
tou' zh'n, fiindcă vb. sterevw, -w', din aria semantică verba
copiae vel inopiae, cere genitivul); în traducerile româneşti întîlnim următoarele variante: de viaţă pentru acêstea te-ai fi lipsit
(BIBL.1688, BIBL.1914), a trăi pentru acêstea s-are fi lipsit (MS.45),
ţi-aş lua viaţa în locul lor (BIBL.RADU-GAL., BIBL.ANANIA), îţi
ridicam viaţa pentru acestea (BIBL.1944, BIBL.1988), ţi-aş lua
viaţa în locul acestora (SEPT.NEC).
5:36
Sintagma incipitală gr. kataV deV touvtou"/ touV" au*touV"/
novmou" din acest verset pare să fi pus traducătorilor unele
probleme, datorate atît ambiguităţii semantice a prep. katav
+ ac. („în timpul, după”, în sens temporal, „după, conform
cu”, în sens modal), cît şi diferenţei de lecţiune între ediţii
în privinţa adj. pronominal: 1. SEPT.FRANKF., BIBL.VEN.,
SEPT.LOND., SEPT.BOS: touvtou" („aceste”); 2. SEPT.RAHLFS:
touV" au*touv" („aceleaşi”); soluţiile propuse în traducerile
româneşti şi străine sînt atît de ordin temporal, cît şi modal,
conformîndu-se, în privinţa adjectivului pronominal, unei
ediţii sau alteia: după legile acêstea (BIBL.1688, MS.45), după
aceea (BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914, BIBL.RADU-GAL., BIBL.1944,
BIBL.1968, BIBL.ANANIA), după aceleaşi rînduieli (SEPT.NEC),
selon les même règles (MODRZEJEWSKI); urmînd SEPT.FRANKF.,
traducerea noastră, după aceste feluri de comportament, a avut în
vedere atît sensul temporal al prepoziţiei, cît şi sensul pl.
novmou", care desemnează aici, în opinia noastră, nu „rînduielile” după care era organizat ospăţul, ci „felurile de com-
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Capitolul al 6-lea

(mivsubri", -io"). ♦ De mare efect sînt figurile retorice: 1.
polyptota (repetarea unui cuvînt la cazuri diferite): 6:3 –
străin în [ţară] străină (e*n xevnh/... xevnon); 2. parigmenonul
(folosirea în acelaşi enunţ a unor cuvinte derivate de la acelaşi radical): 6:11 – [să nu se laude] cu deşertăciunile lor cei ce cugetă
deşert (toi'" mataivoi" oi& mataiovfrone"). ♦ Ca şi Simon,
Eleazar menţionează în ruga sa pedepsirea sau ajutorarea
unor personaje celebre ale istorisirilor biblice: faraonul
Egiptului, urmăritorul iudeilor fugiţi din Egipt, aruncat şi
înecat în mare cu întreaga sa oaste (Ieş. 14:21-28), regele
asirian Sennacherim sau Sennacherib, care a reprimat revolta
palestinienilor contra regelui Iuda Ezechias (4Reg. 18:13-19;
doar că acolo regele este pedepsit nu direct de Dumnezeu,
ci prin intermediul îngerului trimis de el), cei trei tovarăşi
din Babilon (Dan. 3; este vorba despre Anania, Azaria şi
Misail, pedepsiţi pentru refuzul apostaziei şi scăpaţi de
Dumnezeu de la moartea prin ardere în cuptor), prorocul
Daniel (Dan. 6), condamnat la aruncarea în groapa cu lei
fiindcă nu se închina regelui Darius, ca unic Dumnezeu, dar
salvat de adevăratul Dumnezeu de la moarte, profetul Iona,
considerat autorul cărţii veterotestamentare Iona (profetul
nesocotise porunca lui Dumnezeu de a proroci la Ninive şi
plecase pe mare, dar, iscîndu-se o furtună puternică, el le
spune marinarilor că este din vina lui şi le cere să-l arunce
în mare pentru a o potoli; înghiţit de un peşte uriaş, desemnat şi aici, ca în Iona 2:1, prin termenul gr. kh'to", -ou",
„chit”, profetul se roagă lui Dumnezeu timp de trei zile, în
burta peştelui, iar a treia zi este aruncat pe ţărmul cetăţii
Ninive). ♦ În versetul 15 se face apel şi la un citat din Lev.
26:44, care îi reaminteşte lui Dumnezeu o afirmaţie precedentă: Nici cînd erau în ţara duşmanilor nu i-am dispreţuit.

6:1

6:16

Cel desemnat aici drept un anume Eleazar (gr. *Eleavzaro"
ti") are, atît în baza semantismului onomastic („Domnul
m-a ajutat”), cît şi a meritelor şi calităţii sale sacerdotale,
îndreptăţirea de a se adresa lui Dumnezeu pentru salvarea
iudeilor. Un personaj cu acelaşi nume apare ca martir al
persecuţiilor lui Antioh al IV-lea în 2Mac. 6:18-31 şi 4Mac.
6:5; 7:1, dar nu e sigur că e vorba de o coincidenţă reală sau
de un prototip al bătrînului respectabil şi evlavios din imaginarul colectiv al iudeilor din diaspora.

O problemă ridică în acest verset semantismul şi, implicit,
traducerea secvenţei gr. pantiV tw'/ th'" dunavmew" fruavgmati,
din cauza dublului sens al celor două substantive: h& duvnami"
(‘putere’/ ‘armată’) şi toV fruvagma (‘sunet scos de un animal;
mormăit, nechezat, grohăit’/ ‘aroganţă, mîndrie, orgoliu,
semeţie’); MODRZEJEWSKI (p. 164) traduce prin avec toute
l’insolence de sa puissance, iar în traducerile româneşti am întîlnit variantele: cu toată a puterii zborîre (BIBL.1688, MS.45;
subst. zborî’re nu figurează în DLR, dar se poate prezuma că
provine, ca infinitiv lung substantivizat, de la unul dintre
verbele a zborî: 1. ‘a aduna [cu referire la oameni]’; 2. ‘a zbîrli
[cu referire la păr sau pene]’; 3. ‘a tăifăsui’; într-un glosar al
BIBL.1688 (p. 948), ce figurează pe site-ul romdallas.org/
church_site/Vali, accesat la 28.04.2014, cuvîntul este indicat
cu sensul ‘conducere, sfat’; în cele două versiuni româneşti,
subst. zborîre are sensul ‘mîndrie, semeţie’, cf. SEPT.ENGL.:
pride ‘mîndrie’, SEPT.GERM.: Stolz ‘idem’), cu tot sunetul puterii
(BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914), cu tot alaiul lui ostăşesc (BIBL.
RADU-GAL., BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.1988), cu tot vălmăşagul puterii lui (BIBL.ANANIA), în nechezatul [cailor] oştirii
(SEPT.NEC). Dat fiind faptul că, aşa cum observă judicios
şi N. Clayton Croy (3 Maccabees. Septuagint Commentary Series,
Brill Academic Publishers, Leiden, 2006, p. 102), în 3Mac.,

portament” menţionate mai sus: mînia regelui, plecarea
prietenilor şi a invitaţilor, rugăciunea plină de speranţă a
iudeilor; credem că însăşi topica incipitală a sintagmei subliniază contrastul între ceea ce se întîmplase anterior şi
dispoziţia din nou festivă a regelui.
5:40
Semnalăm diferenţa de lecţiune între ediţii în privinţa unei
forme verbale: 1. SEPT.FRANKF., BIBL.VEN.: diapeiravsei"
(versiunea modernă: vei pune la încercare); 2. SEPT.LOND.,
SEPT.BOS, SEPT.RAHLFS: diapeiravzei" („pui la încercare”).
5:42
Prin figura de stil a prolepsei, autorul desemnează jurămîntul (gr. o!rko") lui Ptolemeu ca fiind lipsit de împlinire (gr.
a*televstato"), anticipînd, astfel, eşecul final al regelui în
pedepsirea iudeilor.
5:47
Sintagma gr. pantiV tw/' bavrei ridică unele probleme din
cauza polisemantismului subst. toV bavro" („greutate, povară, plenitudine, forţă armată, putere, autoritate, gravitate”);
în traducerile româneşti, majoritară este versiunea cu toată
greutatea (BIBL.1688, cf. MS.45), cu toată forţa (SEPT.NEC);
MODRZEJEWSKI (p. 160) traduce avec véhémence; credem că
traducerea noastră, cu toată puterea, cumulează atît ideea puterii civile, juridice şi militare pe care o avea regele, cît şi pe
cea a puternicei forţe armate pe care o folosea atunci pentru
pedepsirea unor oameni lipsiţi de apărare.

6:2-15
În aceste versete este redată ruga lui Eleazar, care, la fel ca
cea a lui Simon din 2:2-20, începe cu invocarea divinităţii
iudaice prin apelativele tradiţionale: preaputernice Împărate,
preaînalte şi atotputernice Dumnezeu (gr. basileu' megalokravtwr,
u@yiste pantokravtwr qee v ); pe parcursul rugii sale, Eleazar
va recurge şi la alte epitete ale Dumnezeului iudaic: 6:9 –
„cel ce urăşte trufia” (mivsubri"), „multmilostiv” (poluevleo"),
„apărătorul tuturor” (tw'n o@lwn skepasthv"); 6:12 – „veşnic”
(ai*wvnio"); 6:13 – „slăvit” (e!ntimo"). ♦ Semnalăm aici cîteva
adjective compuse, hapax legomena, creaţii ale autorului: 6:4
– „înecat în mare” (pontovbroco", -on); 6:8 – „care vieţuieşte în adîncul mării” (buqotrefhv", -ev"); 6:9 – „milostiv”
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subst. duvnami" are la singular mai ales sensul de ‘putere’, am
optat pentru traducerea cu întreaga semeţie a puterii, cu referire
nu doar la atitudinea trufaşă a regelui, ci şi la puterea
armată pe care se bizuia şi care îl urma.
6:17
În SEPT.FRANKF., BIBL.VEN., SEPT.LOND. şi SEPT.BOS
apare cuvîntul oi*mwghvn („lamentaţie, plîngere”), iar în SEPT.
RAHLFS, ptovhn („spaimă”); în traducerile româneşti, lecţiunea majoritară este plîngere, jale, doar SEPT.NEC traducînd
prin spaimă; şi MODRZEJEWSKI (p. 164), urmînd tot varianta
SEPT.RAHLFS, traduce prin frayeur.

în cazul acestei scrisori un şablon al introducerii epistolare.
7:3
Termenul gr. a*postavth" < vb. a*fivsthmi („a se depărta, a
se separa”) este folosit aici cu sensul lui primar, ‘rebel, trădător’, de la care, prin extensie, provine sensul religios
cunoscut, referitor la cel ce-şi abandonează credinţa.
7:4

O nouă creaţie a autorului este aici adj. compus u&povfriko",
-on, tradus de noi prin cuprins de înfiorare.

Devenită un topos în scrierile antiudaice, ostilitatea (gr. h&
dusmevneia) iudeilor faţă de celelalte neamuri este menţionată şi de istoricul TACITUS (Historiae, V, 5), în caracterizarea pe care o face neamului iudeu: apud ipsos fides obstinata,
misericordia in promptu, sed adversus omnis alios hostile odium („la
ei există o bună-credinţă statornică, milosîrdie faţă de ai lor,
dar faţă de toţi ceilalţi, o ură duşmănoasă”).

6:26

7:5

În unele traduceri româneşti (BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914,
BIBL.1944, BIBL.1968), în urma relaţionării greşite a participiului diafevronta" cu pronumele personal h&ma'" (şi nu
cu articolul touv", care îl substantivizează), reiese că păgînii
se deosebesc de toate neamurile, nu iudeii, cum e în logica
textului (BIBL.1914: către noi, neamurile, care cu totul suntem
osebiţi).

Uitînd că el însuşi poruncise strîngerea iudeilor din cuprinsul regatului său şi aducerea lor imediată, în vederea unei
pedepsiri exemplare, Ptolemeu pune acest lucru pe seama
unora dintre prieteni, care ar fi nesocotit şi dispoziţiile
legislaţiei regale, lipsindu-i pe cei ce aveau să fie pedepsiţi
de o anchetă prealabilă şi de posibilitatea de a aduce dovezi
în apărarea lor (gr. a!neu pavsh" a*nakrivsew" kaiV e*xetavsew").
♦ Este din nou amintit, ca etalon de cruzime şi sălbăticie,
comportamentul îndătinat al sciţilor (cf. 2Mac. 4:47, 4Mac.
10:7).

6:20

6:30-37
Aceste versete au o evidentă conotaţie etiologică, motivînd
şi explicînd originea unei sărbători care, după afirmaţia lui
FLAVIUS IOSEPHUS (Contra Apionem, II, 55) era încă celebrată de iudeii din Alexandria în vremea sa, la sfîrşitul secolului I d.Hr.
6:38
Datările de aici sînt făcute după calendarul egiptean: cea
dintîi, referitoare la recensămîntul iudeilor pe durata a 40
de zile, corespunde, după calendarul roman, perioadei cuprinse între 7 iulie – 15 august 217 î.Hr.; cea de-a doua,
referitoare la intervalul de trei zile prevăzut pentru exterminarea lor, ar corespunde perioadei 16-18 august a aceluiaşi
an. ♦ În MS.45, elementul livresc epífi, subst. masc. (Şi scriu
pre ei den 25 a lui pahon pînă în 4 a lui epífi, întru zile 40), este
un împrumut contextual după gr. ejpivfi (SEPT.FRANKF.),
transcriere aproximativă a numelui celei de-a treia luni a
anului în calendarul egiptean, cf. engl. Epiphi (SEPT.ENGL.),
germ. Epiphi (SEPT.GERM.). Cuvîntul nu este înregistrat în
DLR (E.M.).

Capitolul al 7-lea
7:1
De fapt, regele Ptolemeu Philopator a avut un singur fiu,
pe viitorul Ptolemeu al V-lea Epiphanes, născut în 209 î.Hr.,
deci după cîţiva ani de la data prezumată a acestei scrisori
(217 î.Hr.); pare să fie vorba, deci, de o neglijenţă a autorului cărţii 3Mac., care, fără a se documenta riguros, a aplicat

7:14
Lexemul gr. o& paradeigmatismov" desemnează acţiunea de
a da un exemplu prin aplicarea unei pedepse, de aceea am
considerat că traducerea cea mai potrivită în context a
expresiei modale metaV paradeigmatismw'n ar fi cu intenţii
pilduitoare; în majoritatea traducerilor româneşti întîlnim însă
echivalări oarecum surprinzătoare, care valorifică nu sensul
substantivului în cauză, ci pe cel al verbului de la care provine acesta, paradeivknumi („a arăta”): cu arătări (BIBL.1688,
MS.45, BIBL.ŞAGUNA, BIBL.1914), cu arătări din lege (BIBL.
RADU-GAL., BIBL.1944, BIBL.1968, BIBL.1988).
7:17
Ptolemaida (versiunea modernă) sau Ptolemais, supranumită
doar aici Purtătoarea de trandafiri (gr. r&odofovron), cf. MS.45
(De trandafir scoţătoare), pare să fie, dintre oraşele elenistice cu
acelaşi nume, fondate sau restaurate de Ptolemei, Ptolemais
Hermiou, colonia greacă întemeiată în oaza Fayum din
Egiptul de mijloc, de Ptolemeu I Soter şi dotată cu un port
la Nil (vezi MODRZEJEWSKI, p. 173); după Alexandria şi
Naukratis, acesta era al treilea oraş cu statut de „polis” şi cu
anumite privilegii administrative, juridice şi religioase.
7:22
Genitivul absolut cu sens cauzal taV megalei'a tou' megivstou
qeou' poihvsanto" din ultima parte a acestui verset (versiunea modernă: fiindcă preamăritul Dumnezeu făptuise lucruri
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măreţe) apare în multe traduceri româneşti înţeles şi echivalat, ca şi cînd ar fi vorba despre un participiu coniunct
(poihvsante"), cu referire la iudei, în loc de poihvsanto"
(acordat cu subiectul qeou' ): măririle celui prea mare Dumnezău

făcînd (MS.45, BIBL.1688), făcînd lui Dumnezeu cel prea mare
(BIBL.ŞAGUNA), măriri făcînd lui Dumnezeu cel preamare (BIBL.
1914), mărire făcînd lui Dumnezeu cel prea mare (BIBL.1944,
BIBL.1968).
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A
a1 : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „zu, nach” : „à” : (15x)
a prep. [1] 5, 63; 5, 63; 10, 7; [2] 3, 18; 3, 24; 14, 36; [3] 2,
2; 2, 7; 4, 14; 5, 7; 7, 9;
-a prep. [2] 14, 34; [3] 3, 21; 7, 23;
a2 Æ al
abáte : (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) : v. III : „1. ablenken, 2.
hingehen, 3. abweichen” : „1. dévier, 2. aller faire qch., 3.
dériver” : (9x)
a ne abate verb infinitiv prezent [1] 9, 45;
a să abate verb infinitiv prezent [1] 5, 46;
abătîndu-se verb gerunziu [1] 4, 19; [3] 3, 22;
să abătu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 35; 5, 68; 12, 31;
12, 33;
să abătură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 47;
abiá : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : adv. : „kaum, erst” : „à peine”
: (3x)
abiia adv. [3] 1, 23; 5, 15; 7, 6;
acél : (1521 NEACŞU) : adj./pron. dem. : „jener” : „ce, celui-lá” :
(95x)
a acelora adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat. [3] 4, 13;
a acelui adj. pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 4, 13;
a aceluia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [3] 1, 3;
acea adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 11, 48; [2] 2, 4; 4, 12;
acêea adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 2, 25; 2, 41; 3, 48; 4,
25; 4, 60; 5, 34; 5, 51; 5, 60; 5, 67; 7, 48; 9, 31; 9, 49;
9, 55; 9, 56; 10, 50; 11, 48; 11, 74; 13, 22; [2] 3, 5; 9,
1; 9, 14; 10, 5; 14, 4; [3] 1, 12;
acêea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 4, 54; 6, 43; 13, 20; [2]
3, 8; 4, 21; 4, 34; 4, 46; 5, 4; 5, 11; 5, 17; 5, 20; 6, 15;
6, 27; 7, 9; 8, 36; 9, 2; 9, 4; 10, 7; 10, 13; 10, 30; 11,
24; 11, 37; 12, 46; 14, 7; 14, 19; [3] 2, 23; 3, 24; 5, 42;
6, 30;
acei adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac. [2] 12, 40;
aceia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 8, 30; [2] 8, 18; [3] 1,
13;
acel adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac. [2] 9, 28;
acel adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [2] 5, 17; 13, 4; [3] 5, 5;
acela adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [2] 1, 14; 13, 5; [3] 1,
23; 6, 16;
acela pron. dem. masc. sg. nom./ac. [2] 3, 29; 14, 40; [3] 3, 11;
3, 28; 6, 30;
acêle adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac. [2] 14, 27;
acêle adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 13, 44; [2] 12, 18;
acêlea adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 12; 2, 1; 9, 24;

11, 14; 11, 14; 11, 20; 13, 43; 14, 13; [2] 15, 38;
acêlea adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac. [2] 12, 18;
acêlea pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 4, 27; [2] 7, 4;
acelora pron. dem. masc. pl. dat./gen. [1] 5, 62; [3] 4, 13;
acelui adj. pron. dem. neutru sg. gen./dat. [2] 3, 39;
aceluia adj. pron. dem. neutru sg. gen./dat. [1] 6, 49;
acélaşi : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. pron. dem. : „derselbe, der
gleiche” : „le même” : (7x)
acêeaşi adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [3] 1, 23; 3, 25; 7, 15;
acelaşi adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [2] 4, 38; [3] 3, 11; 4,
13;
acêleaşi adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac. [2] 3, 33;
acést : (1521 NEACŞU) : adj./pron. dem. : „dieser” : „ce-ci, celui-ci”
: (310x)
a acestora pron. dem. masc. pl. gen./dat. [2] 10, 19; 12, 27;
a acestuia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [3] 3, 4;
aceasta adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 2, 17; 4, 10; 4, 31;
7, 7; 7, 35; 7, 37; 7, 42; 7, 49; 8, 10; 13, 30; 13, 52; 14,
47; [2] 3, 15; 5, 1; 7, 27; 8, 27; 13, 17; 14, 30; 14, 33;
15, 13; [3] 2, 9; 3, 11; 3, 25; 5, 11; 7, 10;
aceasta adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [2] 15, 16;
aceasta pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 1, 6; 2, 7; 3, 55; 4, 18;
4, 52; 5, 46; 6, 24; 10, 23; 12, 45; 13, 4; 13, 35; 16, 14;
[2] 1, 32; 1, 36; 6, 22; 11, 1; 11, 5; 13, 12; 14, 29; 15,
38; 15, 39; [3] 1, 7; 1, 11; 1, 14; 1, 15; 1, 21; 3, 9; 4,
12; 4, 19; 4, 21; 5, 27; 5, 28; 7, 4;
această adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [2] 6, 12; 6, 26; 7, 9; 11,
25; 12, 40; 13, 7; 14, 36; 15, 36; [3] 4, 1; 5, 31;
acest adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [3] 5, 35;
acesta adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 7, 38; [2] 4, 42; 7,
29; 12, 24; 14, 13; [3] 2, 14;
acesta adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [1] 9, 10; 11, 29; 12,
44; 14, 23; 15, 2; [2] 1, 24; 5, 20; 6, 31; 7, 7; 11, 16; 11,
22; 11, 27; 15, 12; 15, 22; [3] 2, 1; 2, 9; 2, 10; 2, 16; 2, 19;
acesta pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 2, 65; 2, 66; 2, 66; 8,
22; 10, 16; 12, 5; 12, 19; 13, 30; 14, 20; 14, 27; 14, 27;
[2] 4, 28; 5, 18; 5, 25; 6, 31; 7, 9; 7, 10; 7, 13; 7, 18; 7,
37; 7, 40; 10, 15; 13, 4; 13, 5; 15, 12; 15, 14; 15, 24;
[3] 1, 3; 5, 3; 6, 29;
acêste adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac. [3] 7, 19;
acêstea adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 3, 58; 5, 26; 6, 13;
8, 28; 14, 25; [2] 10, 4; 10, 8; 12, 1; [3] 5, 36;
acêstea adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 53; 2, 23; 3,
27; 5, 14; 5, 16; 5, 37; 6, 8; 7, 33; 8, 29; 8, 30; 9, 37;
10, 17; 10, 22; 10, 25; 10, 46; 10, 51; 10, 88; 12, 14;
13, 7; 13, 35; 14, 35; 14, 46; 15, 36;
acêstea pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 4, 19; 4, 21; 6, 13; 6,
27; 6, 59; 8, 14; 10, 42; 10, 42; 11, 29; 11, 36; 11, 42;
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11, 54; 12, 2; 12, 9; 12, 18; 12, 22; 12, 23; 14, 24; 14,
39; 14, 44; 14, 45; 14, 45; 15, 15; 15, 22; 15, 35; 15,
35; 16, 18; 16, 24; [2] 1, 15; 2, 3; 2, 8; 2, 13; 3, 6; 3, 6;
3, 9; 3, 13; 3, 15; 3, 34; 4, 9; 4, 17; 4, 20; 4, 30; 4, 43;
5, 15; 6, 16; 6, 30; 7, 11; 7, 11; 7, 11; 7, 18; 7, 42; 8, 7;
8, 19; 8, 21; 8, 29; 9, 12; 9, 17; 9, 25; 10, 4; 10, 10; 10,
38; 11, 20; 11, 36; 13, 10; 14, 4; 14, 5; 14, 9; 14, 11;
14, 20; 14, 28; 14, 32; 14, 34; 14, 46; 15, 15; 15, 24;
[3] 1, 2; 1, 24; 1, 27; 3, 2; 3, 8; 3, 21; 5, 3; 5, 5; 5, 10;
5, 15; 5, 32; 5, 37; 5, 39; 6, 1; 6, 29; 6, 33; 6, 36;
acestora adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat. [1] 6, 58;
acestora pron. dem. masc. pl. gen./dat. [1] 3, 51; 6, 61; 11, 37;
13, 29; 14, 34; [2] 3, 14; 4, 47; 6, 10; 11, 20; 14, 40; [3]
2, 17; 4, 13; 4, 15; 5, 9; 6, 14; 7, 6; 7, 9;
acestui adj. pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 9, 9;
acestuia adj. pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 15, 12;
acestuia adj. pron. dem. neutru sg. gen./dat. [1] 5, 19; 6, 23;
acestuia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 7, 39; 14, 2; [3] 1, 11;
6, 4;
aceşti adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 10, 49;
aceştia adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac. [2] 1, 7; [3] 3, 24;
aceştia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 4, 5; 4, 7; 5, 27; 6,
36; 8, 30; 10, 37; 10, 42; [2] 4, 16; 5, 23; 9, 15; 10, 22;
12, 2; 12, 24; 12, 40; [3] 1, 22; 2, 30; 3, 24; 3, 26; 4,
11; 4, 11; 5, 42; 7, 4; 7, 16;
aceştiia adj. pron. dem. fem. sg. gen./dat. [2] 10, 5;
aceştiia pron. dem. fem. sg. gen./dat. [1] 10, 73;
ai acestora adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat. [3] 4, 8;
al acestuia adj. pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 2, 21; 10, 37;

acéstaşi : (c. 1665-1672 MS. 4389, 606/2) : adj. pron. : „derselbe” :
„le même” : (5x)
aceastaşi adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [2] 6, 8;
acestaşi adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [2] 12, 8; 14, 46;
acêsteaşi adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac. [2] 4, 21;
aceştiaşi adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac. [2] 3, 33;
ací(i) Æ aici
acoleá Æ acolo
acólo : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „dort(hin)” : „lá-bas” : (62x)
acoleá adv. de loc [2] 3, 23; 11, 8; 12, 38;
acoló adv. de loc [1] 1, 36; 1, 37; 2, 7; 2, 30; 4, 61; 5, 13; 5,
29; 5, 36; 6, 2; 6, 2; 6, 4; 6, 9; 6, 16; 6, 46; 6, 49; 6,
50; 6, 51; 7, 1; 8, 3; 8, 22; 10, 1; 10, 71; 10, 86; 11, 6;
11, 16; 11, 40; 11, 61; 11, 66; 11, 73; 12, 34; 13, 11;
13, 11; 13, 23; 13, 48; 13, 50; 13, 53; 14, 33; 14, 34;
14, 34; 15, 41; 16, 15; [2] 2, 5; 3, 38; 4, 38; 9, 4; 10,
32; 12, 6; 12, 10; 12, 17; 12, 27; 12, 29; 12, 30; 14, 16;
15, 31; [3] 1, 13; 1, 27; 5, 43; 7, 18; 7, 19;
acoperămî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. „1. Decke, 2. Schutz,
3. Flucht” : „1. bâche, 2. abri, 3. refuge” : (4x)
acoperemînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 5, 9;
acoperemîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 38;
[3] 5, 6;
acoperemînturi subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 2;
acoperí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. (be)decken, 2. verbergen” : „1. couvrir, 2. cacher” : (6x)
acoperind verb gerunziu [1] 3, 3;

acoperindu verb gerunziu [2] 10, 30;
acoperindu-se verb gerunziu [1] 6, 37; [3] 3, 29;
ai acoperit verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 7;
să să acopere verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 16;
acoperíre : (1581 CORESI, EV. 244) : s. f. : „1. Bedeckung, Hülle,
2. Beschützung” : „1. couverture, 2. protection” : (2x)
acoperire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 25; 13, 17;
acoperitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Beschützer” : „protecteur” : (1x)
acoperitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 9;
acúm : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „1. jetzt, 2. bald ... bald, 3.
vor, 4. nun also” : „1. maintenant, 2. tantôt ... tantôt, 3. il y a,
4. donc, alors” : (63x)
acum adv. [1] 2, 18; 2, 33; 2, 40; 2, 49; 2, 50; 4, 10; 4, 18;
5, 12; 6, 11; 6, 12; 6, 58; 7, 7; 7, 35; 9, 9; 9, 30; 9, 44;
9, 46; 9, 58; 10, 16; 10, 20; 10, 27; 10, 29; 10, 41; 10,
54; 10, 54; 10, 56; 10, 71; 10, 73; 11, 35; 11, 36; 11,
37; 11, 43; 12, 18; 12, 22; 12, 45; 12, 54; 13, 5; 13, 16;
15, 5; 15, 8; 15, 30; 16, 3; [2] 1, 6; 1, 9; 3, 28; 6, 27; 7,
23; 7, 36; 10, 10; 11, 19; 13, 10; 14, 7; 14, 36; 15, 8;
15, 23; [3] 2, 13; 3, 26; 5, 38; 5, 40; 5, 51; 6, 9; 6, 12;
6, 28;
adár : (c. 1665-1672 MS. 4389, 434/2) : s. m. : „Adar” : „Adar” :
(3x)
adár subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 37;
a lui adár subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 7, 49;
lui adár subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [1] 7, 43;
adăogá Æ adăuga
adăpá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „tränken” : „abreuver” :
(2x)
adăpîndu verb gerunziu [3] 5, 10;
să adape verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 5, 2;
adăpáre : (c. 1683-1686 MS. 45, 618/1) : s. f. : „Getränk” : „boisson”
: (1x)
adăpare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 10;
adăstá : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. I : „erwarten” : „attendre”
: (1x)
adăstînd verb gerunziu [2] 9, 25;
adăugá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. hinzufügen, 2. vergrößern,
vermehren, 3. fortfahren” : „1. ajouter, 2. agrandir, augmenter,
3. continuer à” : (20x)
adaose verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 15; 9, 1; 10, 88;
adăogînd verb gerunziu [2] 2, 33; 4, 4; [3] 2, 25;
adăogîndu-să verb gerunziu [2] 9, 11;
adăogîndu-se verb gerunziu [2] 4, 3; 4, 50;
au adaos verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 72;
s-au adaos verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 10, 30; 10, 38;
11, 34;
să adaogă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 30;
să adaogă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 1;
să adaosără verb indicativ mcpf. 3 pl. [1] 2, 43;
să adaose verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 69; 14, 30;
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să să adaogă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 38;
vor adaoge verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 30;
adécă Æ adică
adés Æ adesea
adésea : (1559-1560 BRATU) : adv. : „häufig” : „souvent” : (2x)
mai adêse adv. [2] 8, 8; [3] 4, 12;
adevă’r : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wahrheit” : „vérité” : (4x)
adevăr subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 7, 18; [3] 4,
16;
adevărul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 7, 12;
adevărurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 7, 6;
adevărá : (1646 PRAV. MOLD. 84, ap. DA) : v. I : „bekräftigen,
bestätigen” : „confirmer” : (1x)
adevăram verb indicativ imperfect 1 sg. [2] 9, 25;
adevărát : (1559-1560 BRATU) : adj./adv. : „1. wahr, 2. wirklich,
echt” : „1. vrai, 2. vraiment, en vérité” : (6x)
adevărat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 2,
11; 6, 18;
adevărat adv. [2] 3, 9; 3, 38; 4, 33; 12, 12;
adeverí : (c. 1559-1560 CORESI, ÎC.) : v. IV : „bekräftigen, bestätigen” : „confirmer” : (2x)
adeverindu-se verb gerunziu [3] 3, 24;
a să adeveri verb infinitiv prezent [3] 4, 19;
adeverít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „erwiesen” : „avéré” : (3x)
adeverit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
9, 27;
adeverită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
5, 31; 7, 7;
adícă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „das heißt” : „c’est-à-dire” :
(1x)
adecă adv. [2] 14, 7;
adî́nc : (1551-1553 ES) : adj. : „tief” : „profond” : (2x)
adînc adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 12;
celor adînci adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. gen./dat. art. [2]
6, 23;
adîncíme : (1654 NEAGOE 306) : s. f. : „Tiefe” : „profondeur” :
(1x)
adîncime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 8;
adormít : (c. 1683-1686 MS. 45, 474/2) : adj. : „gefallen, tot” :
„tombé” : (1x)
adormiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
12, 45;
adúce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „bringen, herbeiführen” :
„(r)apporter” : (89x)
a aduce verb infinitiv prezent [2] 9, 10;
aduc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 9, 37;
aducea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 9, 26; [2] 4, 19; 6, 29;
7, 7;
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aducea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 12; 9, 29; 12, 35; 12,
38;
aducem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 12, 11;
aduceţi-vă verb imp. 2 pl. [1] 2, 51; 4, 9;
aducînd verb gerunziu [2] 3, 35; 4, 19; 4, 23; 4, 25; 6, 4; 8,
33; 10, 1; 14, 4; 14, 31; [3] 1, 12; 2, 4; 7, 4;
aducîndu verb gerunziu [2] 7, 15; 13, 4; [3] 2, 28; 5, 45; 7, 5;
aducîndu-se verb gerunziu [3] 3, 14; 4, 6; 4, 9; 4, 11;
aducîndu-şi verb gerunziu [2] 10, 6;
aducîndu-vă verb gerunziu [2] 9, 26;
aduse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 14, 3; [2] 13, 23;
aduseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 7, 18;
adu-ţi verb imp. 2 sg. [1] 7, 38;
ai adus verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 7;
am adus verb indicativ perfect compus 1 pl. [2] 1, 8;
am adus verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 7, 27;
au adus verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 50; 4, 53; 4, 56;
5, 54; 7, 47; 8, 2; 15, 18; [2] 4, 20; 8, 31; 10, 3; [3] 4,
17;
au adus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 23; 7, 48; [2] 1,
18; 2, 9; 3, 32; 8, 34; [3] 5, 19;
îmi aduc verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 12;
mi-aş fi adus verb cond.-opt. perfect 1 sg. [2] 9, 21;
s-au adus verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 6, 10; [3] 1, 1;
să aducă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 1, 21; 14, 41; 15, 30;
să aducă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 15; [2] 3, 7; 6, 21;
7, 5; 12, 43;
să aduce verb indicativ prezent 3 sg. [1] 7, 33;
să aducea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 6, 7;
să aducea verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 4, 5;
să aducem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 9, 58; [2] 1, 18;
să aduseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 1, 21;
să să aducă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 11, 36; [3] 2, 28;
să-şi aducă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 26;
să-şi aducă verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 4;
ş-au adus verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 10, 46;
ş-au adus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 4;
-şi aduse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 38;
-şi va aduce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 4, 10; 10, 5;
vor aduce verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 2, 15;
aduná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(ver)sammeln” : „rassembler”
: (76x)
adunat-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 37; 14, 1;
adunatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 15;
adună verb imp. 2 sg. [2] 1, 27;
adună verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 4; 3, 9; 3, 10; 3,
27; 4, 35; 6, 19; 6, 28; 9, 63; 10, 2; 10, 48; 10, 69; 11,
20; 12, 35; 13, 2; 13, 10;
adunînd verb gerunziu [1] 1, 37; [2] 2, 13; 8, 16; 8, 31; 10,
21; 10, 24; 10, 24; 11, 2; [3] 5, 3; 5, 36; 6, 33;
am adunat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 15, 4;
au adunat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 45; 10, 21;
11, 1; 11, 38; 13, 1; 14, 7; 14, 30; [2] 2, 13; 2, 14;
era adunînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [1] 5, 53;
s-au adunat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 55; 2, 16;
3, 47; 3, 53; 5, 9; 7, 22; 13, 6; 15, 12;
s-au adunat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 42; [2] 4,
39;
s-au fost adunat verb indicativ mcpf. perifrastic 3 pl. [3] 5, 24;
să aduna verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 5, 64; [3] 1, 20; 1, 21;
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să aduna verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 1, 28;
să adunară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 20; 7, 12; 9,
28; 10, 61; 11, 45; 11, 47; 11, 55; 11, 60; 12, 37; 15, 10;
să adunase verb indicativ mcpf. 3 pl. [2] 14, 23;
să adună verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 45; 4, 37; 5,
16;
să adunăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 7, 3;
să adune verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 31; 10, 6; 10, 8;
va aduna verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 2, 7; 2, 18;

adunáre : (1581-1582 PO) : s. f. : „Sammlung, Ansammlung,
Gemeinde” : „rassemblement, communauté” : (18x)
adunare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 56; 3, 13;
5, 16; 7, 12; 14, 28; 14, 44; [2] 8, 5; 15, 12;
adunarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 42; 3, 13; 3,
45; 4, 59; [2] 2, 7;
adunări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 42; [3] 5,
41;
adunării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 14, 19;
o adunare subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 24; [3] 3, 9;
adunát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „versammelte” : „rassemblé” : (6x)
adunate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5,
11; 5, 38;
adunaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
4, 18;
cei adunaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 5, 34;
cêle adunate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3]
1, 19;
cêle adunate subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 58;
adús : (c. 1665-1672 MS. 4389, 90/2) : adj. : „gebracht” : „apporté”
: (1x)
cea adusă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 7,
38;
afáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „draussen, ausser” : „dehors,
sauf” : (11x)
afară adv. [1] 6, 24; 11, 38; 11, 70; 14, 44; 14, 45; 15, 30;
15, 30; [2] 1, 16; 4, 36; 4, 39; [3] 6, 18;
aflá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (auf-, vor)finden, 2. widerfahren, 3. entdecken, 4. erfahren, 5. vorhandensein, 6.
erreichen” : „1. trouver, 2. arriver à qn., 3. découvrir, 4. apprendre, 5. se trouver, 6. atteindre” : (47x)
a afla verb infinitiv prezent [2] 4, 6;
aflară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 50; [2] 12, 40;
aflatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 21;
afla-vom verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 10, 16;
află verb imp. 2 sg. [1] 10, 72;
află verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 6; 6, 63; 9, 33; 9,
34; 9, 63; 10, 60; 10, 80; 11, 24; [2] 2, 7;
aflînd verb gerunziu [2] 13, 7;
aflîndu-se verb gerunziu [2] 12, 45; [3] 7, 3;
au aflat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 13; 1, 59; 2, 46;
6, 13;
au aflat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 24; 4, 5; [2] 2,
5; 4, 32; 7, 23;
să afla verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 61; 6, 24; [2] 12, 1;
[3] 3, 5;

să afla verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 60; [2] 14, 24; [3] 1,
24; 4, 10;
să află verb indicativ prezent 3 pl. [2] 14, 5; [3] 3, 23;
să află verb indicativ prezent 3 sg. [2] 3, 11;
să află verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 52; [2] 2, 1;
să afle verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 6;
să afle verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 5, 9;
să afli verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 7, 2;
să fie aflat verb conjunctiv perfect 3 pl. [2] 1, 20;
să vor afla verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 11, 26;
se va afla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 63;
va afla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 6, 22;
aflătór : (1682-1686 DOS. VS., nov. 126v) : s. m. : „Erfinder” :
„inventeur” : (1x)
aflătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 31;
afundá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „eintauchen, untertauchen” :
„plonger, immerger” : (1x)
afundară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 12, 4;
agoniseálă : (1626 DRHA XIX, 146) : s. f. : „Gewinn” : „profit” :
(1x)
agonisêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 13;
aícea Æ aici
aíci : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „hier” : „ici” : (11x)
acii adv. [2] 4, 22;
aicea adv. [2] 1, 6; 2, 33; 9, 11; 13, 6; 14, 7; 14, 33; 15,
40;
aici adv. [2] 15, 38; [3] 2, 20; 6, 25;
aiéve Æ aievea
aiévea : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv. : „wirklich” : „vrai” : (5x)
aiêve adv. [2] 1, 33; 3, 29; [3] 3, 19; 4, 19;
aiêvea adj. invariabil [2] 15, 11;
ajúnge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. erreichen, einholen, 2.
ankommen, gelangen” : „1.(re)joindre, 2. arriver” : (2x)
ajungînd verb gerunziu [2] 7, 5;
ajungîndu verb gerunziu [1] 2, 32;
ajúns : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Genüge” : „suffisance” : (2x)
ajunsu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15, 39; [3] 5, 2;
ajutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „helfen” : „aider” : (15x)
a ajuta verb infinitiv prezent [3] 3, 8;
ajuta verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 4, 21;
ajută verb indicativ prezent 3 pl. [1] 7, 7; 10, 72;
am ajutat verb indicativ perfect compus 1 sg. [3] 2, 12;
să ajute verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 13; [2] 11, 7; [3] 4, 16;
să ajute verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 15; 7, 20; [3] 1, 27;
5, 25;
să-şi ajute verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 1, 4;
vei ajuta verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 3, 54;
vor ajuta verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 11, 43;
ajutór : (1521 NEACŞU) : s. m./n. : „Hilfe, Beistand” : „aide,
assistance” : (53x)
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a ajutoriului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 8, 23;
ajutoare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 7; 14, 5;
ajutori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 20; 8, 31;
12, 14; 14, 40; 15, 17;
ajutorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 60;
ajutorilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 8, 24;
ajutoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 16; [2] 3,
39; 14, 34;
ajutoriu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 39; 8, 17;
8, 20; 8, 23; 10, 6; 10, 24; 10, 47; 11, 35; 11, 47; 11,
60; 12, 8; 12, 15; 12, 54; 14, 1; 15, 17; 16, 3; 16, 18;
[2] 4, 11; 8, 20; 8, 35; 10, 16; 11, 10; 11, 26; 12, 11;
12, 36; 13, 13; 15, 7; 15, 8; [3] 2, 33; 3, 10; 5, 35;
ajutoriul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 74; 12, 3;
12, 16; 14, 18; 14, 24; [2] 8, 24; 9, 2; [3] 3, 21;
al ajutoriului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 15, 35;
ajutorá/-í : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 227) : v. I/IV : „helfen” :
„aider” : (15x)
ajutorêşte verb indicativ prezent 3 sg. [3] 7, 6;
ajutoriia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 1;
ajutoriia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 13, 17;
ajutorind verb gerunziu [1] 12, 15; [2] 11, 13;
a să ajutori verb infinitiv prezent [2] 6, 11;
să ajutorească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 15, 19; 15, 26;
[2] 8, 8;
să ajutorească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 8, 25; [2] 13,
10; [3] 1, 16;
vor ajutori verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 26; 8, 27; 8, 28;
ajutoríe : (1581 CORESI, EV. 321) : s. f. : „Hilfe, Beistand” : „aide,
assistance” : (2x)
ajutorie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 14;
ajutorii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 15, 8;
ajutoríre : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Hilfe, Beistand” : „aide, assistance”
: (2x)
ajutoriri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 19; [3] 5, 50;
al : (1425 DERS) : art. pos.-gen. : „des” : „de” : (5x)
a articol pos.-gen. fem. sg. nom./ac. [1] 7, 49; 16, 14; [2] 15, 37;
15, 37;
al articol pos.-gen. masc. sg. nom./ac. [3] 6, 40;
alaltaiéri  alaltăieri
aláltăieri : (1683 DOS. PAR. 164) : adv. : „vorgestern” : „avant-hier”
: (1x)
alaltaieri adv. de timp [1] 9, 44;
alăturá : (1563 CORESI, PRAXIU 211) : v. I : „s’allier avec” : „beitreten” : (1x)
să alăturară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 17;
alăturáre : (c. 1683-1686 MS. 45, 673/1) : s. f. : „Zugang” : „accès”
: (1x)
alăturare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 3;
ală’turea  alături
ală’turi : (1593 DIR) : adv. : „nebenan” : „à côté” : (2x)
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alăturea adv. de loc [1] 10, 39; [3] 6, 24;
alăútă  lăută
alb : (1214 SUCIU II, 288 / în top. Alba) : adj. : „weiß” : „blanc”
: (2x)
albă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 8;
albi adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 5;
alége : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. aussondern, -wählen, 2.
unterscheiden, 3. entscheiden, 4. enden als ...” : „1. choisir,
séparer, trier, 2. distinguer, 3. décider, 4. finir comme ...” : (28x)
a alêge verb infinitiv prezent [2] 2, 29;
ai ales verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 7, 37; [3] 2, 9;
alêge verb imp. 2 sg. [1] 12, 45;
alêgem verb indicativ prezent 1 pl. [2] 11, 25;
alêge-ţi verb imp. 2 sg. [1] 5, 17;
alegînd verb gerunziu [2] 8, 9; 11, 24;
ales-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 12, 16;
alêse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 8, 17; 9, 25; 11, 23;
12, 1; 13, 34;
am ales verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 9, 30; 11, 33;
ar alêge verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 10, 32;
au ales verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 19;
au ales verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 42; 7, 8; 10, 74;
16, 4; [2] 5, 19; 11, 36; 14, 26;
să aleagă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 17;
să aleagă verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 13, 13;
să-şi aleagă verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 14, 18;
alégere : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Wahl” : „choix” : (1x)
alêgerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 30;
alelúia : (c. 1573-1578 PS. SCH. 340) : interj. : „halleluia” : „alléluia” : (1x)
aliluia interjecţie [3] 7, 13;
alergá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „laufen, eilen” : „courir” : (8x)
alerga verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 19;
alergară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 32;
alergă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 45;
alergînd verb gerunziu [1] 16, 21; [2] 5, 2; 6, 11; 14, 43;
alergîndu verb gerunziu [1] 2, 24;
alergáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Flucht” : „fuite” : (2x)
alergare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 28; 14, 45;
alergătór : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 287) : s. m. : „Läufer” :
„coureur” : (1x)
al alergătorilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 6, 16;
alergătúră : (1563 CORESI, PRAXIU 432) : s. f. : „Lauf” : „course”
: (5x)
alergătura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 46;
alergătură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 1, 19;
alergături subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3; [3] 3, 8;
alergăturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 4, 11;
alés : (c. 1432-1437 BGL) : adj./adv. : „auserlesen” : „choisi, remarquable” : (10x)
aleasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 1;

310

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I
6, 35;
ales adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 14, 48;
ales adv. [3] 5, 31;
aleşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4,
28; 9, 5; 11, 44; 12, 41; 15, 26; [2] 1, 25; 13, 15;

alexandreán : (c. 1683-1686 MS. 45, 884/2) : s. m. : „Alexandriner”
: „Alexandrin” : (2x)
alexandrênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 2, 30;
alixandrênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 3, 21;
alilúia  aleluia
alixandreán  alexandrean
alócurea  alocuri
alócuri : (1551-1553 ES) : adv. : „hier und dort” : „par-ci, par-là”
: (4x)
alocurea adv. de loc [1] 12, 4; [2] 12, 2; [3] 3, 12; 4, 18;
alt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./pron. nehot. : „(ein) anderer” :
„autre” : (46x)
ai altora pron. nehot. masc. pl. dat./gen. [2] 9, 6;
al altora pron. nehot. masc. pl. dat./gen. [2] 2, 28;
alt adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 3, 36; [2] 4, 8; 10, 3;
alta pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [2] 2, 29; 4, 20; [3] 1, 20;
altă adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 5, 37; 10, 38; 13, 39;
[2] 4, 19; 13, 10;
alte adj. pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [1] 15, 5; [3] 4, 6;
alte adj. pron. nehot. neutru pl. nom./ac. [1] 11, 24; 12, 2;
altele pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [1] 11, 27; [2] 2, 3; 4, 9; 4,
32; 14, 26; [3] 1, 20; 5, 49;
altora pron. nehot. masc. pl. dat./gen. [2] 9, 28;
altul pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 10, 56; [2] 4, 26; [3] 5,
49;
alţi adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 5, 14; 6, 29; 15, 31;
[2] 3, 26; 5, 16;
alţii pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 7, 29; 16, 19; 16, 20;
[2] 4, 41; 4, 41; 6, 11; 7, 5; 8, 14; 10, 36; 13, 6; [3] 2,
25; 4, 9; 4, 18;
amár : (1430 DERS / în top. Amarul ) : adj./adv. : „1./2. bitter” :
„1. amer, 2. amèrement” : (7x)
amar adv. de mod poz. [2] 7, 39;
amară adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 5;
amară adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6,
7; [3] 2, 24; 4, 15; 5, 18;
cea amară adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
6, 31;
amăgí : (1581-1582 PO) : v. IV : „täuschen, verleiten” : „tromper”
: (2x)
amăgind verb gerunziu [2] 7, 27;
s-au amăgit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 20;
amănúnt : (1581 PRL) : s. n. : „Einzelheit” : „détail” : (3x)
amăruntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 2, 29; 2, 31;
11, 20;
amărăciúne : (1563 CORESI, PRAXIU 426) : s. f. : „Bitterkeit” :

„amertume, troublement” : (1x)
amărăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 4, 4;
amărî́ : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „verbittern” : „affliger” : (1x)
amărî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 7;
amărúnt  amănunt
amestecá : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 120) : v. I : „mischen” :
„mélanger” : (4x)
amestecîndu-să verb gerunziu [2] 15, 40;
amestecîndu-se verb gerunziu [2] 15, 20;
s-au amestecat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 15, 26;
să amesteca verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 14, 14;
amestecát : (c. 1600 GD 92) : adj. : „vermischt” : „mêlé” : (2x)
amestecată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 3, 21;
amestecaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 4, 41;
amestecătúră : (1643 VARLAAM, C. 182, ap. DA) : s. f. : „Getümmel” : „ruée” : (3x)
amestecături subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [2] 5, 8;
amestecăturii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 3;
amestecăturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 12, 13;
ameţálă  ameţeală
ameţeálă : (c. 1650 ANON CAR.2) : s. f. : „Schwäche” : „impuissance” : (1x)
ameţală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 24;
amiázăzi : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Süden” : „sud” : (1x)
amiazăzi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 65;
amín : (1551-1553 ES) : interj. : „amen” : „amen” : (1x)
amin interjecţie [3] 7, 23;
amínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. (în expr.) : „in Erinnerung”
: „au souvenir” : (19x)
aminte adv. [1] 2, 51; 2, 68; 4, 9; 4, 10; 5, 4; 6, 12; 7, 11;
7, 38; 9, 38; 10, 5; 10, 46; [2] 2, 26; 7, 25; 8, 4; 9, 21;
9, 26; 10, 6; [3] 1, 27; 2, 2;
amîndói : (1551-1553 ES) : num. colectiv : „beide” : „les deux” :
(10x)
amîndoao num. colectiv fem. nom./ac. [1] 1, 18; 6, 38; 9, 12;
[2] 3, 26; 5, 3; 10, 28; 10, 23; 14, 46;
amîndoi num. colectiv masc. nom./ac. [1] 10, 71; [2] 4, 28;
an : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Jahr” : „an, année” : (65x)
a anului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 4, 52;
an subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 28; 3, 28; 4, 59;
4, 59; 6, 53; 8, 4; 8, 16; 10, 42; 11, 34; 13, 52; 14, 27;
[2] 4, 18; 4, 23; 10, 3; 10, 8; 10, 8; 11, 3; 14, 1; [3] 1, 11;
ani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 8; 1, 10; 1, 22;
1, 30; 1, 57; 2, 69; 6, 20; 9, 57; 16, 3; [2] 1, 20; 6, 21;
6, 24; 7, 27; [3] 7, 23;
anii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 10, 41; 10, 42; [2] 1,
7;
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anu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 40;
anul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 11; 3, 37; 4, 28;
6, 16; 7, 1; 7, 49; 9, 3; 9, 54; 10, 1; 10, 21; 10, 57; 10,
67; 11, 19; 13, 41; 13, 42; 13, 51; 14, 1; 14, 27; 15, 10;
16, 14; [2] 1, 7; 1, 10; 11, 21; 11, 33; 11, 38; 13, 1; 14, 4;
antiohián : (c. 1665-1672 MS. 4389, 902/2) : s. m. : „Antiochener”
: „Antiochéen” : (2x)
antiohêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 19;
antiohiêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 9;
ápă : (1213 SUCIU I, 404 / în top. Apa) : s. f. : „Wasser” : „eau” :
(15x)
apa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 38; 9, 33; 9, 45;
11, 67; [2] 1, 21; 1, 33; 15, 39; 15, 40;
apă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 19; 1, 20; 1, 31;
[3] 2, 4; 4, 10;
apei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 5, 40; 5, 42;
apărá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich verteidigen” : „se
défendre” : (1x)
a să apăra verb infinitiv prezent [2] 6, 20;
aplecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „beugen, biegen” : „pencher,
plier” : (1x)
să aplecăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 3, 15;
apói : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „danach” : „après” : (13x)
apoi adv. de timp poz. [2] 3, 31; 5, 5; 6, 14; 7, 9; 12, 45; [3]
5, 43; 5, 49; 5, 49;
mai apoi adv. de timp comp. [2] 5, 20; [3] 1, 3; 2, 24; 3, 24; 4,
14;
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ne apropiem verb indicativ prezent 1 pl. [2] 11, 36;
s-au apropiat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 49;
s-au apropiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 26; 9, 10;
să apropie verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 23; 3, 16; 5,
42; 6, 42; 10, 77; 11, 4; 9, 12; 13, 23; 13, 43;
să apropiia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 11, 10;
să apropiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 6, 19; 13, 19;
să să apropie verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 20;
apropiére : (1581 PRL) : s. f. : „Nähe” : „voisinage” : (1x)
apropiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 13;
apucá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „1. (an)fassen, ergreifen, 2.
erreichen” : „1. prendre, saisir, 2. obtenir, attraper” : (27x)
apucatu-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 9, 5;
apucă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 33;
apucînd verb gerunziu [2] 4, 41; 4, 46; 5, 25;
apucîndu verb gerunziu [2] 3, 27; 8, 6; 12, 35;
apucîndu-se verb gerunziu [2] 4, 41; 15, 17;
apucîndu-te verb gerunziu [2] 7, 19;
au apucat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 46; [2] 12, 18;
au apucat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 23; 12, 30;
s-au apucat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 7, 5;
s-au apucat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 9, 2;
să apuca verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 15;
să apuca verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 1, 16;
să apucară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 48;
să apucă verb indicativ prezent 3 sg. [2] 2, 30;
să apucăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 10, 4;
să apuce verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 11; 16, 20; [3] 2, 20;
să mă apuc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 15, 4;
vei apuca verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 6, 27;
apúne : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. III : „untergehen, erlöschen”
: „se coucher, s’éteindre” : (2x)
apuse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 27;
au apus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 50;

aprínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „anzünden” : „allumer”
: (7x)
am aprins verb indicativ perfect compus 1 pl. [2] 1, 8;
aprindea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 36;
aprinzînd verb gerunziu [2] 10, 36;
au aprins verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 50; [2] 8, 33;
au aprinsu verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 12, 9;
să aprinză verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 14, 41;

apus : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „(Sonnen) Untergang, Sonnenuntergang” : „couché, coucher (des astres)” : (1x)
apusuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 4, 15;

apríns : (c. 1573-1578 PS. SCH. 60) : adj. : „angezündet, durch
Feuer gereinigt” : „allumé, purifié par le feu” : (1x)
aprinse adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4,
22;

arámă : (1448 BGL / în top. Arămeşti ) : s. f. : „Kupfer” : „cuivre”
: (5x)
aramă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 35; 8, 22; 14,
18; 14, 26; 14, 47;

aproápe : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./s. m. : „1. nahe, 2.
Mitmensch” : „1. près de, proche, 2. prochain” : (17x)
aproape adv. de loc [1] 3, 40; 4, 17; 8, 12; 10, 77; 12, 33; [2]
4, 41; 6, 11; 9, 25; 11, 2; 12, 16; 12, 31; [3] 1, 6; 5, 26;
6, 17; 6, 31;
aproapele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 40; 3, 44;

aráp : (1587 DERS / în antr. Arapul) : adj./s. m. : „1. äthiopisch,
2. Äthiopier” : „1. éthiopien, 2. Éthiopien” : (5x)
arapi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 11;
arapi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 39; [2] 12, 10;
arapii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 31;
arapilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 5, 8;

apropiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „nahen, nähern” : „approcher” : (26x)
apropiiaţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 67;
apropiindu verb gerunziu [1] 15, 25;
apropiindu-se verb gerunziu [1] 5, 40; [2] 1, 15; 2, 6; 10, 25;
10, 27; 11, 5;
de apropiat verb supin [2] 12, 21;

arătá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. zeigen, weisen, 2. anzeigen,
3. berichten, 4. erfinden” : „1. montrer, 2. déclarer, dénoncer,
3. rapporter, 4. inventer” : (61x)
a să arăta verb infinitiv prezent [2] 11, 18;
ai arătat verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 6; 2, 6; 6, 8;
am arătat verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 11, 18;
arată verb imp. 2 sg. [3] 2, 19;
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arate-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 6, 15;
arăta verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 4, 20; [2] 3, 16;
arătară-să verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 10, 29;
arătat-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 14, 28;
arătat-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 11, 29;
arătat iaste verb indicativ prezent 3 sg. [2] 6, 30;
arătaţi verb imp. 2 pl. [1] 7, 3;
arătă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 4;
arătînd verb gerunziu [2] 3, 10; 8, 19; 13, 4; 15, 10; 15, 32;
[3] 5, 19; 5, 26; 6, 4; 6, 5; 6, 18;
arătîndu verb gerunziu [3] 6, 39;
arătîndu-să verb gerunziu [2] 12, 22;
arătîndu-se verb gerunziu [2] 3, 30; 14, 20; [3] 1, 22;
au arătat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 34; [2] 1, 20;
[3] 3, 19;
au arătat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 3, 7; 3, 9; 7, 6;
9, 23; [3] 5, 15;
mă voiu arăta verb viitor 1 indicativ 1 sg. [2] 6, 27;
s-ar fi arătat verb cond.-opt. perfect 3 sg. [3] 4, 1;
s-au arătat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 2, 25; 5, 31;
s-au arătat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 15, 13;
să arate verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 33;
să arate verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 5, 13;
să arăta verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 12, 8;
să arăta verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 2, 8; 2, 9; [3] 3, 4;
să arătă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 3; 11, 12; [2] 3,
25; 11, 8;
să arătăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [2] 1, 18; 10, 10;
să să arate verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 12, 36; [3] 2, 30;
te arată verb imp. 2 sg. [3] 6, 9;
va arăta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 2, 8; 4, 17;
v-aţi arătat verb indicativ perfect compus 2 pl. [2] 7, 22;

arătáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Offenbarung” : „révélation” : (12x)
arătare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 24; 14, 15;
[3] 2, 9; 4, 11; 5, 8; 5, 51;
arătarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 9; 5, 4; 12,
22; 15, 27;
arătări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 22; [3] 7, 14;
arătát : (1563 CORESI, PRAXIU 212) : adj./s. : „bewiesen” : „démontré” : (11x)
arătat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15,
35;
arătată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15,
9; [2] 9, 8; 14, 39; [3] 6, 5;
arătate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 11,
17;
arătaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
18;
cea arătată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
4, 14;
cel arătat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3]
2, 14;
cêle arătate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
14, 23;
cêle arătate subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 2, 24;
arătătór : (1581 CORESI, EV. 537) : s. m. : „Verräter” : „dénonciateur” : (1x)

arătătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 1;
arcáş : (c. 1650 ANON. CAR.) : s. m. : „Schütze” : „tireur d’arc” : (1x)
arcaşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 11;
árde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(ver-, ab-, nieder)brennen”
: „brûler” : (31x)
ai arsu verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 5;
ard verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 20;
ardea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 36;
ardea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 8, 6;
arsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 31; 9, 67;
arse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 33; 5, 28; 5, 35;
11, 61; 16, 10;
arzînd verb gerunziu [1] 12, 29;
au ars verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 44; 5, 65; 11, 48;
12, 28; [2] 1, 8; 6, 11;
au ars verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 5; 5, 5; 5, 68; 10,
84; 10, 84; 11, 4; [2] 8, 33; 12, 6; 12, 6;
au arsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 59;
s-au ars verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 10, 85;
să arză verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 5, 43;
voiu arde verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 35;
árdere : (c. 1573-1578 PS. SCH. 162) : s. f. : „1. Brennen, Verbrennen, 2. Opfergabe” : „1. action de brûler, 2. sacrifice” : (8x)
arderea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 33;
arderi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 56; 5, 54;
arderii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 44;
arderile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 47; [2] 2, 10;
arderilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 4, 49; 4, 53;
argínt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m./n. : „1. Silber, 2. Silbermünze”
: „1. argent, 2. monnaie d’argent” : (34x)
argint subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 21;
argint subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 18; 3, 31; 3,
41; 4, 23; 6, 1; 6, 12; 8, 3; 8, 26; 8, 28; 10, 40; 10, 42;
10, 60; 11, 24; 13, 16; 15, 31; 15, 32; 16, 11; 16, 19;
[2] 2, 2; 3, 11; 4, 8; 4, 24; 4, 19; 10, 20; 12, 43;
argintul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 10, 20;
argintul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 24; 3, 29;
13, 15; 13, 17; 13, 18; 15, 26; [3] 3, 28;
arhieréu : (1500 LDSR 361) : s. m. : „Prälat” : „prélat” : (37x)
arhierei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 7, 21;
arhiereu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 20; 10,
38; 14, 17; 14, 30; 14, 35; 14, 41; 14, 47; 16, 24; [2] 4,
13; 14, 3; 14, 13; 15, 12;
arhiereul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 10, 69; 12, 3;
12, 6; 12, 7; 13, 36; 14, 23; 14, 27; 15, 17; [2] 3, 1; 3,
4; 3, 9; 3, 10; 3, 32; 3, 33; [3] 2, 1;
arhiereului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 10, 32; 13,
42; 15, 21; 16, 12; [2] 3, 16; 3, 21; 3, 33; [3] 1, 11;
arhiériul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 15, 24;
arhieríe : (1651 MYST., ap. BRV I, 182) : s. f. : „Hohepriesteramt”
: „souverain” : (1x)
arhieriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 24;
armá : (1688 BIBLIA) : v. I : „rüsten” : „armer” : (1x)
armează verb imp. 2 sg. [3] 5, 38;
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armáre : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Rüstung” : „armement” : (1x)
armarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 29;
armátă : (a. 1675 COSTIN, L. 20) : s. f. : „Armee” : „armée” : (1x)
armata subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 12, 9;
ármă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Waffe” : „arme” : (40x)
a armelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 15, 21;
armă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 44;
arme subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 37; 6, 2; 6, 6;
8, 26; 8, 28; 9, 39; 10, 6; 10, 21; 13, 29; 14, 32; 14, 42;
[2] 3, 25; 12, 27; 15, 21; [3] 1, 2; 1, 23;
armele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 3; 4, 30; 5, 43;
7, 44; 11, 51; 14, 33; 15, 7; 16, 16; [2] 3, 28; 5, 26; 8,
27; 8, 31; 10, 23; 10, 27; 10, 30; 11, 7; 11, 8; 15, 5;
armelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 6, 41; 12, 27;
[2] 8, 18; 9, 2;
ars : (1514 DERS / în antr. Arsul ) : adj./s. : „verbrannt” : „brûlé”
: (5x)
arsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 4;
arse adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 38;
arsu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 29;
cei arşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 11, 4;
cel arsu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3] 6, 6;
aruncá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „werfen” : „jeter” : (2x)
arunca verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 10, 30;
aruncînd verb gerunziu [2] 3, 26;
aruncătór : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. n. : „Werfer” : „lanceur” :
(1x)
aruncătoare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 51;
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să ascunsă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 14, 30;
să ascunseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 38;
va ascunde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 27; 3, 28;
ascúns : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. n. : „1. versteckt, 2.
insgeheim” : „1. caché, 2. en cachette” : (12x)
ascuns adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 10,
37;
ascuns subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 56; 9, 60;
10, 79; [2] 6, 11; 8, 1; [3] 4, 12;
ascunsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11,
68;
ascunsele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 12, 41;
ascunsu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 6, 24;
ascunşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
9, 40;
cea ascunsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [1]
11, 69; [2] 1, 16;
cêle ascunse adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
1, 24;
ascunzătoáre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 343/2) : s. f. : „Versteck”
: „cachette” : (3x)
ascunzători subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 31; 2,
41;
ascunzătorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 36;
ascuţíş : (1688 BIBLIA) : s. n. : „Schärfe” : „tranchant” : (1x)
ascuţişurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 12, 22;
asemăná : (1559-1560 BRATU) : v. I : „sich ähneln” : „se ressembler” : (2x)
să asămănă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 4;
să să asêmene verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 4, 16;

asămăná Æ asemăna
ascultá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (an)hören, 2. lauschen,
3. gehorchen” : „1./2. écouter, 3. obéir” : (15x)
ascult verb indicativ prezent 1 sg. [2] 7, 30;
ascultă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 16;
ascultu verb indicativ prezent 1 sg. [2] 7, 30;
au ascultat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 61;
au ascultat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 8;
să ascultaţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 2, 65;
să asculte verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 38; 12, 43; [2] 1, 5;
să asculte verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 11;
să să asculte verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 8, 3;
să să asculte verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 43;
vei asculta verb viitor 1 indicativ 2 sg. [3] 2, 10;
vom asculta verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 2, 22;
vor asculta verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 2, 19;
ascultáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Gehorsam” : „obéissance”
: (2x)
ascultarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 5, 25; [3] 1, 2;
ascúnde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. verbergen, verstecken, 2. verheimlichen” : „1. cacher, 2. dissimuler” : (8x)
ascunse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 15;
au ascuns verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 19; 1, 20;
au ascunsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 33;

asémene(a) : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv. : „gleich” : „pareil”
: (3x)
asêmene adv. [1] 8, 27; [3] 5, 20;
asêmenea adj. invariabil [1] 9, 29;
asidéu : (c. 1683-1686 MS. 45, 834/1) : s. m. : „Asidäer” : „Assidéen”
: (3x)
asidei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 6;
asideii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 7, 13;
asideilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 42;
ástăzi : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „heute” : „aujourd’hui” : (16x)
astăzi adv. de timp [1] 2, 63; 3, 17; 4, 10; 5, 32; 6, 26; 7, 42;
9, 30; 9, 44; 10, 20; 10, 30; 10, 30; 13, 39; 16, 2; [3] 5,
18; 5, 20; 6, 13;
astrucá : (c. 1640 URECHE2 193) : v. I : „begraben, bestatten” :
„enterrer” : (1x)
astrucară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 19;
astrucáre : (C. 1675 COSTIN, L. 88) : s. f. : „Begräbnis” : „enterrement, sépulture” : (2x)
astrucare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 10;
astrucarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 49;
astupá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verstopfen” : „boucher” :
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(8x)
astupînd verb gerunziu [3] 4, 10;
astupîndu-se verb gerunziu [1] 6, 38;
au astupat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 36; 5, 48; [2]
1, 19;
au astupat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 5;
să astupă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 55;
vei astupa verb viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 14, 36;

asúpra : (1551-1553 ES) : prep. : „1. gegen, 2. über, 3. oberhalb” :
„1. vers, 2. sur, 3. au dessus” : (109x)
asupra prep. [1] 1, 23; 1, 26; 1, 32; 1, 57; 2, 32; 2, 32; 2,
35; 2, 37; 2, 38; 3, 35; 3, 53; 3, 58; 5, 5; 5, 9; 5, 11; 5,
15; 5, 27; 5, 29; 5, 39; 5, 43; 5, 58; 6, 7; 6, 9; 6, 20; 6,
26; 6, 31; 6, 51; 6, 57; 6, 61; 7, 25; 7, 26; 7, 30; 7, 42;
8, 4; 8, 5; 8, 6; 8, 10; 8, 16; 9, 3; 9, 8; 9, 40; 9, 48; 9,
64; 9, 69; 10, 61; 10, 70; 11, 15; 11, 20; 11, 25; 11, 39;
11, 68; 12, 27; 12, 42; 13, 43; 15, 13; 15, 25; 16, 4; 16,
13; 16, 16; [2] 1, 7; 3, 17; 3, 26; 4, 39; 5, 5; 5, 23; 6, 8;
6, 14; 6, 14; 7, 6; 7, 35; 8, 11; 8, 15; 8, 16; 8, 18; 9, 7;
9, 18; 10, 21; 11, 2; 12, 10; 12, 20; 12, 22; 12, 22; 12,
26; 12, 27; 12, 29; 13, 1; 13, 4; 13, 8; 13, 15; 13, 19;
15, 6; 15, 24; 15, 32; [3] 2, 27; 3, 2; 3, 4; 3, 11; 5, 8; 5,
40; 5, 43; 6, 5; 6, 21; 7, 6; 7, 9;
asupră prep. [2] 4, 40; 4, 41; 4, 41; 9, 22; 12, 35;
asúpră Æ asupra
asuprí : (1581 CORESI, EV. 141) : v. IV : „unterdrücken” : „opprimer” : (1x)
asuprescu verb indicativ prezent 3 pl. [2] 1, 28;

28; 7, 4;
aşăzarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 30;
aşezare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 6;
aşíjderea : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „ebenso, ebenfalls” : „de
même, également” : (7x)
aşijderea adv. [2] 2, 12; 10, 36; 15, 39;
aşijderile adv. [2] 2, 14;
aşijderilea adv. [2] 7, 13; [3] 7, 19;
aşîjderea adv. [3] 6, 33;
aşíjderile Æ aşijderea
aşî́jderea Æ aşijderea
aşteptá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(er)warten, harren” :
„attendre” : (9x)
a aştepta verb infinitiv prezent [2] 7, 14;
aşteptaţi verb indicativ prezent 2 pl. [2] 7, 30;
aşteptînd verb gerunziu [2] 9, 25; 15, 20; [3] 5, 24; 5, 26;
au aşteptat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 25;
neaşteptînd verb gerunziu neg. [2] 8, 11;
să aştêpte verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 8;
aşteptáre : (c. 1573-1578 PS. SCH. 261) : s. f. : „Zuversicht” :
„assurance” : (1x)
aşteptare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 41;
aştérne : (1551-1553 ES) : v. III : „betten, ausbreiten” : „étendre”
: (4x)
aşternu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 5, 26;
aşternură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 11, 11;
au aşternut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 12, 28; 15, 27;

aşá : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „so” : „ainsi, de la sorte” :
(42x)
aşa adv. [1] 1, 61; 2, 61; 3, 60; 7, 42; 10, 11; 10, 62; 12, 26;
13, 47; 14, 22; [2] 2, 10; 2, 30; 3, 23; 3, 40; 4, 13; 4,
45; 6, 14; 6, 19; 7, 2; 7, 5; 7, 14; 7, 27; 7, 29; 9, 4; 9,
5; 9, 7; 9, 13; 9, 18; 10, 9; 11, 34; 13, 26; 15, 2; 15, 38;
15, 40; [3] 1, 5; 3, 9; 3, 30; 4, 4; 5, 22; 5, 33; 6, 15; 6,
26; 7, 14;

atenián : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Athener” : „Athénien” : (2x)
athineii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 9, 15;
athineu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 6, 1;

aşăzá Æ aşeza

athinéu Æ atenian

aşăzáre Æ aşezare

atínge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. berühren, 2. treffen” :
„1./2. toucher” : (2x)
a să atinge verb infinitiv prezent [2] 9, 10;
să să atingă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 7, 1;

aşezá : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. I : „stellen” : „placer” :
(12x)
aşăză verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 48;
aşăzîndu-se verb gerunziu [2] 15, 28;
au aşăzat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 20;
au aşezat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 26;
s-au aşezat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 25;
să aşaze verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 12, 39;
să aşaze verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 46; [2] 12, 25;
să aşezu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 15, 4;
să să aşaze verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 12, 2; [3] 3, 26;
vom aşăza verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 15, 9;
aşezáre : (1563 CORESI, PRAXIU 152) : s. f. : „Wache” : „poste” :
(6x)
aşăzare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 11; 5, 45; 6,

aşternút : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Bettzeug” : „literie” : (1x)
aşternut subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 6;

atî́t : (1551-1553 ES) : adv./adj./pron. nehot. : „so viel” : „tant”
: (9x)
atîta adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 3, 17; [3] 2, 26;
atîta adv. cantitativ [2] 2, 33; 4, 3; 6, 28; 7, 42; 12, 3; [3] 3, 1;
atîtea pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [2] 14, 34;
atotputérnic : (1581-1582 PO) : s. m. : „Allmächtige” : „Tout-puissant” : (1x)
Cel Atotputêrnicu subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [3] 5, 51;
atotţiitór : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 194) : adj./s. m. : „1.
allherrschend, 2. Allherrscher” : „1. tout-puissant, 2. Tout-puissant” : (17x)

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
a Celui Atotţiitoriului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2]
5, 20;
atotţiitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 25;
atotţiitoriul adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
3, 22; 3, 30; 8, 18; [3] 5, 7; 6, 18;
Atotţiitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 9, 5; 15, 8;
atotţiitoriului adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art.
[3] 6, 28;
a Totţiitoriului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 7, 38; 15,
32;
Atotţiitoriului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 6, 26; 7,
35; 8, 24;
Cel Atotţiitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [3] 2, 8;
Totţiitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 8, 11;
atotvăzătór : (c. 1665-1672 MS. 4389, 516/2) : adj./s. m. : „allsehend”
: „qui voit tout” : (1x)
Cel Atotvăzătoriu subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [3] 2, 21;
atúnce(a) Æ atunci
atúnci : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „dann, damals” : „alors,
lors” : (16x)
atunce adv. de timp [2] 13, 11;
atuncea adv. de timp [1] 2, 29; 2, 42; 4, 41; 14, 32; 16, 9;
[2] 1, 19; 2, 8; 9, 8; [3] 1, 29; 5, 1; 5, 44; 6, 18; 6, 29;
6, 31; 7, 13;
aţîţá : (1581-1582 PO) : v. I : „1. Feuer anfachen, 2. erregen,
ergiessen” : „1./2. enflammer” : (6x)
aţîţară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 14, 11;
aţîţîndu-se verb gerunziu [2] 4, 38; 10, 35;
au aţîţat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 3, 7;
să aţîţă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 1, 22; 1, 32;
au : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./conj. : „1. oder, 2. denn” : „1.
ou, 2. est-ce que” : (14x)
au adv. [1] 2, 52; 10, 16; [2] 7, 7; 15, 3; [3] 1, 15;
au conjuncţie coord. [1] 2, 22; 3, 18; 4, 35; 4, 35; 5, 46; 8, 30;
[2] 13, 6; [3] 4, 3; 5, 31;
áur : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Gold, 2. Geld” : „1. or, 2.
argent” : (42x)
aur subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 23; 1, 23; 1,
23; 2, 18; 3, 41; 4, 23; 6, 1; 6, 2; 6, 12; 6, 39; 8, 3; 10,
20; 10, 60; 10, 89; 11, 24; 11, 58; 11, 58; 11, 58; 13,
37; 14, 24; 14, 43; 14, 44; 15, 18; 15, 26; 15, 32; 15,
32; 16, 11; 16, 19; [2] 4, 32; 4, 39; 5, 2; 5, 3; 10, 29;
11, 8; 14, 4; 15, 15; [3] 1, 4;
auru subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 57; [2] 2, 2;
3, 11; 3, 25;
aurul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 24;
auzí : (1521 NEACŞU) : v. IV : „hören” : „ouir, entendre” : (55x)
au auzit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 7;
auzi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 13; 3, 27; 4, 3; 5,
16; 5, 56; 6, 1; 6, 8; 6, 28; 6, 55; 8, 1; 9, 1; 9, 43; 10,
2; 10, 15; 10, 22; 10, 46; 10, 68; 10, 74; 10, 77; 10, 88;
11, 15; 11, 22; 11, 23; 11, 63; 12, 24; 12, 34; 13, 1; 14,
2; 14, 17; 14, 25;
auziia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 41; 8, 12;
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auzind verb gerunziu [1] 4, 27; 16, 22; [2] 10, 13; 11, 24; 14,
15; [3] 5, 35; 5, 48; 6, 23;
auziră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 3, 41; 5, 1; 10, 8;
12, 28; 14, 16;
auzit-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 10, 19; 10, 26;
auzînd verb gerunziu [1] 11, 22; [2] 14, 18; [3] 2, 21; 4, 12;
s-au auzit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 16; 14, 40;
să auziia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 5, 63;
auzíre : (c. 1573-1578 PS. SCH. 377) : s. f. : „Nachricht” : „nouvelle”
: (2x)
auzirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 7;
auzirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 15, 40;
aveá : (1521 NEACŞU) : v. II : „haben” : „avoir” : (118x)
a avea verb infinitiv prezent [1] 11, 58; [2] 8, 36; 12, 2; 14, 10;
ai verb indicativ prezent 2 sg. [2] 3, 38; 14, 9;
are verb indicativ prezent 3 sg. [2] 3, 39; 6, 30; [3] 1, 27;
au verb indicativ prezent 3 pl. [1] 11, 40; 12, 54; [3] 7, 4; 7, 7;
au avut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 28; 10, 15; [2]
4, 16; [3] 7, 16;
au avut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 15; [2] 5, 20;
13, 22;
au fost avînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [3] 7, 22;
avea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 4, 6; [2] 12, 4; 12, 24; 12,
30; 14, 18; 14, 18;
avea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 2, 2; 7, 26; 9, 7; 9, 36;
10, 77; 11, 27; [2] 3, 12; 3, 13; 9, 8; 13, 5; 14, 24; 14,
39; 15, 7;
avem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 12, 15; [3] 3, 18; 7, 6;
avînd verb gerunziu [1] 8, 6; 10, 87; 11, 51; 12, 9; 14, 24; 15,
15; 15, 34; [2] 2, 9; 3, 25; 3, 25; 4, 23; 4, 25; 5, 2; 5,
15; 5, 20; 5, 22; 5, 24; 6, 7; 7, 16; 8, 9; 9, 20; 9, 22;
10, 7; 10, 13; 10, 18; 10, 28; 11, 10; 12, 20; 13, 2; 14,
30; 14, 37; 15, 8; [3] 3, 8; 5, 20; 5, 49; 6, 12; 6, 13; 6,
41; 7, 21;
avu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 11; [2] 5, 10; 14, 4;
avute verb participiu pl. fem. [2] 15, 12;
să aibă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 14, 48; [2] 15, 37; [3] 5,
20;
să aibă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 61; 14, 23; 14, 43;
[2] 5, 27; 7, 24; 14, 6;
să aibi verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 3, 33;
să avea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 3, 8;
va avea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 3, 30; 10, 35;
vom avea verb viitor 1 indicativ 1 pl. [3] 3, 24; 7, 9;
avére : (1581 CORESI, EV. 6) : s. f. : „Vermögen” : „fortune” : (3x)
avêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 23; [3] 3, 28;
averile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 7, 21;
avuţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Reichtum” : „fortune, richesse” : (2x)
avuţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 23; 6, 1;
azvîrlí Æ zvîrli

B
ba : (1559-1560 BRATU) : adv. : „doch, nein” : „si, non” : (1x)
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ba adv. neg. [2] 7, 8;

báie : (1402 DRHA I, 23 / în top. Baja) : s. f. : „Mine” : „mine” :
(1x)
băile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 8, 3;
ban : (1413 DERS) : s. m. : „Geld” : „argent” : (15x)
al banilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 4, 1;
bani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 14, 32; 15, 6; [2]
3, 6; 3, 7; 4, 45; 10, 20; 11, 3;
banii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 14; 3, 7; 3, 7; 4,
23; 4, 27; 8, 25; [3] 2, 32;
barbár : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : adj./s. : „fremd” : „étrange”
: (6x)
[cêle] varvári adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
10, 4;
mai varvar adj. calificativ gradul comparativ neutru sg. nom./ac.
neart. [2] 5, 22;
prea varvar adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. neart.
[2] 13, 9;
varvară adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4,
25;
varvari adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 3,
24;
varvari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 22;
barbaréşte : (1688 BIBLIA) : adv. : „barbarisch” : „barbare” : (1x)
varvarêşte adv. de mod poz. [2] 15, 2;
báte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. schlagen, 2. kämpfen, 3.
abschweifen” : „1. battre, 2. combattre, 3. divaguer, s’écarter”
: (41x)
a bate verb infinitiv prezent [1] 9, 66;
am bătut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 16, 2;
a să bate verb infinitiv prezent [1] 12, 51;
au bătut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 26;
au bătut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 64;
bate verb imp. 2 sg. [1] 13, 9;
bate verb indicativ prezent 3 sg. [2] 11, 6;
bateţi-vă verb imp. 2 pl. [1] 16, 3;
bătea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 2; 5, 65; [2] 3, 26;
bătea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 65; 14, 13; [2] 11, 5;
bătînd verb gerunziu [1] 11, 50;
bătîndu verb gerunziu [2] 3, 39;
bătîndu-mă verb gerunziu [2] 6, 30;
bătîndu-se verb gerunziu [2] 5, 18; 12, 34; 12, 36;
bătu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 35; 13, 47; [3] 2, 21;
bătură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 75;
fiind bătut verb gerunziu [2] 3, 34;
ne batem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 3, 21;
s-au bătut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 31;
să bat verb indicativ prezent 3 pl. [1] 5, 16;
să bată verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 41; 11, 20; 15, 19;
să bată verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 1; 15, 39;
să batem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 9, 8; 12, 54;
să baţi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 9, 30;
să bătea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 17; 12, 27;
să vor bate verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 26;
veţi bate verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 2, 66;
voiu bate verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 3, 14;

batjocorí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „1. verspotten, verhöhnen,
2. beschimpfen” : „1. se moquer de, tourner en dérision, 2.
insulter” : (3x)
batjocori verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 34;
batjocuriia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 9, 26;
să batjocoriia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 7, 10;
batjocoríre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Spötterei” : „moquerie” : (1x)
batjocorire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 7;
batjocorít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „verspottet, unverschämt”
: „outragé, insulté” : (1x)
a batjocoritei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2]
8, 17;
batjócură : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Demütigung, Hohn” :
„humiliation, raillerie” : (2x)
batjocură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 70;
batjocuri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 22;
batjocurí Æ batjocori
batjocuríe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Demütigung, Hohn”
: „humiliation, raillerie” : (1x)
batjocurie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 39;
băgá : (1521 NEACŞU) : v. I : „hineintun, -stecken, -schieben” :
„mettre dans, introduire” : (5x)
au băgat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 49;
au băgat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 5;
bagu verb indicativ prezent 1 sg. [2] 7, 11;
băgă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 61;
să bage verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 5, 2;
băgáre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 709/2) : s. f. : „Einführung” :
„introduction, insertion” : (1x)
băgarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 4, 7;
băhníş : (a. 1675 COSTIN, L. 104) : s. n. : „Sumpfigegend” : „lieu
merécageux, river” : (2x)
băhniş subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9, 45;
băhnişul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 42;
bănuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verdächtigen” : „suspecter,
soupçonner” : (1x)
bănuind verb gerunziu [3] 3, 23;
bănuiálă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 71/2) : s. f. : „Vermutung” :
„suspicion, doute” : (3x)
bănuială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 24; 12, 4;
bănuiêle subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 34;
bărbát : (1262 DRĂGANU / în top. Terra Barbata) : s. m. : „Mann”
: „homme” : (78x)
a bărbatului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 4, 35;
bărbat subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 19; [2] 12,
35; 14, 31; 14, 31;
bărbatul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 5, 63; 12, 8;
bărbaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 36; 3, 39;
4, 15; 4, 28; 4, 29; 4, 41; 5, 13; 5, 20; 5, 20; 5, 34; 5,

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
60; 6, 35; 6, 37; 6, 42; 6, 54; 7, 16; 7, 32; 9, 4; 9, 5; 9,
6; 9, 49; 9, 61; 10, 32; 10, 36; 10, 61; 10, 74; 11, 21;
11, 45; 11, 74; 12, 1; 12, 41; 12, 45; 12, 47; 13, 34; 14,
33; 14, 37; 15, 13; 15, 26; 16, 4; 16, 10; 16, 15; [2] 4,
44; 10, 29; 12, 19; 12, 23; 12, 27; 13, 15; [3] 4, 8; 7,
15;
bărbaţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 18; 3, 38; 5,
51; 5, 59; 6, 57; 7, 5; 7, 24; 9, 61; 13, 10; 16, 6; 16, 22;
bărbaţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 4, 8; 5, 31;
5, 62; 9, 69; 14, 32; [2] 5, 13; 12, 43;
un bărbat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 8; 2, 23; 10,
16; [2] 15, 13;
bărbătésc : (1551-1553 ES) : adj. : „männlich” : „masculin” : (4x)
bărbătească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 5, 28; 5, 35; 5, 52; [2] 7, 21;
bărbătéşte : (1563 CORESI, PRAXIU 484) : adv. : „männlich” : „viril,
masculin” : (3x)
bărbătêşte adv. de mod poz. [1] 6, 31; [2] 10, 35; 13, 14;
bărbăţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Courage, Mut” : „courage,
bravoure” : (3x)
bărbăţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 67; [2] 6, 28;
bărbăţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 14, 18;
bătáie : (1563 CORESI, PRAXIU 379) : s. f. : „Schlacht, Prügel” :
„volée, raclée” : (3x)
bătaia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 11;
bătăi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 26; 7, 37;
bătrî́n : (1399 DOR) : adj./s. : „1. alt, 2. Erb-, Stammgut” : „1.
vieux, 2. patrimoine” : (22x)
bătrîn adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4,
40;
bătrîn subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 27;
bătrîni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 13; 14, 37;
[3] 4, 5; 6, 1;
bătrînii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 27; 14, 9; 15,
17; [2] 11, 34; [3] 1, 25;
bătrînilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 14, 20;
cei bătrîni subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 7, 33; 12, 35;
13, 36; 14, 40; [2] 8, 30; 13, 13; [3] 1, 23;
cei mai bătrîni subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 11, 23;
celor mai bătrîni subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 14, 28;
un bătrîn adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 6,
1;
bătrînéţe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Alter” : „vieillesse” :
(5x)
bătrînêţe subst. comun fem. pl. gen./dat. neart. [2] 6, 23;
bătrînêţe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 5;
bătrînêţelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 6, 25; 6, 27;
bătrînêţilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 6, 1;
bătrîníme : (c. 1683-1686 MS. 45, 96/2) : s. f. : „pl. die Alter” : „pl.
les vieux” : (5x)
bătrînime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 44; [3] 1, 8;
bătrînimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 6; [2] 1, 10;
bătrînimei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 11, 27;
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bătút : (1587 DIR) : s. f. : „geschlagen” : „battu, flagellé” : (1x)
bătut adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 38;
băutúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Getränk” : „liquide,
boisson” : (5x)
băutură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 16; 6, 36; 7,
18;
băuturi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 45;
băuturii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 2;
bea : (1418 DLRV) : v. II : „trinken” : „boire” : (2x)
a bea verb infinitiv prezent [1] 11, 58; [2] 15, 39;
becísnic : (1612 DIRB XVII/2, 102) : adj./s. : „armselig” :
„malheureux” : (2x)
becisnice subst. comun masc. sg. voc. neart. [3] 5, 37;
cea becisnică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
15, 5;
belí : (1581-1582 PO) : v. IV : „enthäuten” : „écorcher” : (2x)
belind verb gerunziu [2] 7, 7;
belindu verb gerunziu [2] 7, 4;
berbéc : (1443 DLRV / în antr. Oană Berbece) : s. m. : „Widder” :
„bélier” : (1x)
berbeci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 15;
besérică Æ biserică
beţíe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Trunkenheit” : „ivresse”
: (1x)
beţii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 4;
bici : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „Geissel” : „fouet” : (1x)
bice subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 7, 1;
bíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./s. n. : „1. gut, 2. Wohl” : „1./2.
bien” : (38x)
bine adv. de mod poz. [1] 4, 24; 4, 55; 8, 1; 8, 15; 10, 47; 11,
33; 12, 18; 12, 22; [2] 1, 2; 1, 17; 2, 16; 3, 1; 4, 2; 6,
13; 7, 14; 8, 30; 9, 26; 10, 7; 11, 26; 11, 35; 12, 2; 14,
25; 15, 38; [3] 3, 22; 3, 24; 6, 24; 7, 11;
bine subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 8, 23; [2] 5, 4; 9,
19; 10, 38; 13, 16; 14, 30; [3] 3, 15; 3, 19;
foarte bine adv. de mod super. [2] 12, 43;
mai bine adv. de mod comp. [1] 3, 59;
binecuvîntá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „segnen” : „bénir” :
(11x)
au binecuvîntat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 55; [2]
11, 9; 15, 34;
binecuvînta verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 4, 24; [2] 3, 30; 10,
38; 15, 29; [3] 6, 29;
binecuvîntînd verb gerunziu [1] 13, 47; [2] 8, 27; 12, 41;
binecuvîntát : (c. 1665-1672 MS. 4389, 492/1) : adj. : „gesegnet” :
„béni” : (3x)
binecuvîntat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 4, 30; [2] 15, 34; [3] 7, 23;
binevreá : (1551-1553 ES) : v. IV : „belieben, geruhen” : „vouloir
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bien, daigner” : (3x)
ai binevrut verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 16;
binevom verb indicativ prezent 1 pl. [1] 6, 23;
binevruşi verb indicativ perfect simplu 2 sg. [2] 14, 35;

binevreá (v. II) Æ binevoi
bir : (1441 DERS) : s. n. : „Tribut” : „impôt, tribut” : (12x)
bir subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 5; 8, 4; 8, 7; 11,
28; [2] 8, 36;
birul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 8, 10;
biruri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 10, 29;
birurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 3, 29; 10, 33;
15, 30; 15, 31;
birurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 4, 28;
biruí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „besiegen” : „gagner” : (37x)
a birui verb infinitiv prezent [1] 8, 3; [2] 3, 5;
am biruit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 15, 33;
am biruit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 52; 10, 52;
au biruit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 22; 8, 2; 8, 4;
8, 5; 8, 10; 8, 12; 11, 49; 15, 3;
au biruit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 2; 2, 10; 6, 54;
14, 6;
birui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 8; 11, 56; [2] 5, 7;
biruia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 50;
biruia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 8, 6;
biruiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 14, 17;
biruieşti verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 70; 15, 7; [3] 2, 3;
biruind verb gerunziu [3] 1, 6;
biruiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 9;
biruiţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 15, 28;
s-au biruit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 33; [2] 10,
24;
să birui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 55;
să biruia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 13, 19;
să biruiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 1; 16, 13;
să biruieşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 6, 27;
vor birui verb viitor 1 indicativ 3 pl. [3] 1, 4;
biruínţă : (1642 CAZ. GOV. 195) : s. f. : „Sieg” : „victoire” : (24x)
biruinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 19; 6, 11; 10,
32; 14, 4; [2] 4, 9; 10, 13; 10, 28; 10, 38; 13, 15; 15, 6;
15, 21; 15, 21; [3] 1, 1;
biruinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 15; 10, 38;
[2] 3, 6; 7, 16; 15, 8; [3] 3, 20; 7, 12; 7, 21;
biruinţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 6; 8, 33;
biruinţei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 4, 24;
biruitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. m. : „1. siegreich, 2.
Besieger” : „1. victorieux, 2. vainqueur” : (10x)
biruitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 30; 10, 15;
10, 17; 13, 13;
biruitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 47; [2]
14, 2;
Biruitoriu subst. propriu masc. sg. voc. neart. [3] 2, 2;
biruitoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 13; 15, 1;
biruitoriului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 15, 2;
bisérică : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Kirche, 2. Tempel” :
„1. église, 2. temple” : (66x)

a besêrecii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 7, 36; [3] 1,
10;
a besêricii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 20; 3, 12;
ale besêrecii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 4, 32; 14, 4;
besêreca subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 8; 6, 2; 10,
84; 11, 4; 15, 9; [2] 1, 13; 1, 15; 1, 18; 3, 30; 4, 14; 6,
4; 8, 2; 9, 2; 10, 5; 11, 3; 11, 25; 13, 23; 15, 17; [3] 1,
13; 3, 16; 3, 17; 5, 43;
besêrecă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 50; [2] 1,
34; 2, 23; 4, 39; 4, 42; 5, 15; 13, 11; 13, 14; 14, 35; 15,
18; [3] 1, 10;
besêrecii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 16, 20; [2] 1,
15; 1, 18;
besêrica subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 43; [2] 3, 2;
10, 1; 10, 3;
besêrică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 49; [2] 6, 2;
9, 16; 14, 31; 14, 32; 14, 33;
besêricelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 1, 7;
besêricii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 23; 4, 57;
13, 53; [2] 2, 9; 3, 4; 10, 5; 14, 13; 15, 33; [3] 2, 1;
bisêreca subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 1, 16;
bisêrecă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 21; [3] 1,
20;
bisêricii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 13, 6;
bîrfélnic : (1688 BIBLIA) : adj. : „belustigend, amüsant” : „amusant” : (1x)
bîrfêlnic adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
12, 44;
blagoródnic : (1688 BIBLIA) : adj. : „adlig, nobel” : „noble” : (1x)
blagorodnică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 10, 13;
blagosloví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „segnen” : „bénir” :
(1x)
blagoslovi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 69;
blăstămá Æ blestema
blăstemătór Æ blestemător
blestém : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Fluch, Verwünschung” :
„malédiction” : (3x)
blestême subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 10, 35; [3]
2, 26;
blestemile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 6;
blestemá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verfluchen, verwünschen”
: „maudire” : (3x)
au blestemat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 41;
blăstămînd verb gerunziu [2] 12, 14;
blestema verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 34;
blestemătór : (a. 1600 HC II, 332) : s. m : „Gotteslästerer” :
„blasphémateur” : (1x)
cei blăstemători subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 10, 36;
blînd : (1519 DERS / în antr. Blîndul ) : adj. : „barmherzig” :
„clément” : (8x)
blînd adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
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21; [2] 2, 7; 2, 23; 7, 37; 10, 26; 15, 12;
blîndă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12,
30;
blînde adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 35;

bucurie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 59; 5, 54; 10,
18; 11, 30; [2] 3, 30; 10, 33; [3] 3, 15; 4, 1; 4, 16; 5, 21;
6, 31; 6, 34; 7, 13; 7, 15;
bucuriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 46;

blîndéţe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Milde” : „clémence” : (5x)
blîndêţe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 27; 10, 4; [3]
3, 15; 7, 18;
blîndêţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 7, 6;

bucurós : (1478 DERS) : adj. : „froh” : „content” : (1x)
bucuroşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
5, 44;

boálă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Krankheit” : „maladie” : (3x)
boală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 8; [2] 9, 21; 9,
22;
bogát : (1459 DRHA II, 116 / în top. Bogata) : adj./s. : „1. reich,
2. Reicher” : „1./2. riche” : (2x)
bogată foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 6, 2;
bogaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 49;
boiér : (1392 DRHA I, 3) : s. m. : „1. Bojar, Adliger, Fürst 2.
Oberst, Haupt, Kommandant” : „1. boiard, noble, prince, 2.
chef, commandant” : (15x)
a boiêrilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 6, 60;
boiêrii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 27; 5, 56; 6,
61; 7, 26; 11, 63; 12, 24; 14, 2; 14, 20; 14, 28;
boiêrilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 40; 10, 63;
11, 62;
boiêriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 17;
unui boiêriu subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 9, 37;
boleác : (a. 1675 COSTIN, L. 275) : adj. : „krank” : „malade” : (1x)
boleac adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9,
21;
boz : (1581-1582 PO) : s. m. : „Götze, Götzenbild” : „divinité
payenne, idole” : (1x)
bozilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 68;
braţ : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Arm” : „bras” : (2x)
braţe subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 7, 27;
braţului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 15, 23;
bucátă : (1452 DERS) : s. f. : „1. Stück, 2. Speise, Lebensmittel”
: „1. pièce, morceau, 2. nourriture, pl. aliments” : (5x)
bucate subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 53; 13, 33; 14,
10;
bucatelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 12, 14;
bucăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 15, 33;
bucurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich freuen” : „se réjouir”
: (18x)
a să bucura verb infinitiv prezent [2] 9, 19;
ne-am bucurat verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 10, 26;
să să bucure verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 6; 13, 36; 14,
20; 15, 2; [2] 1, 1; 11, 27; [3] 3, 12; 7, 1;
să să bucure verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 10, 25; 11, 32; 12,
20; 15, 16; [2] 11, 17; 11, 22; 11, 34;
să vă bucuraţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [2] 1, 10;
bucuríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Freude” : „joie” : (15x)

bun : (1211 DRĂGANU / în antr. Buna) : adj./s. : „1. gut, 2. Gut”
: „1./2. bon” : (87x)
bun adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6,
11; [2] 1, 25; 11, 6; 15, 12; 15, 23;
bun adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1,
14; 4, 45; [2] 4, 32; 6, 23; 7, 20; 15, 20; [3] 4, 11; 5, 44;
6, 26; 7, 16;
buna adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 10, 28;
[3] 2, 32; 3, 3;
bună adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 7;
10, 55; 11, 33; 11, 42; [2] 1, 1; 3, 1; 4, 37; 5, 6; 6, 19;
6, 29; 7, 10; 8, 21; 9, 21; 10, 17; 10, 18; 12, 27; 12, 35;
12, 45; 12, 46; 13, 18; 14, 6; 14, 9; 14, 37; 14, 42; 15,
17; 15, 30; 15, 38; [3] 1, 7; 1, 9; 1, 10; 2, 1; 2, 31; 2,
33; 2, 33; 3, 5; 3, 6; 3, 23; 3, 26; 4, 1; 5, 11; 6, 28; 7,
4; 7, 7;
bune adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 20;
bune adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [3] 5,
45;
bune subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 27; 16, 17;
bunei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 7;
bunii adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 19;
cea bună adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 7,
20; 11, 19; [3] 3, 5; 3, 11;
cel bun adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3] 5, 13;
cêle bune adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
11, 53;
cêle bune adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [2]
15, 11;
cêle mai bune adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. art.
[1] 8, 8;
cêle prea bune adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. art.
[2] 3, 2;
celor buni adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. art. [2]
9, 19;
foarte bun adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. nom./ac. neart.
[2] 14, 37; [3] 3, 14;
foarte bună adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 6, 23; 10, 32;
foarte bune adj. calificativ gradul superlativ neutru pl. nom./ac. neart.
[2] 15, 17;
mai bun adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 13, 5;
mai bună adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 3, 26;
mai bune adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 4, 15;
prea bună adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 12, 45;
prea bune adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 9, 16;
prea buni adj. calificativ gradul superlativ masc. pl. nom./ac. neart.
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[2] 13, 15;

bunătáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Güte” : „bonté” : (8x)
ale bunătăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 15, 12;
bunătate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 28; 15,
17; [3] 6, 1;
bunătăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 14, 4; 14, 9;
[2] 11, 19;
bunătăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 6, 31;
bunăvóie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : Wohlwollen” :
„bienveillance” : (11x)
bunăvoie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 19; 7, 24;
9, 24; 11, 33; [2] 6, 19; 6, 29; 12, 31; 13, 26; 14, 3; [3]
6, 6; 7, 10;
bunăvoínţă : (c. 1683-1686 MS. 45, 872/2) : s. f. : „Wohlwollen”
: „bienveillance” : (1x)
bunăvoinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 26;
buruiánă : (1440 DRHD I, 360 / în top. Buryan) : s. f. : „Unkraut” :
„mauvaise herbe” : (1x)
buruieni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 27;

C
ca : (1521 NEACŞU) : adv./conj. : „1. wie, 2. damit, 3. ungefähr” :
„1. comme, 2. afin que, 3. à-peu-près” : (283x)
ca adv. [1] 1, 41; 2, 8; 2, 38; 3, 3; 3, 4; 3, 10; 3, 24; 3, 30;
3, 46; 4, 15; 4, 27; 4, 27; 4, 34; 4, 38; 4, 38; 4, 47; 5, 1;
5, 2; 5, 13; 5, 22; 5, 34; 5, 60; 6, 7; 6, 39; 6, 59; 7, 32;
9, 44; 9, 44; 9, 49; 9, 61; 10, 16; 10, 41; 10, 56; 10, 73;
10, 77; 10, 83; 10, 85; 11, 1; 11, 45; 11, 48; 11, 74; 12,
2; 12, 3; 12, 23; 12, 43; 13, 35; 15, 22; 16, 10; [2] 1,
11; 1, 14; 1, 19; 1, 23; 2, 3; 2, 13; 3, 8; 3, 18; 4, 30; 4,
40; 5, 8; 5, 8; 5, 9; 5, 9; 5, 27; 6, 14; 6, 21; 6, 22; 7, 9;
8, 1; 8, 7; 8, 35; 10, 4; 10, 6; 11, 5; 11, 11; 11, 31; 12,
15; 12, 23; 12, 28; 13, 15; 14, 11; 14, 14; 14, 23; 14,
45; 15, 11; [3] 1, 24; 2, 22; 2, 30; 2, 31; 2, 33; 3, 9; 3,
24; 4, 1; 4, 6; 4, 6; 4, 9; 4, 14; 4, 19; 5, 22; 5, 40; 5,
45; 7, 5; 7, 5; 7, 6; 7, 12;
ca conjuncţie subord. [1] 1, 18; 1, 51; 1, 65; 1, 66; 2, 15; 2,
21; 2, 34; 3, 20; 3, 20; 3, 29; 3, 35; 3, 39; 3, 41; 3, 45;
3, 45; 3, 49; 3, 53; 3, 58; 4, 2; 4, 3; 4, 28; 4, 41; 4, 45;
4, 46; 4, 59; 4, 60; 4, 61; 5, 9; 5, 11; 5, 15; 5, 20; 5, 20;
5, 30; 5, 45; 5, 50; 5, 51; 6, 12; 6, 15; 6, 15; 6, 19; 6,
26; 6, 34; 6, 44; 6, 49; 6, 50; 6, 51; 6, 55; 6, 57; 6, 59;
7, 20; 7, 28; 7, 49; 8, 14; 8, 15; 8, 15; 8, 18; 9, 30; 9,
30; 9, 46; 9, 51; 9, 60; 9, 69; 9, 69; 9, 70; 10, 3; 10, 24;
10, 32; 10, 38; 10, 38; 10, 42; 10, 63; 11, 5; 11, 16; 11,
20; 11, 22; 11, 37; 11, 40; 11, 41; 11, 57; 11, 66; 12, 4;
12, 10; 12, 23; 12, 24; 12, 34; 12, 35; 12, 36; 12, 36;
12, 36; 12, 40; 12, 40; 12, 40; 12, 40; 12, 49; 12, 53;
13, 1; 13, 1; 13, 5; 13, 16; 13, 17; 13, 20; 13, 21; 13,
29; 13, 34; 13, 37; 13, 52; 14, 1; 14, 1; 14, 18; 14, 23;
14, 24; 14, 29; 14, 31; 14, 36; 14, 41; 14, 42; 14, 43;
14, 43; 14, 43; 14, 43; 14, 44; 14, 48; 15, 4; 15, 4; 15,
19; 15, 19; 15, 21; 15, 39; 15, 41; 16, 18; 16, 19; [2] 1,
9; 1, 14; 1, 18; 1, 21; 2, 2; 2, 2; 2, 6; 2, 8; 2, 26; 3, 14;
3, 32; 4, 19; 4, 31; 4, 45; 5, 4; 5, 27; 6, 11; 6, 14; 6, 24;

6, 28; 7, 25; 7, 29; 8, 36; 9, 24; 10, 16; 10, 24; 11, 23;
11, 26; 11, 36; 11, 37; 12, 4; 12, 25; 12, 31; 14, 22; 14,
41; 15, 17; [3] 1, 2; 1, 27; 2, 17; 2, 23; 3, 2; 3, 19; 4,
10; 4, 11; 5, 8; 6, 6; 7, 3; 7, 4;
: (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Pferd” : „cheval” : (7x)
cai subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3; 10, 29; [3] 6,
16;
caii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 10, 81;
cailor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 4, 11; 5, 46;
un cal subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 3, 25;
cále : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Weg, 2. Mittel, Weise” :
„1. chemin, 2. moyen” : (13x)
cale subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 24; 7, 45; [2]
14, 23; [3] 1, 19;
calea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 28; 5, 53; 6, 33;
8, 19; 9, 2; 11, 4; 13, 20; [2] 2, 6;
căile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 15, 41;
cam : (1631 DRHB XXIII, 369) : adv. : „etwa” : „environ” : (1x)
can adv. [1] 5, 29;
canaanít : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Kanaaniterin” : „Cananéenne” : (1x)
ai hananeilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 9, 37;
cap : (înc. sec XVI PS. H.) : s. n. : „1. Kopf, Haupt, 2. Anfang, 3.
Oberhaupt” : „1. tête, 2. commencement, bout, 3. chef” : (14x)
cap subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15, 32;
capetele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 3, 48; 4, 39;
6, 35; [2] 1, 16; 10, 26; [3] 1, 18;
capul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 47; 11, 13; 11,
17; 11, 71; [2] 15, 30; 15, 35;
capului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 7, 7;
cápişte : (1620 MOXA) : s. f. : „Altar” : „temple païen” : (9x)
capişte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 43;
capiştea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 23; 5, 44; 10,
83;
capişti subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 50; 1, 57; [2]
11, 3;
capiştile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 68; [2] 10, 3;
car : (c. 1573-1578 PS. SCH. 487) : s. n. : „Karren, Wagen” : „charrette, chariot” : (6x)
car subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 9, 7;
cară subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 8, 6; [2]
13, 2; [3] 2, 7; 6, 4;
cáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./pron. int.-rel. : „wer, welcher”
: „qui, lequel” : (247x)
care adj. pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac. [1] 1, 13; 2, 10; [2] 4,
28; 4, 35; 4, 42; 8, 26; 10, 5; [3] 1, 13; 3, 4; 4, 3; 4, 3;
5, 18;
care adj. pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac. [1] 5, 51; [2] 3, 9; 4,
49; [3] 4, 3;
care pron. int.-rel. nom./ac. [1] 1, 13; 1, 24; 1, 59; 3, 49; 5,
55; 5, 56; 6, 2; 6, 14; 6, 55; 7, 26; 7, 33; 9, 21; 9, 22;
10, 15; 10, 37; 10, 41; 11, 31; 11, 31; 10, 32; 11, 35;
11, 40; 12, 9; 13, 3; 13, 15; 16, 15; 16, 23; [2] 1, 10; 1,
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13; 1, 19; 1, 33; 2, 25; 3, 5; 3, 30; 5, 15; 6, 29; 8, 2; 8,
3; 8, 9; 10, 5; 10, 13; 10, 19; 10, 24; 12, 20; 12, 22; 12,
28; 13, 2; 13, 6; 13, 19; 13, 21; 14, 15; 15, 3; 15, 5; 15,
37; [3] 1, 1; 1, 25; 2, 3; 2, 6; 2, 9; 2, 23; 2, 25; 4, 2; 4,
6; 4, 11; 4, 16; 4, 17; 4, 20; 5, 1; 5, 6; 5, 8; 5, 13; 5,
16; 5, 17; 5, 27; 5, 32; 6, 4; 6, 6; 6, 8; 6, 18; 6, 21; 6,
28; 6, 30; 7, 7;
carea pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac. [1] 3, 29; 4, 54; 5, 11; 6,
11; 7, 7; 7, 23; 7, 47; 9, 27; 9, 72; 10, 46; 10, 55; 11, 9;
13, 30; 13, 39; 14, 34; 14, 35; 14, 35; 14, 36; 15, 31;
[2] 1, 36; 7, 20; 9, 14; 9, 18; 12, 27; 12, 30; 14, 18; 14,
21; 14, 39; 15, 16; 15, 32; [3] 3, 14; 3, 18; 6, 40; 7, 4;
7, 17;
carei adj. pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac. [1] 7, 19; [3] 3, 23; 5,
6; 7, 10;
carele pron. int.-rel. nom./ac. [1] 1, 1; 1, 11; 1, 52; 1, 62; 2,
31; 2, 41; 3, 29; 3, 30; 3, 43; 4, 53; 6, 2; 6, 6; 6, 6; 6,
12; 6, 17; 6, 59; 6, 62; 7, 7; 7, 16; 7, 18; 8, 2; 8, 22; 8,
31; 9, 27; 10, 5; 10, 12; 10, 15; 10, 27; 11, 34; 11, 34;
11, 38; 11, 39; 11, 53; 11, 55; 12, 8; 12, 11; 12, 19; 13,
37; 13, 38; 13, 47; 14, 18; 14, 45; 15, 5; 15, 7; 15, 15;
15, 30; 15, 35; 16, 9; 16, 23; [2] 1, 17; 2, 15; 3, 17; 3,
37; 4, 16; 4, 19; 4, 34; 5, 23; 6, 21; 9, 23; 9, 24; 9, 25;
9, 29; 10, 17; 11, 15; 12, 40; [3] 1, 3; 2, 6; 3, 1; 5, 41;
6, 39; 7, 20;
carii pron. int.-rel. pl. nom./ac. [1] 2, 31; 3, 50; 5, 4; 8, 13;
10, 37; 10, 42; 10, 72; 11, 4; 11, 21; 11, 33; 11, 43; 12,
45; 12, 47; 13, 40; 13, 48; 14, 21; 14, 36; [2] 3, 26; 4,
47; 7, 1; 8, 21; 9, 15; 11, 17; 14, 6; [3] 2, 2; 2, 4; 2, 29;
7, 5; 7, 16;
cărora pron. int.-rel. pl. dat./gen. [1] 5, 62; 12, 5; 14, 20; 15, 30;
[2] 1, 35; 4, 16; 6, 20; [3] 5, 11;
căruia pron. int.-rel. neutru sg. gen./dat. [1] 5, 30; [2] 13, 8;
carîtáş Æ căruţaş
cárne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fleisch” : „viande” : (5x)
carne subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 18;
cărnuri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 1;
cărnurile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 6, 21; 6, 21; 9, 9;
cárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Buch, 2. Schriftstück” :
„1. livre, 2. document, lettre” : (46x)
al cărţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 3, 30;
carte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 35; [2] 6, 12;
8, 23; 9, 18; 11, 22; 11, 34; [3] 6, 41; 7, 22;
cartea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 60*; 3, 49*; 16,
24*; [2] 11, 17; 11, 27; [3] 3, 11; 3, 25; 7, 10;
cărţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 46; 5, 10; 9, 60;
10, 3; 10, 17; 11, 29; 12, 2; 12, 4; 12, 7; 12, 17; 15, 1;
15, 15; 16, 19; [2] 2, 13; 2, 24; 11, 16;
cărţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 8, 22; 11, 31; 14,
27;
cărţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 59; 5, 14; 10, 7;
12, 8; 12, 9; 14, 23; [2] 2, 13;
cărţilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 12, 5; 12, 19; 14, 20;
cásă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Haus” : „maison” : (43x)
al casii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 30;
casa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 29; 2, 18; 2, 19;
3, 56; 7, 2; 7, 35; 7, 37; 9, 55; 13, 3; 14, 26; 16, 2; [3]
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2, 10; 2, 18; 3, 27; 5, 21; 7, 18; 7, 20;
casă subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [2] 15, 32;
casă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 50; 7, 37; [2] 2,
5; 5, 12; 13, 15; 14, 33; 14, 36;
case subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 56; [2] 3, 18; [3]
1, 20; 4, 18; 6, 37;
casele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 33; 1, 64; 12, 45;
13, 47; [3] 2, 18; 6, 25; 6, 27; 7, 8;
caselor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 1, 58;
casii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 46; 4, 48; 10, 41;
catapetázmă Æ catapeteasmă
catapeteásmă : (NTB 1648 545) : s. f. : „Vorhang” : „rideau,
voile” : (2x)
catapetazme subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 51;
catapeteazma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 23;
catárg : (1614 DIRB XVII/2, 269) : s. n. : „Mast(baum)” : „mât”
: (1x)
cătărgilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 4, 20;
cáznă : (1446 BGL) : s. f. : „Qual” : „souffrance, peine” : (2x)
caznă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 17;
cazne subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 42;
că : (1521 NEACŞU) : conj. : „dass” : „que” : (248x)
că conjuncţie subord. [1] 1, 6; 2, 31; 2, 37; 2, 61; 2, 64; 2, 65;
3, 13; 3, 29; 3, 30; 3, 43; 4, 11; 4, 20; 4, 20; 4, 27; 4,
35; 5, 1; 5, 26; 5, 31; 5, 34; 6, 1; 6, 9; 6, 13; 6, 17; 6,
41; 6, 43; 6, 53; 6, 55; 6, 56; 6, 59; 7, 11; 7, 11; 7, 14;
7, 18; 7, 18; 7, 25; 7, 25; 7, 30; 7, 31; 7, 42; 7, 44; 8, 1;
8, 1; 8, 9; 9, 1; 9, 6; 9, 7; 9, 9; 9, 14; 9, 16; 9, 22; 9,
37; 9, 44; 9, 45; 9, 57; 10, 3; 10, 5; 10, 8; 10, 14; 10,
19; 10, 42; 10, 80; 10, 82; 11, 4; 11, 10; 11, 10; 11, 11;
11, 21; 11, 38; 11, 39; 11, 41; 11, 49; 11, 63; 12, 1; 12,
7; 12, 10; 12, 15; 12, 24; 12, 25; 12, 26; 12, 28; 12, 29;
12, 30; 12, 34; 12, 34; 12, 42; 12, 45; 12, 50; 12, 51;
12, 53; 13, 1; 13, 2; 13, 5; 13, 14; 13, 17; 13, 54; 14, 2;
14, 16; 14, 17; 14, 26; 14, 35; 14, 40; 14, 40; 15, 12;
15, 12; 16, 12; 16, 21; 16, 22; 16, 22; [2] 1, 12; 1, 13;
1, 14; 1, 19; 1, 27; 1, 33; 2, 1; 2, 7; 2, 18; 2, 18; 2, 19;
2, 25; 2, 30; 2, 31; 2, 33; 3, 6; 3, 6; 3, 8; 3, 13; 3, 16;
3, 17; 3, 18; 3, 25; 3, 32; 3, 33; 3, 38; 3, 39; 4, 4; 4, 6;
4, 12; 4, 17; 4, 19; 4, 28; 4, 32; 4, 34; 4, 36; 4, 47; 5, 6;
5, 11; 5, 17; 6, 4; 6, 6; 6, 10; 6, 11; 6, 14; 6, 24; 6, 26;
6, 26; 6, 30; 7, 2; 7, 11; 7, 12; 7, 14; 7, 16; 7, 17; 7, 19;
7, 24; 7, 28; 7, 32; 7, 35; 7, 36; 7, 37; 8, 8; 8, 18; 8, 26;
8, 35; 9, 2; 9, 4; 9, 18; 9, 23; 9, 27; 9, 27; 10, 6; 10, 11;
10, 12; 10, 13; 10, 21; 11, 6; 11, 14; 11, 15; 11, 16; 11,
24; 11, 29; 11, 36; 12, 3; 12, 8; 12, 21; 12, 24; 12, 30;
12, 40; 12, 44; 13, 1; 13, 4; 13, 8; 13, 25; 14, 3; 14, 8;
14, 10; 14, 26; 14, 26; 14, 27; 14, 30; 14, 31; 14, 32;
14, 38; 14, 40; 15, 1; 15, 17; 15, 18; 15, 21; 15, 39; [3]
1, 12; 1, 12; 1, 29; 2, 3; 2, 10; 2, 15; 3, 8; 3, 9; 3, 23;
3, 26; 4, 4; 4, 5; 4, 12; 4, 14; 4, 18; 4, 20; 5, 5; 5, 14;
5, 15; 5, 19; 5, 26; 5, 29; 6, 15; 6, 15; 6, 23; 6, 30; 7, 9;
7, 9; 7, 11;
căci : (1551-1553 ES) : conj. : „1. denn, 2. warum” : „1. car, 2.
pourquoi” : (56x)
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căci conjuncţie subord. [1] 1, 13; 2, 7; 2, 30; 2, 56; 2, 62; 2,
63; 3, 19; 3, 47; 3, 59; 4, 5; 4, 17; 4, 24; 4, 24; 4, 45;
5, 3; 5, 12; 5, 40; 5, 54; 5, 61; 6, 3; 6, 8; 6, 9; 6, 11; 6,
23; 6, 49; 6, 49; 6, 54; 7, 18; 8, 18; 9, 7; 9, 60; 9, 68;
10, 46; 10, 47; 10, 70; 10, 71; 10, 72; 10, 75; 10, 77;
11, 2; 11, 2; 11, 10; 11, 14; 11, 43; 13, 6; 13, 18; 13,
34; 13, 51; 14, 41; [2] 2, 11; 4, 30; 8, 36; 10, 13; 13,
25; [3] 1, 11; 5, 30;

cădeá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „1. fallen, stürzen, 2. münden” : „1. tomber, 2. se jeter dans” : (81x)
a cădea verb infinitiv prezent [1] 3, 25; [2] 3, 6; 6, 13;
au căzut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 24; 4, 34; 5,
22; 7, 46; 8, 10; 10, 85; 11, 74; [2] 12, 34; 12, 42; 12, 44;
au căzut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 12; 5, 54; 6, 8;
7, 18; 7, 44; 9, 1; [2] 9, 7; [3] 7, 14;
cădea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 9, 9;
căzînd verb gerunziu [2] 3, 15; 3, 27; 9, 7; 9, 21; 10, 4; 10,
26; 12, 24; [3] 5, 49; 5, 50;
căzu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 6; 1, 32; 4, 45; 6, 8;
6, 46; 7, 43; 9, 18; 9, 21; 10, 50; 12, 37; [2] 14, 44;
căzură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 20; 3, 11; 4, 13;
4, 15; 4, 34; 4, 40; 4, 55; 5, 34; 5, 60; 5, 67; 6, 42; 7,
32; 9, 17; 9, 40; 9, 49; 16, 8; 16, 10;
căzut-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 7, 36;
s-au căzut verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 22;
să cad verb indicativ prezent 3 pl. [1] 11, 35; 11, 35; [2] 2, 31;
să cade verb indicativ prezent 3 sg. [1] 11, 35; 12, 11; [2] 6, 17;
6, 20; [3] 1, 11; 3, 25;
să cadu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 10, 42;
să cădea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 3; 6, 4;
să cădea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 6, 20; [3] 3, 20; 7, 13;
să cază verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 38; 12, 26; [2] 10, 4;
să fie căzut verb conjunctiv perfect 3 pl. [2] 12, 40;
va cădea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 28;
cădélniţă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Weihrauchkessel” :
„encensoir” : (1x)
cădelniţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 23;
cădére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fall, Unglück” : „tombée,
échec, malheur” : (5x)
cădêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 7; 13, 12;
cădêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 21; [3] 2, 14;
6, 31;
căí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „bereuen” : „se repentir” : (1x)
m-am căit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 11, 10;
căínţă : (1642 CAZ. GOV. 187) : s. f. : „Reue” : „pénitence” : (1x)
căinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 24;
căláre : (1577 CORESI, PS.) : adj./s. : „1. zu Pferde, 2. Reiter” :
„1. à cheval, 2. chavalier” : (2x)
călări adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
15, 38;
călări subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 16, 5;
călăráş : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. m. : „Reiter” : „cavalier”
: (1x)
călăraş subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 41;

călăréţ : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 321) : adj./s. m. : „1. zu
Pferde, 2. Reiter” : „1. à cheval, 2. cavalier” : (17x)
călăreţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 6, 28; 9,
4; 16, 4; 16, 7; [2] 5, 2; 10, 31; 11, 11; 12, 10; 12, 20;
12, 33; 13, 2;
călăreţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 35;
călăreţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 11, 4;
călăreţu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
12, 35;
călăreţu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 25;
un călăreţ subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 11, 8;
călăríme : (c. 1640 URECHE2 80) : s. f. : „Reiterei” : „cavalerie” :
(24x)
călărime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 39; 4, 1; 4,
7; 4, 28; 6, 30; 6, 35; 6, 38; 8, 6; 10, 77; 10, 77; 10, 79;
12, 49; 15, 13; [2] 10, 24; [3] 1, 1;
călărimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 31; 9, 11;
10, 82; 10, 83; 13, 22; 16, 7; [2] 11, 2; 15, 20;
călărimei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 10, 73;
călătorí : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 89) : v. IV : „reisen, fahren”
: „voyager” : (2x)
ar călători verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 10, 77;
au călătorit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 1;
călătoríe : (1643 VARLAAM, C. 78) : s. f. : „Reise” : „voyage” : (8x)
călătorie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 1; 12, 10;
[3] 4, 5; 4, 11;
călătoriei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 48;
călătoriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 41; [2] 3, 8;
9, 4;
călcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. treten, 2. zertreten” : „1.
marcher, 2. piétiner” : (19x)
a călca verb infinitiv prezent [1] 15, 40; [2] 7, 2;
am călcat verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 2, 18;
au călcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 18; [3] 7, 11;
7, 12;
au călcat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 62;
călca verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 6, 21;
călcîndu-se verb gerunziu [1] 3, 46;
s-au călcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 52;
să calcă verb indicativ prezent 3 pl. [3] 2, 18;
să calce verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 25; 14, 31;
să calce verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 13, 20; 14, 44;
să va călca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 36;
va călca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 45; [2] 14, 28;
vor călca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 4, 60;
călcáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „das, was ausgetretenen
wird” : „ce qui est foulé aux pieds” : (1x)
călcare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 10;
căldáre : (1492 BGL / în top. Căldăruşa) : s. f. : „Kessel” : „chaudron” : (1x)
căldări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 3;
cămáră : (1431 DERS) : s. f. : „1. Kammer 2. Schatzkammer” :
„1. chambre, 2. trésorerie” : (9x)
a cămării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 3, 40;
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cămara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 28; [3] 4, 6;
cămară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 28; [2] 3, 23;
cămări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 1, 18; 1, 19;
cămările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 38; 4, 57;
cămáşă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hemd” : „chemise” : (1x)
cămăşile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 12, 40;
căpeténie : (a. 1675 COSTIN, L. 48) : s. f. : „Oberhaupt” : „commandant” : (9x)
căpetenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 66; 9, 30;
12, 54; [2] 13, 3;
căpetenii subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 33;
căpeteniile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 9, 61; 10, 37;
11, 70; [2] 12, 19;
căpităní : (c. 1683-1686 MS. 45, 874/1) : v. IV : „bestellen” : „commander” : (1x)
căpitănind verb gerunziu [2] 10, 32;
căpităníe : (c. 1640 URECHE2 66) : s. f. : „Hauptmann” : „commandant” : (1x)
căpitănie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 13;
cărturár : (1551-1553 ES) : s. m. : „Schriftgelehrter, Schreiber” :
„scribe” : (3x)
cărturari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 7, 12; [2] 6,
18;
cărturarii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 42;
căruntéţe : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 92) : s. f. : „1. Ergrautsein,
2. Alter” : „1. canitie, 2. vieillesse” : (3x)
căruntêţe subst. comun fem. pl. gen./dat. neart. [2] 6, 23;
căruntêţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 5;
căruntêţe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 13;
căruţáş : (c. 1683-1686 MS. 45, 871/2) : s. m. : „Fuhrmann” :
„charretier” : (1x)
carîtaşului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 9, 4;
căscá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „ouvrir” : „aufsperren” :
(1x)
căscîndu-se verb gerunziu [2] 6, 18;
căscioáră : (1469 DERS / în top. Căşciorele) : s. f. : „Häuschen” :
„maisonnette” : (1x)
o căşcioară subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 8, 33;
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9, 29; 9, 57; 9, 68; 9, 68; 9, 70; 9, 70; 10, 3; 10, 5; 10,
11; 10, 20; 10, 26; 10, 27; 10, 51; 10, 69; 10, 71; 10,
72; 11, 9; 11, 21; 11, 24; 11, 31; 11, 33; 11, 39; 11, 41;
11, 42; 11, 44; 11, 47; 11, 49; 11, 55; 11, 55; 11, 60;
11, 72; 11, 73; 12, 1; 12, 4; 12, 7; 12, 10; 12, 10; 12,
10; 12, 15; 12, 16; 12, 16; 12, 17; 12, 18; 12, 24; 12,
36; 12, 37; 12, 40; 13, 14; 13, 16; 13, 17; 13, 17; 13,
21; 13, 29; 13, 34; 13, 38; 13, 50; 14, 3; 14, 18; 14, 18;
14, 18; 14, 21; 14, 22; 14, 22; 14, 22; 14, 24; 14, 30;
14, 40; 15, 10; 15, 17; 15, 21; 15, 27; 15, 28; 15, 36;
15, 39; 16, 6; 16, 19; [2] 1, 2; 1, 11; 2, 10; 2, 21; 2, 21;
2, 24; 3, 3; 3, 5; 3, 16; 3, 32; 3, 35; 4, 9; 4, 11; 4, 22;
4, 28; 4, 33; 4, 39; 4, 43; 4, 44; 4, 47; 4, 49; 5, 8; 5, 8;
5, 9; 5, 18; 5, 23; 5, 24; 6, 5; 6, 14; 6, 22; 6, 29; 7, 1;
7, 7; 7, 14; 7, 14; 7, 14; 7, 15; 7, 21; 8, 3; 8, 8; 8, 15;
8, 16; 8, 19; 8, 20; 9, 2; 9, 8; 9, 13; 9, 16; 9, 18; 9, 25;
9, 25; 9, 29; 10, 4; 10, 12; 10, 13; 10, 13; 10, 15; 10,
25; 10, 36; 11, 6; 11, 8; 11, 17; 11, 26; 11, 26; 11, 27;
11, 34; 11, 36; 12, 1; 12, 2; 12, 3; 12, 12; 12, 17; 12,
30; 12, 31; 12, 32; 14, 3; 14, 4; 14, 4; 14, 5; 14, 5; 14,
9; 14, 11; 14, 26; 14, 30; 14, 30; 14, 31; 14, 39; 14, 42;
14, 46; 15, 27; [3] 1, 8; 1, 8; 1, 23; 1, 23; 2, 9; 2, 32; 3,
10; 3, 14; 3, 18; 3, 19; 3, 23; 3, 25; 4, 11; 5, 3; 5, 5; 5,
11; 5, 24; 5, 26; 5, 42; 5, 51; 6, 15; 6, 26; 6, 41; 7, 4;
7, 6; 7, 7; 7, 7; 7, 18;
căúş : (1637 BGL / în top. Căuşul) : s. n. : „Kelch” : „louche” :
(1x)
căuşăle subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 23;
căutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. suchen, 2. blicken, sehen,
3. trachten, streben” : „1. chercher, 2. regarder, 3. tâcher” : (9x)
caută verb imp. 2 sg. [3] 6, 3; 6, 12;
caută verb indicativ prezent 3 sg [2] 14, 32;
căutînd verb gerunziu [2] 7, 15; 7, 28; [3] 2, 26; 5, 30;
să caute verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 3, 14; 8, 2;
căzní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „quälen” : „tourmenter,
torturer” : (9x)
a căzni verb infinitiv prezent [2] 7, 7;
au căznit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 9, 6;
căznêşte verb imp. 2 sg. [2] 1, 28;
căznindu verb gerunziu [2] 7, 13;
căznindu-să verb gerunziu [2] 7, 1;
căznindu-se verb gerunziu [3] 4, 14;
căzniţi fiind verb gerunziu [3] 5, 42;
să va căzni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 27;
va căzni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 7, 17;

căşcioáră Æ căscioară
că’tră Æ către
că’tre : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „gegen, an” : „vers” : (263x)
cătră prep. [1] 1, 15; 1, 20; 1, 20; 1, 23; 1, 55; 2, 16; 2, 19;
2, 33; 2, 40; 2, 40; 2, 41; 2, 42; 2, 67; 2, 69; 3, 10; 3,
17; 3, 20; 3, 22; 3, 42; 3, 44; 3, 54; 4, 17; 4, 61; 5, 3;
5, 5; 5, 7; 5, 10; 5, 10; 5, 19; 5, 21; 5, 21; 5, 34; 5, 38;
5, 40; 5, 41; 5, 41; 5, 49; 5, 55; 5, 57; 5, 64; 5, 65; 6, 6;
6, 10; 6, 21; 6, 29; 6, 52; 6, 57; 6, 57; 6, 60; 6, 63; 7, 5;
7, 6; 7, 10; 7, 10; 7, 12; 7, 20; 7, 22; 7, 25; 7, 27; 7, 27;
7, 29; 7, 30; 7, 46; 8, 10; 8, 12; 8, 20; 9, 9; 9, 26; 9, 29;

căznít : (1668-1670 HERODOT) : adj./s. : „gequält” : „tourmenté,
torturé” : (2x)
cei căzniţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 8, 30;
celor căzniţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 8, 28;
căznitór : (c. 1683-1686 MS. 45, 864/1) : s. m. : „Meuchler” :
„meurtrier” : (1x)
căznitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 16;
căzút : (1563 CORESI, PRAXIU 70) : adj./s. : „gefallen” : „tombé”
: (4x)
ale celor căzute adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. gen./dat.
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art. [2] 12, 39;
căzut adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 15,
28;
căzuţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 1,
16;
celor căzuţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 2, 20;

ce1 Æ ci
ce2 : (1521 NEACŞU) : adj./pron. int.-rel. : „was, welches” : „que,
quoi, qui” : (556x)
ce adj. pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac. [2] 14, 5;
ce adj. pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac. [1] 2, 18; 2, 26; 2, 40;
2, 41; 4, 60; 6, 11; 8, 26; 14, 25; 15, 41; [2] 2, 8; 2, 18;
2, 30; 6, 2; 6, 20; 7, 6; 7, 22; 7, 23; 7, 37; 11, 28; 11,
37; 12, 39; 15, 40; [3] 2, 18; 6, 10;
ce pron. int.-rel. nom./ac. [1] 1, 1; 1, 10; 1, 22; 1, 28; 1, 29;
1, 40; 1, 55; 1, 61; 1, 63; 1, 64; 2, 2; 2, 3; 2, 4; 2, 5; 2,
5; 2, 6; 2, 13; 2, 15; 2, 18; 2, 25; 2, 27; 2, 42; 2, 43; 2,
51; 2, 61; 3, 1; 3, 5; 3, 13; 3, 14; 3, 14; 3, 17; 3, 34; 3,
37; 3, 51; 3, 53; 3, 56; 3, 56; 4, 8; 4, 11; 4, 13; 4, 20;
4, 20; 4, 27; 4, 30; 4, 30; 4, 33; 4, 33; 4, 35; 4, 35; 4,
35; 4, 41; 4, 44; 4, 51; 4, 55; 5, 2; 5, 5; 5, 9; 5, 11; 5,
13; 5, 16; 5, 16; 5, 44; 5, 45; 5, 53; 5, 58; 6, 5; 6, 7; 6,
12; 6, 23; 6, 28; 6, 37; 6, 41; 6, 53; 6, 56; 7, 7; 7, 19;
7, 22; 7, 23; 7, 24; 7, 25; 7, 32; 8, 1; 8, 4; 8, 6; 8, 7; 8,
12; 8, 26; 8, 28; 8, 30; 8, 31; 9, 16; 9, 23; 9, 29; 9, 33;
9, 48; 9, 60; 9, 62; 9, 67; 9, 69; 10, 6; 10, 11; 10, 12;
10, 14; 10, 20; 10, 23; 10, 26; 10, 30; 10, 30; 10, 33;
10, 34; 10, 39; 10, 39; 10, 40; 10, 41; 10, 41; 10, 42;
10, 52; 10, 56; 10, 64; 10, 69; 10, 84; 10, 85; 10, 85;
11, 5; 11, 7; 11, 18; 11, 18; 11, 34; 11, 35; 11, 35; 11,
73; 12, 7; 12, 7; 12, 31; 12, 37; 12, 44; 12, 45; 12, 48;
12, 50; 12, 51; 12, 52; 13, 7; 13, 11; 13, 15; 13, 29; 13,
37; 13, 39; 13, 44; 14, 7; 14, 12; 14, 13; 14, 17; 14, 28;
14, 44; 15, 3; 15, 4; 15, 4; 15, 7; 15, 8; 15, 10; 15, 15;
15, 19; 16, 1; 16, 8; 16, 15; 16, 22; 16, 24; [2] 1, 1; 1,
7; 1, 7; 1, 12; 1, 13; 1, 17; 1, 20; 1, 21; 1, 25; 1, 25; 1,
27; 1, 28; 1, 31; 1, 31; 1, 32; 1, 33; 1, 33; 1, 36; 2, 1;
2, 1; 2, 6; 2, 14; 2, 15; 2, 17; 2, 21; 2, 22; 2, 22; 2, 23;
2, 25; 2, 26; 2, 26; 2, 26; 2, 27; 2, 28; 2, 29; 2, 30; 2,
30; 2, 31; 2, 32; 2, 33; 3, 3; 3, 7; 3, 7; 3, 7; 3, 9; 3, 11;
3, 12; 3, 13; 3, 15; 3, 15; 3, 17; 3, 21; 3, 22; 3, 23; 3,
24; 3, 25; 3, 28; 3, 28; 3, 30; 3, 31; 3, 35; 3, 36; 3, 39;
3, 39; 4, 1; 4, 3; 4, 7; 4, 11; 4, 11; 4, 19; 4, 19; 4, 20;
4, 20; 4, 23; 4, 26; 4, 31; 4, 33; 4, 37; 4, 41; 4, 41; 4,
41; 4, 44; 4, 47; 4, 48; 4, 50; 5, 10; 5, 11; 5, 12; 5, 12;
5, 16; 5, 17; 5, 18; 5, 20; 5, 20; 5, 22; 5, 26; 5, 27; 6, 2;
6, 4; 6, 9; 6, 9; 6, 12; 6, 20; 6, 21; 6, 21; 6, 21; 6, 29;
6, 30; 6, 31; 7, 2; 7, 4; 7, 6; 7, 7; 7, 12; 7, 14; 7, 16; 7,
23; 7, 24; 7, 27; 7, 30; 8, 1; 8, 3; 8, 4; 8, 11; 8, 13; 8,
13; 8, 14; 8, 16; 8, 16; 8, 18; 8, 18; 8, 19; 8, 20; 8, 20;
8, 25; 8, 27; 8, 30; 8, 32; 8, 33; 8, 34; 8, 35; 8, 36; 9, 2;
9, 3; 9, 3; 9, 4; 9, 6; 9, 8; 9, 8; 9, 10; 9, 13; 9, 16; 9,
16; 9, 17; 9, 22; 9, 23; 9, 25; 9, 26; 9, 28; 10, 2; 10, 7;
10, 9; 10, 10; 10, 12; 10, 12; 10, 15; 10, 16; 10, 17; 10,
17; 10, 19; 10, 20; 10, 21; 10, 24; 10, 25; 10, 26; 10,
32; 10, 33; 10, 35; 10, 35; 10, 38; 11, 1; 11, 6; 11, 13;
11, 13; 11, 17; 11, 18; 11, 23; 11, 24; 11, 30; 11, 35;
11, 36; 12, 3; 12, 3; 12, 5; 12, 5; 12, 6; 12, 8; 12, 11;
12, 14; 12, 14; 12, 15; 12, 15; 12, 16; 12, 17; 12, 19;

12, 21; 12, 22; 12, 30; 12, 37; 12, 41; 12, 42; 12, 42;
12, 42; 12, 44; 12, 45; 13, 1; 13, 6; 13, 8; 13, 9; 13, 11;
13, 11; 13, 13; 13, 14; 13, 15; 13, 15; 13, 17; 13, 20;
13, 22; 13, 22; 13, 23; 14, 1; 14, 4; 14, 6; 14, 8; 14, 9;
14, 9; 14, 12; 14, 13; 14, 14; 14, 15; 14, 15; 14, 18; 14,
18; 14, 22; 14, 23; 14, 26; 14, 29; 14, 32; 14, 36; 14,
37; 14, 46; 15, 1; 15, 2; 15, 2; 15, 2; 15, 4; 15, 8; 15, 8;
15, 9; 15, 12; 15, 14; 15, 20; 15, 24; 15, 26; 15, 30; 15,
34; 15, 38; 15, 40; [3] 1, 1; 1, 1; 1, 3; 1, 4; 1, 8; 1, 9;
1, 11; 1, 13; 1, 16; 1, 17; 1, 17; 1, 18; 1, 19; 1, 21; 1,
21; 1, 22; 1, 25; 1, 26; 1, 27; 1, 27; 1, 27; 1, 28; 2, 3;
2, 3; 2, 4; 2, 5; 2, 7; 2, 7; 2, 12; 2, 16; 2, 21; 2, 25; 2,
28; 2, 28; 2, 29; 2, 29; 2, 30; 2, 31; 2, 33; 3, 14; 3, 15;
3, 16; 3, 21; 3, 25; 3, 25; 3, 28; 3, 28; 4, 10; 4, 11; 4,
12; 4, 17; 4, 21; 5, 3; 5, 4; 5, 5; 5, 11; 5, 14; 5, 16; 5,
19; 5, 21; 5, 22; 5, 26; 5, 27; 5, 28; 5, 31; 5, 39; 5, 40;
5, 42; 5, 43; 5, 46; 5, 48; 5, 50; 6, 5; 6, 11; 6, 12; 6, 12;
6, 17; 6, 22; 6, 24; 6, 25; 6, 26; 6, 30; 6, 33; 6, 34; 6,
36; 7, 6; 7, 6; 7, 8; 7, 9; 7, 10; 7, 11; 7, 12; 7, 14; 7,
17; 7, 17; 7, 22;
ceas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Stunde” : „heure” : (2x)
ceasul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 2, 19; 5, 13;
cel1 : (1521 NEACŞU) : adj./pron dem. : „der” : „ce” : (547x)
a celui pron. dem. masc. sg. gen./dat. [3] 4, 21;
a celuia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 4, 37;
al celor pron. dem. masc. pl. dat./gen. [2] 12, 42;
ale celor pron. dem. masc. pl. dat./gen. [2] 4, 50; 5, 6;
cea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 4, 20; 13, 53; 14, 34; 14,
34; [2] 2, 33; 3, 23; 8, 19; 11, 15; [3] 5, 26; 5, 46;
cêea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 1, 28; 10, 39; 14, 33; [2]
4, 33; 7, 27; 7, 30; 9, 2; [3] 1, 17; 7, 17;
cei pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 1, 29; 1, 64; 2, 15; 2, 17;
2, 18; 2, 44; 3, 5; 3, 5; 3, 6; 3, 14; 4, 13; 4, 13; 4, 20;
4, 41; 5, 2; 5, 17; 5, 45; 5, 47; 5, 53; 6, 3; 6, 18; 6, 23;
6, 28; 6, 37; 6, 47; 6, 49; 6, 53; 7, 23; 7, 25; 7, 32; 7,
41; 8, 5; 8, 7; 8, 9; 8, 12; 9, 13; 9, 14; 9, 16; 9, 16; 9,
23; 9, 29; 9, 33; 9, 40; 9, 48; 9, 58; 9, 58; 9, 60; 9, 62;
9, 67; 10, 9; 10, 9; 10, 12; 10, 41; 10, 64; 10, 76; 10,
84; 10, 85; 10, 86; 11, 2; 11, 14; 11, 18; 11, 18; 11, 20;
11, 26; 11, 39; 11, 41; 11, 41; 11, 45; 11, 46; 11, 49;
11, 60; 11, 62; 11, 70; 11, 73; 12, 28; 12, 29; 12, 45;
12, 50; 12, 52; 13, 11; 13, 21; 13, 36; 13, 40; 13, 44;
13, 45; 13, 49; 13, 50; 13, 53; 14, 36; 14, 36; 15, 4; 15,
15; 16, 16; [2] 1, 7; 1, 10; 1, 33; 1, 36; 1, 36; 2, 6; 2,
15; 2, 25; 3, 17; 3, 18; 3, 22; 3, 39; 4, 3; 4, 10; 4, 19;
4, 31; 4, 41; 4, 48; 5, 5; 5, 12; 5, 12; 5, 24; 5, 26; 5, 27;
6, 12; 6, 20; 6, 21; 6, 23; 7, 12; 8, 1; 8, 1; 8, 13; 8, 16;
8, 18; 8, 30; 9, 2; 9, 24; 10, 1; 10, 15; 10, 16; 10, 17;
10, 20; 10, 20; 10, 25; 10, 33; 10, 34; 10, 36; 11, 6; 11,
23; 12, 5; 12, 6; 12, 8; 12, 11; 12, 14; 12, 15; 12, 19;
12, 19; 12, 23; 12, 24; 12, 31; 12, 36; 12, 44; 12, 45;
12, 46; 13, 1; 13, 14; 13, 22; 13, 22; 14, 13; 14, 18; 15,
1; 15, 8; 15, 25; 15, 26; 15, 30; 15, 31; 15, 31; [3] 1, 1;
1, 1; 1, 7; 1, 8; 1, 17; 1, 23; 1, 27; 2, 3; 2, 4; 2, 17; 2,
25; 2, 28; 2, 29; 2, 30; 2, 33; 3, 21; 3, 25; 3, 27; 4, 12;
4, 12; 5, 3; 5, 5; 5, 16; 5, 21; 5, 22; 5, 34; 6, 6; 6, 11;
6, 12; 6, 25; 6, 26; 6, 34; 7, 10; 7, 11; 7, 12; 7, 14; 7,
15;
ceia adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac. [2] 10, 28;
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ceia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 1, 40; 2, 43; 2, 61; 3, 14;
3, 34; 4, 21; 4, 33; 5, 5; 5, 9; 5, 13; 5, 44; 6, 12; 6, 41;
7, 7; 7, 22; 7, 46; 7, 46; 9, 17; 9, 17; 9, 23; 9, 48; 10,
11; 10, 14; 10, 85; 10, 87; 12, 48; 12, 49; 12, 51; 13,
29; 15, 4; 15, 10; 16, 8; [2] 1, 12; 1, 17; 1, 27; 1, 28; 2,
1; 2, 26; 3, 12; 3, 24; 3, 30; 4, 19; 4, 41; 6, 2; 6, 9; 6,
29; 8, 35; 10, 17; 12, 17; 14, 6; 14, 32; 14, 44; 15, 24;
15, 34; [3] 2, 7; 2, 28; 4, 11; 4, 11; 5, 39; 7, 22;
cel pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 2, 2; 2, 3; 2, 4; 2, 5; 2, 5;
2, 25; 4, 47; 10, 41; 12, 7; 14, 7; 14, 12; 14, 13; 14, 14;
[2] 2, 11; 2, 18; 3, 7; 3, 15; 3, 25; 3, 28; 3, 30; 4, 4; 4,
20; 4, 26; 4, 29; 4, 31; 4, 55; 5, 10; 5, 20; 6, 24; 7, 14;
8, 18; 8, 33; 8, 34; 8, 36; 9, 6; 9, 8; 8, 32; 9, 10; 9, 23;
10, 12; 10, 24; 10, 35; 12, 28; 13, 6; 13, 15; 13, 23; 14,
15; 14, 15; 14, 32; 14, 34; 14, 46; 15, 2; 15, 3; 15, 4;
15, 14; [3] 1, 3; 2, 21; 3, 28; 5, 14; 6, 5; 6, 30; 7, 14;
cela pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 55; 2, 27; 2, 42; 4, 11;
4, 30; 8, 6; 10, 69; [2] 1, 25; 1, 25; 2, 28; 3, 39; 4, 7; 4,
34; 5, 15; 5, 18; 5, 22; 7, 4; 9, 13; 12, 15; 14, 12; 15,
12; 15, 30; 15, 34; [3] 2, 3; 2, 7; 5, 11; 6, 12;
cêle pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 23; 2, 51; 3, 44; 3, 53;
4, 27; 4, 48; 6, 12; 6, 40; 6, 54; 7, 33; 9, 22; 10, 20; 10,
39; 10, 56; 11, 5; 11, 34; 12, 23; 12, 37; 14, 42; 14, 43;
14, 44; 16, 1; [2] 2, 13; 2, 13; 2, 20; 2, 30; 2, 31; 2, 33;
3, 36; 3, 40; 4, 49; 5, 16; 6, 5; 6, 21; 6, 21; 7, 14; 7, 28;
7, 36; 9, 3; 9, 18; 9, 22; 9, 28; 10, 9; 10, 10; 10, 12; 10,
18; 11, 17; 11, 18; 11, 24; 11, 31; 11, 35; 11, 36; 12,
14; 12, 42; 13, 20; 14, 8; 15, 12; 15, 33; 15, 38; [3] 1,
8; 1, 18; 1, 21; 3, 2; 5, 28; 5, 30; 5, 35; 5, 42; 5, 49; 6,
22; 6, 24; 7, 8; 7, 18;
cêlea pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 15, 8; [2] 1, 21; 1, 21; 1,
33; 4, 47; 5, 11; 6, 4; 14, 4; [3] 5, 40;
celor pron. dem. masc. pl. dat./gen. [1] 1, 61; 3, 46; 3, 13; 3,
56; 3, 56; 4, 30; 4, 33; 5, 58; 8, 26; 8, 28; 9, 44; 9, 63;
9, 69; 10, 7; 11, 34; 11, 51; 12, 27; 12, 34; 13, 37; 14,
17; 15, 19; 16, 19; [2] 1, 16; 2, 1; 12, 8; 2, 26; 2, 26; 2,
27; 3, 6; 3, 15; 4, 2; 4, 20; 5, 17; 5, 25; 8, 4; 8, 13; 8,
25; 9, 3; 9, 4; 9, 5; 10, 26; 11, 20; 11, 30; 12, 14; 12,
37; 13, 11; 13, 15; 13, 20; 14, 1; 15, 19; 15, 40; [3] 1,
4; 1, 11; 1, 21; 1, 27; 2, 5; 3, 1; 3, 12; 3, 16; 3, 16; 3,
21; 5, 43; 6, 9; 6, 12; 7, 1;
celora pron. dem. masc. pl. dat./gen. [1] 8, 1; [2] 2, 22;
celui pron. dem. masc. sg. gen./dat. [1] 4, 30; [2] 2, 29; 2, 30;
2, 31; 2, 32; 3, 31; 3, 35; 4, 23; 10, 7; 10, 9; 12, 41; 14,
9; [3] 1, 11; 2, 9; 3, 28; 5, 28;
celuia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [2] 4, 11; 6, 30; 12, 22; [3]
1, 27;
cel2 : (1521 NEACŞU) : art. dem. adj. : „der” : „ce” : (300x)
a celor articol dem. adj. masc. pl. gen./dat. [2] 8, 19; [3] 5, 20;
cea articol dem adj. fem. sg. nom./ac. [1] 1, 23; 1, 23; 2, 23; 4,
3; 4, 57; 5, 3; 6, 2; 7, 33; 9, 2; 9, 2; 9, 50; 9, 52; 9, 62;
10, 30; 10, 39; 10, 43; 11, 8; 11, 20; 11, 33; 11, 63; 12,
10; 13, 20; 13, 37; 15, 11; 15, 28; [2] 1, 2; 1, 13; 1, 32;
2, 2; 3, 4; 3, 6; 3, 16; 3, 17; 3, 28; 3, 31; 4, 4; 4, 21; 4,
21; 5, 5; 5, 6; 5, 15; 5, 27; 6, 2; 6, 2; 6, 7; 6, 19; 6, 21;
6, 21; 6, 26; 6, 29; 7, 6; 7, 9; 8, 4; 8, 11; 8, 15; 8, 16;
8, 16; 8, 20; 8, 26; 8, 35; 9, 4; 9, 8; 9, 16; 9, 21; 9, 26;
10, 12; 10, 26; 10, 28; 11, 13; 12, 37; 13, 15; 13, 17;
14, 7; 14, 9; 14, 17; 14, 22; 14, 26; 15, 1; 15, 8; 15, 11;
15, 13; 15, 19; 15, 21; [3] 1, 19; 1, 27; 2, 21; 2, 29; 2,
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33; 3, 3; 3, 7; 3, 14; 3, 25; 4, 1; 4, 4; 4, 6; 4, 10; 4, 12;
5, 6; 5, 12; 5, 20; 5, 25; 5, 27; 5, 48; 5, 48; 5, 49; 6, 1;
6, 20; 6, 34; 6, 35; 6, 36; 7, 10;
cêea articol dem. adj. fem. sg. nom./ac. [1] 6, 7; 16, 15; [2] 8, 2;
[3] 2, 31;
cei articol dem. adj. fem. sg. gen./dat. [1] 9, 54; [2] 4, 14; 15, 2;
cei articol dem. adj. masc. pl. nom./ac. [1] 2, 44; 3, 30; 7, 5; 7,
19; 7, 24; 9, 11; 9, 60; 10, 42; 10, 60; 10, 65; 11, 27;
12, 13; 13, 10; 13, 19; 15, 5; 16, 2; [2] 1, 1; 1, 1; 1, 14;
1, 19; 1, 33; 3, 7; 4, 9; 4, 36; 6, 18; 8, 9; 8, 17; 8, 17;
8, 34; 10, 35; 11, 4; 12, 2; 15, 2; [3] 2, 5; 3, 8; 4, 4; 6,
1; 6, 1; 6, 41; 7, 23;
ceia articol dem. adj. masc. pl. nom./ac. [1] 8, 4; 10, 34; 12, 31;
16, 22; [2] 12, 3; 12, 30;
ceii articol dem. adj. fem. sg. gen./dat. [1] 10, 32;
cel articol dem. adj. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 1; 1, 23; 12, 15;
12, 16; 12, 16; 14, 22; 15, 17; 16, 3; [2] 3, 24; 4, 1; 4,
34; 6, 22; 7, 23; 7, 24; 8, 20; 10, 38; 11, 10; 11, 13; 12,
4; 12, 11; 13, 7; 14, 20; [3] 1, 25; 5, 42; 5, 48; 5, 49; 6,
39; 7, 9; 7, 12;
cela articol dem. adj. masc. sg. nom./ac. [1] 3, 1; [2] 2, 17;
cêle articol dem. adj. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 13; 3, 3; 3, 37; 3,
38; 4, 50; 4, 51; 5, 9; 5, 38; 5, 57; 6, 1; 6, 5; 6, 12; 6,
12; 6, 39; 6, 56; 8, 3; 8, 3; 8, 12; 8, 12; 10, 26; 10, 30;
10, 38; 10, 40; 10, 45; 10, 84; 11, 8; 11, 33; 11, 38; 12,
17; 12, 33; 12, 53; 15, 30; 16, 10; 16, 14; [2] 2, 12; 2,
13; 2, 22; 2, 23; 3, 3; 3, 25; 4, 14; 4, 32; 6, 8; 7, 1; 7,
14; 7, 20; 7, 42; 8, 3; 8, 6; 8, 11; 8, 15; 8, 19; 8, 20; 8,
20; 8, 31; 9, 1; 9, 16; 9, 21; 9, 23; 9, 25; 12, 3; 14, 18;
14, 22; 14, 23; 14, 26; 14, 38; 15, 1; 15, 9; [3] 1, 1; 1,
5; 1, 6; 2, 27; 2, 31; 3, 15; 3, 21; 4, 20; 5, 24; 5, 44; 5,
50; 6, 17;
cêlea articol dem. adj. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 63; 2, 6; 2, 19; 3,
25; 5, 11; 11, 35; [2] 6, 21; 8, 4; 10, 2; 14, 14;
celor articol dem. adj. fem. pl. gen./dat. [1] 11, 35;
celor articol dem. adj. masc. pl. gen./dat. [1] 4, 8; 5, 16; 9, 69; 10,
39; 10, 42; [2] 1, 10; 1, 20; 12, 5; [3] 1, 1; 5, 31;
celui articol dem. adj. masc. sg. gen./dat. [1] 12, 37; [2] 3, 21; 8,
27;
célalalt Æ celălalt
célălalt : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj./pron. dem. : „der andere”
: „l’autre” : (39x)
cêealaltă adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 6, 38; [2] 1, 31;
10, 37; 12, 21; [3] 5, 5;
ceialalţi adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 12, 14; [2] 7, 4;
14, 11;
ceialalţi pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 3, 11; 3, 24; 5, 18;
8, 4; 9, 18; 10, 72; [2] 1, 23; 5, 23; 10, 37; 11, 7;
celalalt adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 12, 6; 14, 20;
celalalt pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [2] 14, 31; 15, 5;
cêlealalte adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 5, 27; 5, 36; 8,
11; 12, 11; 12, 45; 12, 45; [2] 4, 35; 6, 14; 11, 3;
cêlealalte adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 16, 23;
cêlealalte pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 11, 35; [2] 8, 28; 8,
31; 12, 11; [3] 6, 30;
celoralalţi adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat. [2] 11, 27;
celoralalţi pron. dem. masc. pl. gen./dat. [2] 7, 39;
cenúşă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Asche” : „cendre” : (8x)
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cenuşa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 41; 13, 8;
cenuşă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 48; [2] 13, 5;
13, 5; 13, 8; [3] 1, 18;
cenuşe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 39;

cer : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Himmel” : „ciel” : (43x)
al ceriurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 15, 23;
ceriu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 58; 3, 19; 3,
51; 3, 60; 4, 10; 4, 24; 4, 40; 4, 55; 5, 31; 9, 46; 12, 15;
16, 3; [2] 2, 10; 2, 18; 2, 22; 3, 15; 3, 20; 3, 34; 7, 11;
7, 28; 8, 20; 9, 4; 9, 20; 10, 29; 11, 10; 14, 34; 15, 3;
15, 4; 15, 8; 15, 21; 15, 34; [3] 4, 21; 5, 9; 5, 25; 5, 50;
6, 17; 6, 33;
ceriul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 37; [3] 2, 15;
ceriului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 3, 18; [3] 2, 15;
ceriurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [3] 2, 2;
cercá : (1581 PRL) : v. I : „1. suchen, 2. untersuchen, 3. versuchen,
4. behandeln” : „1. chercher, 2. examiner, 3. essayer, 4. s’occuper de” : (22x)
a cerca verb infinitiv prezent [2] 2, 31;
au cercat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 10; 14, 4;
14, 35;
cearcă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 56; [2] 2, 28;
cerca verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 16, 22;
cerca verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 4, 5; 6, 3; 9, 32; 12, 40;
[2] 14, 29;
cercară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 53;
cercă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 1; 12, 39; 14, 14;
cercînd verb gerunziu [1] 2, 29;
[era] cercînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [1] 6, 18;
era cercînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [1] 16, 14;
să cercă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 21;
să cêrce verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 15, 19;
va cerca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 71;
cercetá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „prüfen” : „examiner” : (8x)
a cerceta verb infinitiv prezent [2] 2, 30; 2, 31;
au cercetat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 15, 12;
cerceta verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 49; 9, 26;
cercetîndu verb gerunziu [1] 3, 5;
să cercetêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 12;
vom cerceta verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 7, 15;
cercetáre : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Untersuchung,
Prüfung” : „recherche, examen, investigation” : (3x)
cercetarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 32;
cercetări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 37;
o cercetare subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 7, 5;
cerdác : (1648 NTB 202) : s. n. : „Altan, Veranda” : „balcon,
véranda” : (1x)
un cerdac subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 4, 46;
cére : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „bitten, verlangen” : „demander” : (3x)
cerea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 7, 13;
ceri verb indicativ prezent 2 sg. [1] 15, 35;
să ceară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 45;
cereádă Æ cireadă

cérere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Bitte, Verlangen” : „demande,
sollicitation” : (1x)
cêrerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 27;
cerésc : (1559-1560 BRATU) : adj. : „1. himmlisch, 2. göttlich” :
„1. céleste, 2. divin” : (6x)
cel ceresc adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3]
7, 6;
cêle cereşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
7, 34; 9, 10; [3] 6, 18;
ceresc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
3, 39;
cerescului adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [3]
6, 28;
cériu Æ cer
cerşí : (1581 CORESI, EV. 136) : v. IV : „bitten” : „demander” :
(2x)
cerşindu-să verb gerunziu [2] 7, 10;
cerşindu-şi verb gerunziu [3] 6, 37;
certá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „1. schelten, 2. strafen” : „1.
gronder, 2. punir” : (7x)
certa verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 15; [3] 7, 14;
certînd verb gerunziu [2] 6, 15;
certîndu-se verb gerunziu [3] 3, 26;
să cert verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 15, 4;
să cêrte verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 7;
să să cêrte verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 10, 4;
certáre : (1581 PRL) : s. f. : „Bestrafung” : „punition” : (6x)
certare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 38; 7, 33; [3]
2, 24; 7, 10;
certarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 8, 11;
certări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 13;
cést : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. dem. : „dieser” : „ce-ci, celui-ci”
: (1x)
ceştia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [2] 10, 28;
cetáte : (1391 DRHB I, 37 / în top. Czetate) : s. f. : „Stadt” : „cité”
: (175x)
a cetăţi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 17;
a cetăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 14, 37;
al cetăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 12, 36; [2] 4, 2;
12, 4;
ale cetăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 2, 31;
cetate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 54; 1, 54; 2,
27; 2, 28; 5, 46; 5, 47; 5, 52; 5, 59; 6, 1; 6, 3; 6, 49; 6,
61; 9, 65; 9, 67; 10, 75; 10, 76; 10, 86; 11, 3; 11, 45;
11, 46; 11, 47; 11, 48; 11, 49; 11, 60; 12, 36; 13, 43;
13, 44; 13, 44; 13, 45; 13, 47; [2] 1, 12; 3, 1; 3, 4; 4,
36; 4, 39; 4, 48; 5, 8; 5, 8; 5, 26; 6, 10; 8, 3; 9, 14; 10,
27; 12, 13; 13, 14; 15, 14; 15, 19; [3] 1, 17; 1, 19; 2,
31; 3, 8; 4, 3; 4, 11; 4, 11; 4, 12; 5, 24; 6, 30; 7, 16;
cetatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 35; 2, 15; 2,
17; 2, 31; 3, 37; 5, 9; 5, 11; 5, 28; 5, 30; 5, 44; 5, 51;
6, 3; 6, 7; 6, 63; 6, 63; 7, 32; 9, 52; 10, 10; 11, 48; 11,
49; 11, 50; 11, 66; 12, 34; 12, 37; 13, 25; 14, 20; 14,
36; 15, 14; 15, 28; [2] 2, 23; 3, 14; 4, 38; 5, 2; 5, 5; 5,
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11; 5, 17; 9, 2; 10, 1; 10, 37; 11, 2; 12, 16; 12, 27; 12,
28; 12, 38; 15, 17; 15, 38; [3] 2, 9; 5, 41; 5, 46;
cetăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 2; 1, 61; 5, 27;
5, 36; 9, 50; 11, 2; 11, 18; 11, 60; 12, 33; 15, 4; [2] 4,
32; 6, 8; 8, 6; 8, 11; 10, 15; [3] 3, 16; 4, 4; 6, 41;
cetăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 32; 1, 33; 2, 7;
5, 29; 5, 31; 5, 51; 10, 63; 11, 45; 11, 46; 13, 43; 15,
14; [2] 3, 9; 4, 12; 4, 27; 5, 5; 5, 6; 12, 29*; 13, 13; [3]
4, 11; 5, 44; 6, 5;
cetăţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 21; 1, 30; 1,
46; 1, 57; 3, 8; 5, 21; 5, 26; 10, 84; 11, 3; 11, 8; 14, 33;
15, 19; 15, 30; 16, 14; 16, 18; [2] 3, 8; 10, 16;
cetăţilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 5, 27; 5, 67; 5,
68; 10, 71; 14, 10;
o cetate subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 1;
cetăţeán : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Städter, Bürger” : „citadin,
citoyen” : (14x)
al cetăţênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 5, 8;
cetăţêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 24; 14, 8;
14, 37; 15, 30; [3] 2, 30;
cetăţênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 1, 22;
cetăţênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 54; [2] 4,
5; 4, 50; 5, 6; 5, 8; 5, 23; 9, 19;
cetí Æ citi
cevá : (1551-1553 ES) : pron. nehot. : „etwas” : „quelque chose”
: (4x)
ceva pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 14, 44; [2] 9, 24; [3] 7, 22;
cevaşi pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 14, 45;
ceváşi Æ ceva
cheltuí : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „ausgeben” :
„dépenser” : (2x)
au cheltuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 32;
cheltuiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [3] 5, 22;
cheltuiálă : (c. 1564 CORESI, CAZ. 42) : s. f. : „Ausgabe” :
„dépense” : (7x)
cheltuiala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 39; 10, 44;
10, 45;
cheltuială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 19;
cheltuiêle subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 30; [2] 3,
3; 11, 31;
cheltuít : (c. 1564 CORESI, CAZ. 45) : v. IV : „verschwendet” :
„gaspillé” : (1x)
cheltuite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [2]
4, 39;
chemá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „rufen” : „appeler, invoquer”
: (47x)
au chemat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 5, 7;
au chemat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 47; [2] 15,
31;
chema verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 15; 14, 34;
chema verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 14, 37; [3] 5, 26;
chemă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 7; 6, 10; 6, 14;
16, 2;
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chemînd verb gerunziu [2] 3, 7; 7, 25; 12, 6; 12, 15; 12, 28;
12, 36; 14, 12; 15, 31; [3] 5, 1; 6, 30;
chemîndu verb gerunziu [3] 5, 18; 5, 37;
chemîndu-se verb gerunziu [2] 14, 5;
îşi chema verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 8, 1;
s-au chemat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 7;
să cheamă verb indicativ prezent 3 sg. [2] 14, 6; [3] 7, 17;
să chema verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 2, 3; 2, 5; 3, 1; 16,
15; [2] 10, 12; 10, 32; 12, 21; 14, 37; [3] 1, 3;
să chemară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 4, 28;
să chême verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 8, 11;
să chiamă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 12, 31; 12, 37; 14, 40;
să chiamă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 11, 7; [2] 1, 36; 9, 2;
să chiame verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 3, 31;
să te chemi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 10, 20;
chemáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Rufen” : „appel” : (4x)
chemare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 26;
chemarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 14; 8, 15;
chemări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 14;
chemát : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Berufene” : „appelé” : (1x)
cei chemaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 5, 14;
chezăşuít : (chezăşluít : c. 1683-1686 MS. 45, 873/2) : adj. :
„garanti” : „garantiert” : (1x)
chizăşuită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
10, 28;
chiár : (c. 1564 CORESI, CAZ. 187) : adj. : „wahrhaftig” : „vraiment”
: (1x)
chiară adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 30;
chilóm : (c. 1665-1672 MS. 4389, 539/1) : s. n. : „Streithammer” :
„martieu” : (1x)
chiloame subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
chin : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Leid” : „peine” : (1x)
chinuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 9, 9;
chinuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(sich) quälen, peinigen,
plagen” : „(se) tourmenter, (se) torturer” : (2x)
a chinui verb infinitiv prezent [2] 5, 22;
ne chinuim verb indicativ prezent 1 pl. [3] 2, 13;
chip : (1480 BGL) : s. n. : „1. Bild(nis), 2. Gestalt, Aussehen, 3.
Mittel, Weg” : „1. image, 2. figure, 3. manière” : (65x)
chip subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 18; 2, 26; 2,
40; 2, 41; 4, 60; 8, 26; 11, 29; 15, 2; 15, 6; 15, 41; [2]
2, 8; 2, 18; 2, 30; 5, 2; 5, 25; 6, 2; 6, 20; 6, 31; 7, 6; 7,
7; 7, 22; 7, 23; 7, 37; 9, 18; 10, 6; 11, 16; 11, 22; 11,
27; 11, 28; 12, 8; 12, 15; 12, 39; 14, 46; 15, 12; 15, 12;
15, 22; 15, 40; [3] 2, 1; 2, 18; 4, 13; 6, 10; 6, 12; 6, 18;
7, 7;
chipul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 35; [2] 1, 24;
5, 22; 6, 18; [3] 3, 24;
chipuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 2, 2;
chipurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [3] 4, 16;
un chip subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 5, 10; 7, 25; 9,
6; 9, 18; 11, 4; 11, 31; 14, 3; 15, 2; 15, 36; [3] 1, 11; 1,
12; 2, 24; 3, 6; 4, 13;
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chipreán Æ cipriot
chípru Æ cipriot
chislév : (c. 1665-1672 MS. 4389, 879/1) : s. m. : „Chaseleu” :
„Kisleu” : (6x)
ale lui haseléf subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 57;
lui haseléf subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 1, 9;
haseléf subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 52; 4, 59;
[2] 1, 18; 10, 5;
chit : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 196) : s. m. : „Leviathan, Wal” :
„léviathan, baleine” : (1x)
chitosului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [3] 6, 8;
chiteán : (c. 1665-1672 MS. 4389, 884/2) : s. m. : „Kittäer” :
„Kittim” : (1x)
chitênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 8, 5;
chítos Æ chit
chívot : (1476 DRHA II, 310) : s. n. : „Arche” : „arche” : (2x)
chivotul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 2, 4; 2, 5;
chizăşuít Æ chezăşuit
ci : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „sondern” : „mais, cependant”
: (59x)
ce conjuncţie coord. [1] 3, 19; 4, 18; 5, 42; 5, 46; 6, 25; 9, 9;
10, 56; 11, 42; 13, 46; 15, 27; 15, 33; [2] 1, 20; 2, 27;
3, 6; 4, 5; 4, 14; 4, 17; 4, 19; 4, 25; 4, 35; 5, 19; 5, 19;
6, 12; 6, 12; 6, 13; 6, 14; 7, 17; 7, 23; 7, 24; 7, 29; 7,
30; 8, 16; 9, 15; 9, 22; 10, 4; 11, 4; 11, 9; 11, 24; 13, 3;
15, 8; 15, 17; 15, 21; 15, 37; 15, 40; [3] 1, 11; 1, 29; 2,
24; 2, 26; 3, 1; 3, 7; 3, 8; 3, 11; 3, 15; 3, 23; 4, 14; 6,
15; 6, 36; 7, 9; 7, 10;
cíncelea Æ cincilea
cinci : (1551-1553 ES) : num. card. : „fünf” : „cinq” : (2x)
cinci num. card. fem. nom./ac. [1] 4, 34; [2] 2, 24;
cíncilea : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „fünfter” : „cinquième” : (3x)
a cincea num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [2] 10, 35;
al cincelea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 15;
al cincilea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 18;

14, 42; 15, 2; [3] 1, 12; 2, 31; 3, 23; 3, 25; 4, 12; 4, 15;
6, 34;
cinstea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 41; 14, 21; [2]
7, 36; [3] 3, 18;
cinstí : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. ehren, 2. anbeten” : „1. honorer,
2. adorer” : (8x)
a cinsti verb infinitiv prezent [2] 3, 2; 3, 2;
cinsti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 23;
cinstind verb gerunziu [3] 3, 4;
cinstindu-se verb gerunziu [3] 5, 17;
iaste cinstită verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 2;
să cinstim verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 3, 16; 3, 17;
cinstít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „geehrt” : „honoré” : (7x)
cea mai cinstită adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
art. [2] 3, 12;
cei prea cinstite adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. gen./dat.
art. [2] 6, 11;
cêle cinstite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
1, 7; [2] 6, 28;
celui cinstit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. gen./dat. art.
[2] 8, 15;
[celui] cinstit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. gen./dat. art.
[3] 2, 9;
cinstite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 11,
27;
cioplít : (1581-1582 PO) : adj./s. : „1. behauen, 2. Götze, Idol” :
„1. sculpté, 2. idole” : (3x)
cioplită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
13, 27;
cioplite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13,
29;
cioplitele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 68;
cipriót : (c. 1683-1686 MS. 45, 875/2) : s. m. : „Kyprischen” :
„Chypriote” : (2x)
chipriênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 4, 29;
chíprii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 2;
cireádă : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Herde” : „troupeau” :
(3x)
cerezile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 14;
cirezile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 3, 18; 14, 23;

cinevá : (1551-1553 ES) : pron. nehot. : „jemand, einer” :
„quelqu’un” : (3x)
cineva pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 60; [2] 3, 38; 11, 36;

cití : (1551-1553 ES) : v. IV : „lesen” : „lire” : (9x)
au citit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 7;
citescu verb indicativ prezent 3 pl. [2] 15, 40;
citindu-se verb gerunziu [3] 1, 12;
să cetească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 23;
să cetiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 5, 14;
să cetiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 14, 19;
să citească verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 26;
vor ceti verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 6, 12;
vor citi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 2, 26;

cínste : (1474 DERS) : s. f. : „1. Ehre, 2. Furcht” : „1. honneur,
2. crainte” : (24x)
cinste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 8; 14, 40; [2]
3, 11; 4, 15; 4, 31; 4, 50; 5, 16; 6, 19; 9, 1; 9, 21; 14, 42;

cîmp : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m./n. : „Feld, Flur” : „champs”
: (18x)
cîmp subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 24; 10, 77;
10, 83; 11, 68; 16, 5;

cíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. int.-rel. : „der, wer” : „qui” :
(11x)
cine pron. int.-rel. nom./ac. [1] 1, 60; 3, 46; 3, 46; 7, 17; 10,
72; [2] 3, 16; 7, 30; [3] 3, 27; 3, 28; 6, 25; 6, 26;
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cîmpii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 14;
cîmpilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 14, 8;
cîmpu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 6; 4, 13; 4,
21; 10, 71; 10, 73; [2] 14, 33;
cîmpul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 52; 11, 67;
12, 49; 16, 11;
cîmpului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 13, 13;
cîmpíe : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. f. : „Ebene” : „plaine” : (1x)
cîmpiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 40;
cînd : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. pron. : „wann, als” : „quand,
lorsque” : (21x)
cînd adv. pron. int.-rel. [1] 4, 9; 5, 1; 6, 22; 6, 39; 7, 41; 9, 29;
10, 8; 12, 10; 12, 22; 16, 16; [2] 1, 7; 1, 14; 1, 18; 1, 19;
1, 20; 2, 7; [3] 4, 6; 4, 19; 5, 23; 5, 40; 5, 48;
cîndái : (1581 CORESI, EV. 4) : adv. : „1. vielleicht, 2. etwa, irgendwie” : „1. peut-être, 2. d’une certaine façon” : (11x)
cîndai adv. [1] 4, 10; 4, 60; 12, 40; 12, 40; 13, 16; 13, 17;
[2] 3, 32; 13, 10; 14, 22; [3] 3, 24; 7, 4;
cîntá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „singen” : „chanter” : (2x)
cînta verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 1, 30;
cînta verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 23;
cîntáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gesang” : „chant” : (8x)
cîntare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 32;
cîntarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 6;
cîntări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 54; 13, 51;
[2] 15, 25; [3] 4, 6; 6, 35; 7, 16;
cîştigá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „erwerben” : „acquérir” : (4x)
cîştig verb indicativ prezent 1 sg. [2] 7, 11;
cîştigă verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 21;
să-şi cîştige verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 6, 44;
cîştigát : (c. 1683-1686 MS. 45, 867/2) : adj. : „erworben” : „acquis”
: (4x)
celor cîştigate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. gen./dat. art.
[2] 6, 23;
cît : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./pron. int.-rel. : „1. wieviel,
2. kaum, 3. insofern, 4. das ... was” : „1. combien, 2. à peine,
3. tant que, 4. ce que” : (62x)
cît adv. pron. int.-rel. [1] 11, 22; [2] 3, 1; 6, 16; [3] 1, 8;
cît conjuncţie subord. [1] 14, 10; 15, 9; 15, 10; [2] 1, 19; 1, 22;
2, 22; 3, 3; 3, 24; 4, 3; 4, 14; 7, 12; 9, 9; 12, 9; 12, 16; 12,
22; [3] 2, 22; 2, 22; 2, 26; 3, 1; 4, 4; 4, 18; 6, 17; 7, 22;
cîte adj. pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac. [1] 15, 5; [3] 5, 37;
cîte pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac. [1] 2, 28; 3, 34; 4, 26; 5,
23; 5, 25; 8, 3; 9, 36; 10, 15; 10, 43; 11, 27; 11, 34; 11,
40; 11, 53; 13, 3; 13, 38; 14, 34; 15, 7; 15, 27; 15, 36;
[2] 2, 14; 8, 8; 8, 22; 11, 15; 11, 18; [3] 7, 22;
cîţi pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac. [1] 2, 46; 3, 2; 4, 26; 6,
24; 8, 1; 8, 11; 8, 12; 8, 13;
cîtvá : (1581-1582 PO) : adj./adv./pron. : „einige, ein wenig” :
„quelques (uns), un certain” : (4x)
cîtva adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [2] 7, 5;
cîtva adv. [2] 8, 25;
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cîţiva adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [2] 1, 20;
cî́ţva pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [2] 10, 19;
clătí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „rühren, wanken” : „mouvoir,
trembler, chanceler” : (5x)
clătind verb gerunziu [2] 11, 8;
clătindu-se verb gerunziu [3] 7, 21;
să clăti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 29; 9, 13;
să să clătească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 32;
clătiná : (1581 CORESI, EV. 145) : v. I : „schütteln” : „agiter” :
(1x)
clătinîndu-se verb gerunziu [1] 6, 38;
clic : (c. 1683-1686 MS. 45, 591/1) : s. n. : „Ruf, Schrei” : „appel,
cri” : (1x)
clicuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 4, 1;
clipeálă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 437/2) : s. f. : „Augenblick” :
„clin d’oeil” : (2x)
clipeala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 49;
clipeală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 18;
coborî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „herab-, hinabsteigen,
herunterkommen” : „descendre” : (9x)
s-au pogorît verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 29; 2, 31;
[3] 6, 18;
să pogorî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 14; [2] 2, 10;
să pogorîră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [3] 4, 9;
să vă pogorîţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [2] 11, 29;
pogoară-te verb imp. 2 sg. [1] 10, 71;
pogorîndu-să verb gerunziu [2] 2, 10;
coborî́ş : (c. 1665-1672 MS. 4389, 852/1) : s. n. : „Abang” : „pente”
: (1x)
pogorîşul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 24;
cobúz : (1632 EUSTR. PRAV. 157, ap. TIKTIN3) : s. n. : „Musikinstrument” : „instrument de musique” : (2x)
copuze subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 4, 54; 13, 51;
cocóş : (1544 DERS / în antr. Coco[ş]) : s. m. : „Hahn” : „coq” : (1x)
cocoşul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 5, 23;
coif : (1563 CORESI, PRAXIU 433) : s. n. : „Helm, Krug” : „casquette,
cruche” : (1x)
coifuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 35;
colíbă : (1538-1544 DERS / în top. Colibu) : s. f. : „Hütte” :
„chaumière” : (4x)
colibi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 1, 9*; 10, 6;
colibilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 10, 21*; [2] 10, 6*;
conceníre : (1682-1686 DOS. VS., mart. 26v) : s. f. : „Vernichtung”
: „anéantissement” : (1x)
concenire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 43;
condéi : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 60) : s. n. : „Schreibfeder” :
„plume” : (1x)
condêiele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [3] 4, 20;
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conoáşte Æ cunoaşte
conoştínţă Æ cunoştinţă

cosíţă : (1612 BGL) : s. f. : „Haarlocke” : „natte, chevelure en
boucles” : (2x)
cosiţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 1, 4; 4, 6;

contení : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „aufhören” : „cesser” : (3x)
conteniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 8, 25;
să contenească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 11, 50;
să conteniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 55;

cot : (1332-1337 DRĂGANU / în antr. sau top. Choth) : s. m. : „Elle”
: „aune” : (1x)
coţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 13, 5;

copác : (1264 DRĂGANU / în top. Kopach) : s. m. : „Baum” :
„arbre” : (1x)
copacii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 38;

covîrşí : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 229) : v. IV : „überragen” :
„dépasser” : (3x)
aţi covîrşit verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 24;
covîrşiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 7, 46;
era covîrşind verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [1] 6, 43;

copíl : (1318 DLRV / în antr. Copil ) : s. m. : „1. Kind, 2. Diener” :
„1. enfant, 2. serviteur” : (5x)
copii subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 9;
copiii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 8, 28; 12, 21; [3]
3, 25;
copil subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 27;
copiláş : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. m. : „1. Kind, 2. Diener” :
„1. enfant, 2. serviteur” : (6x)
copilaş subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 54;
copilaşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 46; 13, 17;
13, 18; 13, 19;
copilaşul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 11, 39;
copilăríe : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Kindheit” : „enfance”:
(2x)
copilărie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 23; 15, 12;
copítă : (1649 MARD.) : s. f. : „Holzpantoffel” : „sabot” : (1x)
copitele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 3, 25;
copúz Æ cobuz
corábie : (1521 NEACŞU) : s. f. : „Schiff” : „bateau” : (7x)
corabie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 37; [3] 4, 7;
corabii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 1; 15, 4;
corăbii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 29;
corăbiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 15, 14;
corăbiilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 4, 9;
corn : (1436 DLRV / în top. Cornul lui Ujog) : s. n. : „1. Horn, 2.
Ecke” : „1. corne, 2. coin” : (7x)
cornu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 48;
cornul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 1; 9, 12; 9,
15; 9, 16; 9, 16;
cornuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 15, 20;
coroánă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 456/2) : s. f. : „Krone” :
„diadème” : (3x)
coroana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 37;
coroană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 20; [2] 14, 4;
córt : (1563 CORESI, PRAXIU 564) : s. n. : „Zelt” : „tente” : (6x)
cort subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 1, 3;
cortul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 2, 4; 2, 5; [3] 1, 2;
corturile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 12, 12;
corturilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 1, 18;

créde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „glauben” : „croire” : (4x)
au crezut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 10, 46;
credea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 8, 13;
crezînd verb gerunziu [1] 2, 59;
vei crêde verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 7, 7;
credinciós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „treu, gläubig” : „fidèle,
croyant” : (11x)
celor credincioşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat.
art. [2] 1, 2;
credincioasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 12, 46;
credincios adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 2, 52; 7, 8; 14, 41; [3] 2, 11;
credincios subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [2] 15, 33;
credincios subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 14;
credincioşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 1, 19;
credincioşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 13;
credincioşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 3, 13;
credínţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Glaube” : „croyance” :
(16x)
a credinţe subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 33;
credinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 35; 14, 35;
credinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 27; 10, 37;
[2] 3, 1; 12, 3; 12, 45; 15, 11; [3] 2, 31; 2, 32; 3, 3; 5,
31; 5, 44; 6, 25;
credinţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 3, 10;
crescút : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj./s. : „großgewachsen” :
„grand” : (2x)
cea crescută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
4, 8;
cei crescuţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 7;
créşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „wachsen” : „croître” : (5x)
am crescut verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 5, 32;
am crescut verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 7, 27;
au crescut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 17;
să crească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 15; 6, 55;
créştere : (1581-1582 PO) : s. f. : „Wachsen” : „croissance” : (2x)
crêştere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 16; 6, 23;
crud : (1557 DERS / în antr. Crudul ) : adj. : „roh, unreif” : „immature” : (2x)
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cel crud adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 7,
27;
crud adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4,
25;
cruţá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(ver)schonen, acht haben,
halten” : „ménager, veiller, maintenir” : (1x)
să-mi cruţ verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 13, 5;
cruzíe : (c. 1683-1686 MS. 45, 874/2) : s. f. : „Grausamkeit” :
„cruauté, férocité” : (1x)
cruzie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 5;
cu : (1521 NEACŞU) : prep. : „mit” : „avec” : (897x)
cu prep. [1] 1, 7; 1, 13; 1, 19; 1, 19; 1, 19; 1, 19; 1, 23; 1,
23; 1, 29; 1, 30; 1, 31; 1, 33; 1, 35; 1, 35; 1, 40; 1, 46;
1, 59; 1, 60; 1, 66; 2, 9; 2, 14; 2, 18; 2, 18; 2, 18; 2, 19;
2, 27; 2, 35; 2, 38; 2, 44; 2, 44; 2, 46; 2, 52; 2, 57; 2,
60; 3, 2; 3, 3; 3, 3; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 7; 3, 12; 3, 13;
3, 14; 3, 15; 3, 16; 3, 20; 3, 27; 3, 30; 3, 30; 3, 31; 3,
36; 3, 39; 3, 40; 3, 48; 3, 51; 3, 52; 3, 54; 3, 54; 3, 56;
4, 1; 4, 6; 4, 6; 4, 8; 4, 9; 4, 13; 4, 18; 4, 20; 4, 29; 4,
31; 4, 31; 4, 32; 4, 33; 4, 33; 4, 35; 4, 40; 4, 54; 4, 54;
4, 54; 4, 56; 4, 57; 4, 57; 4, 59; 4, 59; 4, 60; 4, 60; 5, 3;
5, 4; 5, 5; 5, 5; 5, 14; 5, 18; 5, 23; 5, 23; 5, 23; 5, 25;
5, 25; 5, 28; 5, 28; 5, 31; 5, 31; 5, 33; 5, 33; 5, 35; 5,
44; 5, 44; 5, 48; 5, 49; 5, 50; 5, 52; 5, 54; 5, 54; 5, 54;
5, 58; 5, 68; 6, 1; 6, 1; 6, 1; 6, 4; 6, 6; 6, 6; 6, 6; 6, 6;
6, 7; 6, 10; 6, 13; 6, 27; 6, 31; 6, 33; 6, 35; 6, 37; 6, 43;
6, 45; 6, 49; 6, 56; 6, 58; 6, 58; 6, 63; 7, 1; 7, 10; 7, 10;
7, 10; 7, 11; 7, 14; 7, 15; 7, 19; 7, 20; 7, 23; 7, 25; 7,
27; 7, 27; 7, 28; 7, 28; 7, 29; 7, 29; 7, 30; 7, 32; 7, 33;
7, 35; 7, 35; 7, 35; 7, 40; 7, 45; 7, 47; 8, 4; 8, 4; 8, 5;
8, 12; 8, 12; 8, 12; 8, 14; 8, 18; 8, 20; 8, 23; 8, 25; 8,
26; 8, 26; 8, 26; 8, 26; 8, 28; 9, 1; 9, 4; 9, 5; 9, 7; 9,
12; 9, 13; 9, 14; 9, 16; 9, 24; 9, 33; 9, 36; 9, 37; 9, 39;
9, 39; 9, 39; 9, 43; 9, 48; 9, 50; 9, 51; 9, 56; 9, 58; 9,
59; 9, 60; 9, 60; 9, 62; 9, 65; 9, 66; 9, 67; 9, 69; 10, 3;
10, 4; 10, 4; 10, 8; 10, 11; 10, 19; 10, 21; 10, 23; 10,
24; 10, 27; 10, 39; 10, 47; 10, 53; 10, 56; 10, 58; 10,
58; 10, 60; 10, 60; 10, 62; 10, 63; 10, 63; 10, 64; 10,
66; 10, 66; 10, 71; 10, 74; 10, 77; 10, 82; 10, 84; 10,
85; 10, 86; 10, 87; 11, 1; 11, 2; 11, 6; 11, 7; 11, 15; 11,
15; 11, 34; 11, 40; 11, 42; 11, 49; 11, 49; 11, 54; 11,
58; 11, 60; 11, 63; 11, 64; 11, 72; 11, 73; 12, 4; 12, 8;
12, 23; 12, 24; 12, 25; 12, 28; 12, 35; 12, 41; 12, 42;
12, 43; 12, 43; 12, 45; 12, 45; 12, 47; 12, 47; 12, 48;
12, 48; 12, 50; 12, 52; 12, 52; 13, 7; 13, 11; 13, 12; 13,
12; 13, 14; 13, 17; 13, 27; 13, 27; 13, 31; 13, 31; 13,
33; 13, 43; 13, 45; 13, 45; 13, 45; 13, 47; 13, 51; 13,
51; 13, 51; 13, 51; 13, 51; 13, 51; 13, 51; 13, 52; 14, 5;
14, 8; 14, 9; 14, 9; 14, 10; 14, 11; 14, 18; 14, 23; 14,
29; 14, 36; 14, 39; 14, 40; 14, 43; 14, 43; 14, 44; 15, 9;
15, 10; 15, 13; 15, 15; 15, 27; 15, 28; 15, 32; 15, 36;
15, 36; 16, 3; 16, 3; 16, 8; 16, 10; 16, 10; 16, 13; 16,
15; [2] 1, 3; 1, 3; 1, 5; 1, 7; 1, 13; 1, 13; 1, 14; 1, 14;
1, 15; 1, 16; 1, 18; 1, 19; 1, 21; 1, 28; 1, 33; 1, 36; 2, 2;
2, 22; 2, 23; 2, 28; 2, 31; 3, 1; 3, 2; 3, 4; 3, 6; 3, 7; 3,
8; 3, 8; 3, 9; 3, 12; 3, 12; 3, 13; 3, 15; 3, 19; 3, 22; 3,
23; 3, 25; 3, 25; 3, 27; 3, 28; 3, 28; 3, 28; 3, 30; 3, 33;
3, 38; 4, 4; 4, 10; 4, 12; 4, 22; 4, 22; 4, 22; 4, 22; 4, 24;
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4, 24; 4, 24; 4, 32; 4, 33; 4, 34; 4, 34; 4, 38; 4, 38; 4,
39; 4, 40; 4, 49; 5, 2; 5, 15; 5, 16; 5, 16; 5, 17; 5, 18;
5, 20; 5, 20; 5, 24; 5, 26; 5, 27; 5, 27; 5, 27; 5, 27; 6, 1;
6, 3; 6, 4; 6, 4; 6, 7; 6, 11; 6, 14; 6, 15; 6, 18; 6, 19; 6,
19; 6, 28; 6, 28; 6, 29; 6, 30; 7, 1; 7, 1; 7, 1; 7, 5; 7, 5;
7, 6; 7, 7; 7, 8; 7, 10; 7, 12; 7, 19; 7, 20; 7, 21; 7, 21;
7, 23; 7, 27; 7, 29; 7, 33; 7, 36; 7, 37; 8, 1; 8, 3; 8, 6;
8, 13; 8, 16; 8, 16; 8, 16; 8, 20; 8, 21; 8, 23; 8, 26; 8,
29; 8, 30; 8, 30; 8, 30; 8, 30; 8, 31; 8, 32; 8, 35; 9, 3;
9, 4; 9, 4; 9, 4; 9, 5; 9, 6; 9, 6; 9, 6; 9, 7; 9, 7; 9, 7; 9,
8; 9, 9; 9, 9; 9, 9; 9, 10; 9, 11; 9, 11; 9, 12; 9, 12; 9,
14; 9, 15; 9, 15; 9, 16; 9, 16; 9, 18; 9, 21; 9, 24; 9, 27;
9, 27; 9, 27; 9, 28; 10, 1; 10, 4; 10, 6; 10, 6; 10, 8; 10,
8; 10, 12; 10, 15; 10, 16; 10, 17; 10, 18; 10, 19; 10, 20;
10, 20; 10, 23; 10, 24; 10, 25; 10, 26; 10, 26; 10, 26;
10, 28; 10, 29; 10, 30; 10, 30; 10, 33; 10, 33; 10, 35;
10, 35; 10, 36; 10, 38; 11, 1; 11, 3; 11, 4; 11, 4; 11, 4;
11, 6; 11, 6; 11, 6; 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 8; 11, 9; 11,
10; 11, 17; 11, 20; 11, 26; 11, 30; 11, 31; 12, 3; 12, 3;
12, 3; 12, 5; 12, 7; 12, 9; 12, 11; 12, 12; 12, 13; 12, 13;
12, 13; 12, 14; 12, 14; 12, 15; 12, 16; 12, 19; 12, 20;
12, 24; 12, 27; 12, 28; 12, 31; 12, 33; 12, 33; 12, 35;
12, 37; 12, 37; 12, 37; 12, 39; 12, 42; 12, 45; 13, 1; 13,
1; 13, 2; 13, 3; 13, 3; 13, 7; 13, 8; 13, 9; 13, 12; 13, 12;
13, 12; 13, 13; 13, 13; 13, 14; 13, 15; 13, 15; 13, 16;
13, 22; 13, 22; 13, 22; 13, 25; 13, 26; 13, 26; 14, 1; 14,
1; 14, 5; 14, 8; 14, 8; 14, 11; 14, 13; 14, 14; 14, 15; 14,
16; 14, 17; 14, 18; 14, 20; 14, 27; 14, 28; 14, 29; 14,
30; 14, 32; 14, 38; 14, 42; 14, 42; 14, 43; 14, 45; 14,
45; 14, 46; 15, 1; 15, 1; 15, 2; 15, 2; 15, 6; 15, 7; 15, 8;
15, 9; 15, 10; 15, 11; 15, 11; 15, 12; 15, 13; 15, 13; 15,
17; 15, 17; 15, 20; 15, 23; 15, 24; 15, 25; 15, 26; 15,
26; 15, 26; 15, 26; 15, 27; 15, 27; 15, 28; 15, 28; 15,
29; 15, 30; 15, 30; 15, 36; 15, 37; 15, 37; 15, 38; 15,
40; 15, 40; [3] 1, 1; 1, 2; 1, 4; 1, 4; 1, 4; 1, 4; 1, 5; 1,
7; 1, 9; 1, 9; 1, 16; 1, 16; 1, 18; 1, 18; 1, 18; 1, 18; 1,
22; 1, 23; 1, 25; 1, 27; 2, 1; 2, 2; 2, 3; 2, 3; 2, 4; 2, 5;
2, 5; 2, 5; 2, 6; 2, 6; 2, 7; 2, 7; 2, 9; 2, 20; 2, 21; 2, 22;
2, 23; 2, 24; 2, 24; 2, 25; 2, 26; 2, 28; 2, 29; 2, 30; 2,
31; 2, 32; 2, 33; 3, 1; 3, 1; 3, 4; 3, 5; 3, 5; 3, 7; 3, 7;
3, 7; 3, 7; 3, 8; 3, 10; 3, 14; 3, 14; 3, 15; 3, 15; 3, 15;
3, 15; 3, 17; 3, 17; 3, 17; 3, 17; 3, 18; 3, 20; 3, 20; 3,
20; 3, 21; 3, 21; 3, 22; 3, 23; 3, 23; 3, 23; 3, 24; 3, 25;
3, 25; 3, 25; 3, 25; 3, 26; 3, 27; 3, 27; 4, 1; 4, 1; 4, 1;
4, 2; 4, 2; 4, 4; 4, 5; 4, 6; 4, 6; 4, 7; 4, 8; 4, 8; 4, 8; 4,
9; 4, 9; 4, 9; 4, 10; 4, 11; 4, 12; 4, 13; 4, 14; 4, 14; 4,
14; 4, 15; 4, 15; 4, 16; 4, 16; 4, 18; 4, 20; 4, 20; 5, 1;
5, 1; 5, 2; 5, 2; 5, 2; 5, 3; 5, 4; 5, 6; 5, 7; 5, 7; 5, 8; 5,
12; 5, 12; 5, 18; 5, 21; 5, 24; 5, 25; 5, 25; 5, 27; 5, 30;
5, 30; 5, 30; 5, 31; 5, 33; 5, 33; 5, 33; 5, 34; 5, 37; 5,
39; 5, 40; 5, 41; 5, 43; 5, 43; 5, 43; 5, 43; 5, 43; 5, 44;
5, 44; 5, 45; 5, 45; 5, 45; 5, 47; 5, 47; 5, 47; 5, 47; 5,
48; 5, 49; 5, 49; 5, 50; 5, 50; 5, 51; 5, 51; 6, 1; 6, 3; 6,
4; 6, 4; 6, 4; 6, 4; 6, 5; 6, 5; 6, 5; 6, 5; 6, 10; 6, 10; 6,
11; 6, 14; 6, 15; 6, 15; 6, 16; 6, 16; 6, 19; 6, 20; 6, 23;
6, 23; 6, 24; 6, 24; 6, 25; 6, 26; 6, 26; 6, 27; 6, 28; 6,
30; 6, 31; 6, 31; 6, 33; 6, 34; 6, 34; 6, 34; 6, 35; 6, 35;
6, 35; 6, 39; 6, 41; 7, 3; 7, 3; 7, 4; 7, 5; 7, 5; 7, 8; 7, 9;
7, 9; 7, 12; 7, 13; 7, 14; 7, 14; 7, 15; 7, 16; 7, 16; 7, 16;
7, 16; 7, 16; 7, 18; 7, 19; 7, 19; 7, 20; 7, 20; 7, 21; 7,
22; 7, 22;
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cúget : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Gedanke, Sinn, 2. Gewissen” : „1. pensée, 2. raison, esprit” : (9x)
cuget subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 3, 16; 4, 40;
[3] 6, 26;
cugetele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 49; [2] 2, 2;
cugetul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 74; [2] 5,
17; [3] 4, 1; 5, 28;
cugetá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „denken” : „penser” : (2x)
cugetă verb imp. 2 sg. [2] 14, 9;
cugetînd verb gerunziu [3] 1, 22;
cugetáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Denken, Gedanke” : „pensée,
méditation” : (6x)
cugetare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 19; 14,
37; 15, 30; [3] 5, 30; 7, 7;
cugetarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 12, 46;
cui : (1508 DERS) : s. n. : „Nagle, Pflock” : „clou, cheville” : (1x)
cuie subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 4, 9;
cujbít : (1688 BIBLIA) : adj. : „gebogen, krumm” : „courbé, arqué”
: (1x)
cea cujbită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
4, 5;

conoscu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 6; 7, 25; 7, 31;
cunoscînd verb gerunziu [2] 14, 31; [3] 2, 8;
cunoscîndu verb gerunziu [2] 3, 29; 14, 9;
cunoscu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 11; 5, 34; 6, 17;
13, 17;
cunoscuiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 6, 13;
să conoaştem verb conjunctiv prezent 1 pl. [2] 11, 37;
să conoscu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 30;
să cunoască verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 42; [2] 1, 27;
să cunoşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 7, 28;
vor cunoaşte verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 4, 11;
cunoscút : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Bekannte” : „connu” :
(1x)
cunoscuţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 31;
cunoştínţă : (1581-1582 PO) : s. f. : „wissen” : „information, avis”
: (5x)
conoştinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 5, 9;
conoştinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 19;
cunoştinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 21; 9, 11;
[3] 3, 23;
cununá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „krönen” : „couronner” : (1x)
să va cununa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 28;

cúlă : (1649 MARD.) : s. f. : „Festung” : „tour circulaire qui avait
aussi un rôle de défense” : (1x)
cule subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 19;

cununát : (1581 PRL) : adj. : „bekränzung” : „couronné” : (1x)
cununaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
7, 16;

culcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „schlafen legen” : „coucher”
: (1x)
au culcat verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 1, 3;

cunúnă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Krone” : „diadème” : (6x)
cununa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 39;
cununi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 57; 10, 29;
11, 35; [3] 4, 8;
cununile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 23;

cum : (1521 NEACŞU) : adv. pron. (uneori cu funcţie de conj.) :
„wie” : „comme(nt)” : (45x)
cum adv. pron. int.-rel. [1] 3, 54; 4, 9; 4, 35; 5, 26; 6, 5; 6,
55; 6, 56; 8, 1; 8, 2; 8, 9; 9, 21; 9, 71; 10, 19; 10, 36;
10, 77; 12, 21; 12, 21; 12, 46; 13, 14; 14, 40; 16, 21;
[2] 1, 11; 2, 1; 2, 1; 2, 4; 2, 13; 3, 10; 3, 13; 4, 1; 4, 4;
4, 6; 4, 36; 5, 5; 6, 21; 8, 19; 8, 20; 11, 14; 11, 36; 12,
22; 12, 30; 13, 23; [3] 1, 11; 2, 31; 4, 1; 5, 45;
cúmpănă : (1509 DERS) : s. f. : „1. Waage, 2. Gewicht” : „1. balance, 2. poids” : (3x)
cumpăna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 24; [2] 9, 8;
cumpenile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 4, 9;
cumpărá : (1551-1553 ES) : v. I : „kaufen” : „acheter” : (2x)
a cumpăra verb infinitiv prezent [1] 13, 49;
să cumpere verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 36;
cumpăráre : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Kauf” : „achat” : (2x)
cumpărarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 8, 11; 8, 25;
cunoáşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. (er)kennen, 2. wissen” : „1. (re)connaître, 2. savoir” : (23x)
am cunoscut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 12, 22;
au conoscut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 15, 28;
au cunoscut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 16, 22;
conoscînd verb gerunziu [2] 15, 21; [3] 7, 6;

cuprínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. (un)fassen, 2. enthalten” : „1. entourer, enlancer, 2. contenir, comprendre” : (17x)
au cuprins verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 2, 23;
au cuprinsu verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 6, 26;
cuprind verb indicativ prezent 3 pl. [2] 10, 10;
cuprindea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 9, 18; 11, 22;
cuprinseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 21; [2] 4, 16;
cuprinsêse verb indicativ mcpf. 3 sg. [3] 5, 6;
cuprins fiind verb gerunziu [3] 5, 27;
cuprinşi fiind verb gerunziu [3] 7, 5;
cuprinzîndu-se verb gerunziu [2] 15, 17;
era cuprinzînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [2] 11, 16;
era cuprinzînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [1] 15, 2;
fiind cuprinşi verb gerunziu [3] 3, 20;
s-au cuprins verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 20;
să cuprinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [3] 5, 12;
va cuprinde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 2, 10;
cupríns : (c. 1665-1672 MS. 4389, 905/2) : adj. : „gezügelt” :
„contenu” : (3x)
cuprinşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
5, 27; [2] 5, 18; 15, 19;
cuptór : (1501 SUCIU I, 184 / în top. Kuptor) : s. n. : „Ofen” :
„four” : (8x)
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a cuptoriului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 2, 20;
cuptoare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 50; [2]
10, 2;
cuptoarele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 45;
cuptoriu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 24; [3] 6, 6;
cuptoriul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 62; 2, 25;
curát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv. : „rein” : „pur” : (2x)
curat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 13,
8;
curat adv. de mod poz. [2] 7, 40;
curăţá/-í : (1551-1553 ES) : v. I/IV : „reinigen” : „nettoyer, purifier” : (11x)
au curăţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 43; [2] 1, 33;
au curăţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 50; [2] 2, 19;
curăţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 47;
curăţindu verb gerunziu [2] 10, 3;
curăţîndu-se verb gerunziu [2] 12, 38;
s-au curăţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 36;
să curăţim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 4, 36;
să să curăţască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 10, 7;
va curăţi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 4, 41;
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curvărie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 12;
curvíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hurerei” : „fornication” : (1x)
curvie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 4;
cutezá : (1551-1553 ES) : v. I : „wagen” : „oser” : (1x)
au cutezat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 15;
cutrémur : (1551-1553 ES) : s. n. : „Beben” : „tremblement” : (2x)
cutremurul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 18; [2]
15, 23;
cutremurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erzittern” : „trembler”
: (2x)
să cutremura verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 41;
să cutremurară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 24;

curăţă ’nie Æ curăţenie

cuvení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zustehen, zukommen” :
„mériter” : (13x)
s-ară cuveni verb cond.-opt. prezent 3 sg. [2] 3, 6;
să cuvin verb indicativ prezent 3 pl. [1] 10, 40; [2] 6, 21; 9, 16;
12, 14; 14, 8;
să cuvine verb indicativ prezent 3 sg. [1] 10, 36; 10, 39; 12, 11;
[2] 11, 36; [3] 1, 19; 7, 10;
se cuvine verb indicativ prezent 3 sg. [2] 4, 19;

curăţénie : (1581-1582 PO) : s. f. : „Reinheit” : „pureté” : (7x)
curăţăniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 18;
curăţenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 36; 2, 16;
2, 20; 12, 46;
curăţeniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 33; 10, 5;

cuviínţă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Anstand” : „bon sens”
: (11x)
cuviinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 17;
cuviinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 18; 4, 22;
4, 49; 7, 1; 15, 12; [3] 1, 9; 1, 21; 5, 20; 6, 26; 6, 33;

curăţí Æ curăţa/-i

cuviitór : (c. 1683-1686 MS. 45, 852/2) : adj. : „fromm” : „decént” :
(4x)
cêle cuviitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 14, 31; [3] 3, 17; 7, 19;
cuviitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
12, 11;

cúrgere : (cúrere : c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Fließen” :
„cours, écoulement” : (2x)
curgerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 25; 12, 16;
curî́nd : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „eben, bald” : „depuis peu,
bientôt” : (16x)
curînd adv. de timp poz. [1] 11, 22; [2] 2, 18; 6, 23; 7, 37; 14,
27; 14, 44; 14, 45; [3] 1, 8; 1, 19; 1, 20; 3, 23; 4, 6; 5,
49;
curîndu adv. de timp poz. [2] 3, 31;
curund adv. de timp poz. [2] 14, 36;
mai curînd adv. de timp comp. [1] 2, 40;
cúrte : (1485 DERS / în top. Curte) : s. f. : „Hof ” : „cour” : (13x)
curte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 46; [3] 2, 27;
5, 10; 5, 46;
curtea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 48; [2] 1, 15;
[3] 5, 23;
curţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 38; [2] 6, 4;
curţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 9, 54; [2] 13, 15;
14, 41;
curţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 48;
curúnd Æ curînd
curvăríe : (c. 1683-1686 MS. 45, 636/2) : s. f. : „Hurerei” : „fornication” : (1x)

cuviós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „fromm” : „croyant” : (4x)
[celui] prea cuvios adj. calificativ gradul superlativ neutru sg.
gen./dat. art. [2] 8, 15;
cuvios adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
15, 12;
prea cuvioasă adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
neart. [2] 15, 13;
prea cuvioşi adj. calificativ gradul superlativ masc. pl. nom./ac.
neart. [2] 3, 26;
cuvî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wort” : „mot, parole” :
(70x)
ale cuvintelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 9, 22;
cuvinte subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 31; 5, 49;
7, 10; 7, 15; 7, 27; 10, 3; 10, 24; 10, 47; 11, 2; 16, 23;
[2] 2, 31; 7, 24; 10, 34; 15, 11; 15, 17;
cuvintele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 53; 2, 22;
2, 23; 2, 62; 3, 27; 3, 43; 5, 16; 6, 8; 7, 11; 7, 16; 7, 33;
8, 29; 8, 30; 9, 37; 9, 71; 10, 17; 10, 22; 10, 25; 10, 46;
10, 51; 10, 74; 10, 88; 13, 7; 13, 35; 14, 25; 14, 46; 15,
32; 15, 36; [2] 6, 29;
cuvintelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 14, 23; [2]
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4, 44;
cuvînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9, 55; 15, 35;
[2] 13, 22; [3] 3, 14;
cuvîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 14; 1, 44;
2, 33; 2, 34; 2, 55; 3, 14; 3, 39; 6, 3; 6, 60; 7, 30; 8, 9;
8, 21; 10, 63; [2] 9, 5; 15, 38; [3] 3, 17; 3, 23; 5, 15;
cuvîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 15, 40;

cuvîntá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „sprechen, sagen” : „parler,
dire” : (1x)
e cuvîntat verb indicativ prezent 3 sg. [2] 1, 17;
cuvîntáre : (1648 NTB 129) : s. f. : „Ansprache” : „discours” : (1x)
cuvîntare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 7;

D
da : (1521 NEACŞU) : v. I : „geben” : „donner” : (179x)
a da verb infinitiv prezent [1] 11, 46; [2] 3, 3;
ai dat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 30;
am dat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 39; 11, 10; [2]
7, 27;
am fi dat verb cond.-opt. perfect 1 pl. [2] 1, 11;
a să da verb infinitiv prezent [1] 10, 89;
au dat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 15; 2, 48; 5, 51;
6, 52; 8, 8; 8, 10; 10, 9; 10, 9; 11, 69; 12, 13; [2] 4, 49;
au dat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 28; 3, 34; 9, 72;
10, 8; 12, 25; 12, 43; 14, 10; 14, 32; 15, 38; [2] 1, 17; 2,
17; 4, 30; 11, 15; 13, 22; 15, 15;
au fost dînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [1] 10, 41;
da verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 37; [2] 10, 7; [3] 7, 22;
da verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 3, 30; 5, 3; 5, 30; 14, 8; 14,
24; 15, 14; [2] 1, 35; 5, 16; 10, 38; [3] 3, 10;
dat-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 29;
daţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 50; 4, 18; 5, 32; 15, 30;
daţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 15, 31;
dau verb indicativ prezent 1 sg. [1] 10, 32; 10, 40; [2] 7, 37;
dau verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 4; 15, 19;
dă verb imp. 2 sg. [1] 4, 32; 10, 54; 11, 50; [3] 2, 20;
dă verb indicativ prezent 3 sg. [3] 6, 28;
dêde verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 21; 6, 15; 6, 44; 6,
63; 10, 6; 10, 58; 10, 60; 10, 89; 11, 12; 11, 23; 11, 58;
11, 62; 11, 66; 13, 50; 14, 32; 14, 32; [3] 7, 12;
dedéiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 10, 53;
dêderă verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 31; 9, 68; 10, 49;
11, 55; 12, 4;
dînd verb gerunziu [2] 4, 34; 8, 23; 11, 17; 13, 14; 13, 15;
15, 15; [3] 1, 9;
dîndu verb gerunziu [2] 2, 2; 3, 7; 4, 38; 11, 26; 14, 13; [3]
7, 18;
dîndu-se verb gerunziu [1] 2, 7; [2] 4, 39; 6, 11; 14, 44; [3]
3, 2; 6, 40;
era dînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [1] 3, 12; 11, 41;
nu da verb imp. 2 sg. neg. [1] 7, 38;
s-au dat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 51; 5, 62; [2]
7, 30;
să da verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 2, 31;
să daţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 3, 58; 5, 19; 15, 21;
să dăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 2, 41; 3, 17; 3, 44; 5,
57; 6, 58; 9, 9; 9, 44;

să dea verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 7; 8, 7; 8, 15; 12, 17;
12, 24; 12, 34; [2] 12, 11; 14, 19; 14, 31; 15, 33;
să dea verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 10; 3, 36; 4, 28; 9,
70; 10, 6; 11, 40; 13, 5; 13, 14; 13, 45; 16, 18; 16, 19;
[2] 1, 3; 8, 11; 9, 16; 9, 16; 12, 11; 12, 11; 14, 46; [3] 1,
4; 2, 27; 6, 30;
să dêde verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 24; 9, 47;
să să dea verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 10, 4; [3] 5, 17;
să să dea verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 37;
să va da verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 10, 44; 10, 45;
să vor da verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 10, 36;
se va da verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 35; 8, 28; [2] 4, 9;
-şi dedêse verb indicativ mcpf. 3 pl. [3] 6, 6;
va da verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 40; [2] 7, 23;
veţi da verb viitor 1 indicativ 2 pl. [2] 14, 33;
voiu da verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 54; 11, 9; 12, 45;
vom da verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 2, 40; 8, 32; 10, 28; 15,
31; 15, 35;
vor da verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 26; 10, 41;
dácă : (1551-1553 ES) : conj. : „wenn” : „si” : (34x)
deaca conjuncţie subord. [1] 2, 23; 3, 17; 3, 23; 3, 27; 5, 16;
5, 42; 6, 8; 6, 28; 7, 2; 7, 25; 7, 44; 10, 46; 10, 64; 10,
74; 10, 88; 11, 3; 11, 4; 11, 22; 11, 23; 12, 27; 12, 48;
13, 23; 14, 25; 15, 9; [2] 1, 16; 1, 21; 1, 22; 1, 32; 1,
33; 2, 4; 2, 7; 11, 6; [3] 1, 9; 4, 12;
dájde Æ dajdie
dájdie : (1551-1553 ES) : s. f. : „Fronarbeitern” : „corvée” : (2x)
dajde subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 2;
dăjdile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 31;
dánie : (1512-1521 BGL) : s. f. : „Opfer” : „offrande” : (4x)
danie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 34;
danii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 13; 9, 16; [3]
3, 17;
dans : (c. 1600 HC2 II, 179) : s. n. : „Tanz” : „danse” : (1x)
danţuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 6, 32;
danţ Æ dans
dar1 : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „aber” : „mais” : (56x)
dară conjuncţie coord. [1] 2, 18; 5, 12; 6, 58; 7, 7; 9, 8; 9, 30;
9, 46; 9, 58; 10, 71; 11, 37; 11, 43; 12, 9; 12, 11; 12,
14; 12, 16; 12, 17; 12, 23; 12, 54; 15, 5; 15, 19; 15, 30;
[2] 2, 15; 2, 16; 2, 16; 2, 28; 2, 33; 3, 22; 4, 20; 4, 31;
4, 37; 4, 39; 4, 48; 5, 8; 6, 9; 6, 12; 6, 31; 7, 9; 7, 23;
7, 40; 9, 2; 9, 11; 9, 20; 9, 26; 10, 22; 11, 25; 11, 26;
13, 8; [3] 1, 27; 2, 10; 2, 11; 2, 31; 3, 11; 3, 15; 3, 25;
4, 15; 5, 9;
dar2 : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gabe” : „don” : (10x)
dar subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 33; 10, 39;
[2] 4, 30; 15, 16;
darul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 15, 40;
daruri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 11, 24; 11, 58;
[3] 1, 7; 1, 9; 4, 19;
dară Æ dar1
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dáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gabe” : „don” : (10x)
dare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 89;
dări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 24; 10, 28; 10,
54; 10, 60; 12, 43; 15, 5; 16, 19;
dării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 4, 14;
dările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 30;
dáscal Æ dascăl
dáscăl : (1475 DERS) : s. m. : „Lehrer” : „enseignant” : (1x)
dascalului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 1, 10;
dat : (1548 BGL) : s. n. : „Gabe” : „don” : (1x)
datul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 5, 2;
dátă : (1620 MOXA) : s. f. : „Mal” : „fois” : (3x)
dată subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 37; 13, 10; [3]
1, 11;
datór : (1551-1553 ES) : adj./s. : „1. schuldig, 2. Schuldner” : „1.
endetté, 2. débiteur” : (3x)
datori adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
13, 39;
datori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 43;
datoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
13, 15;
datoríe : (1527-1538 BGL) : s. f. : „Schuld” : „dette” : (1x)
datoriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 8;
dă ’jdie Æ dajdie
dăruí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schenken” : „offrir (un
cadeau)” : (7x)
am dăruit verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 7, 22;
au dăruit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 3, 33; 3, 35; 4, 32;
dăruia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 1, 35;
dăruiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [3] 5, 11;
să dăruiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 3, 31;
dătătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Spender” : „distributeur” :
(1x)
dătătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 25;
de1 : (1521 NEACŞU) : conj. : „1. um, zu, 2. wenn” : „1. que, 2. si” :
(51x)
de conjuncţie subord. [1] 2, 7; 2, 19; 2, 40; 3, 54; 5, 40; 5, 41;
6, 27; 7, 35; 7, 35; 8, 24; 8, 27; 8, 30; 8, 32; 9, 8; 10,
23; 10, 71; 11, 42; 11, 43; 15, 21; 15, 31; 15, 31; [2] 2,
15; 3, 9; 3, 38; 3, 38; 4, 9; 7, 33; 8, 15; 9, 7; 9, 8; 9,
20; 9, 24; 10, 4; 10, 20; 11, 19; 11, 28; 12, 24; 12, 24;
12, 34; 12, 44; 14, 28; 14, 33; 14, 37; 15, 38; 15, 39;
[3] 2, 10; 2, 30; 5, 31; 5, 32; 6, 10; 7, 9;
de2 : (1504 DLRV / în top. Vai-de-ei) : prep. : „von, seit” : „de,
depuis” : (1211x)
de prep. [1] 1, 3; 1, 3; 1, 11; 1, 12; 1, 13; 1, 17; 1, 20; 1,
22; 1, 23; 1, 23; 1, 23; 1, 23; 1, 25; 1, 30; 1, 31; 1, 32;
1, 47; 1, 50; 1, 50; 1, 50; 1, 50; 1, 55; 1, 57; 1, 59; 1,
60; 1, 64; 1, 65; 2, 1; 2, 11; 2, 15; 2, 17; 2, 19; 2, 38;
2, 38; 2, 39; 2, 40; 2, 44; 2, 48; 2, 51; 2, 62; 2, 65; 2,
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65; 2, 65; 2, 69; 3, 2; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 6; 3, 6; 3, 8;
3, 10; 3, 19; 3, 22; 3, 22; 3, 23; 3, 24; 3, 28; 3, 29; 3,
30; 3, 32; 3, 34; 3, 36; 3, 37; 3, 37; 3, 38; 3, 39; 3, 39;
3, 39; 3, 40; 3, 42; 3, 46; 3, 46; 3, 47; 3, 52; 3, 54; 4, 1;
4, 1; 4, 2; 4, 4; 4, 5; 4, 6; 4, 7; 4, 8; 4, 8; 4, 10; 4, 12;
4, 15; 4, 16; 4, 16; 4, 17; 4, 21; 4, 22; 4, 23; 4, 26; 4,
28; 4, 29; 4, 30; 4, 34; 4, 38; 4, 41; 4, 44; 4, 47; 4, 49;
4, 50; 4, 52; 4, 53; 4, 56; 4, 56; 4, 56; 4, 57; 4, 59; 4,
61; 5, 4; 5, 5; 5, 13; 5, 13; 5, 14; 5, 15; 5, 15; 5, 15; 5,
16; 5, 17; 5, 21; 5, 22; 5, 24; 5, 28; 5, 29; 5, 34; 5, 34;
5, 36; 5, 37; 5, 39; 5, 41; 5, 45; 5, 46; 5, 49; 5, 52; 5,
54; 5, 56; 5, 60; 5, 65; 5, 66; 5, 67; 5, 68; 6, 1; 6, 2; 6,
4; 6, 6; 6, 8; 6, 10; 6, 10; 6, 12; 6, 12; 6, 12; 6, 18; 6,
20; 6, 21; 6, 23; 6, 24; 6, 29; 6, 29; 6, 30; 6, 30; 6, 32;
6, 34; 6, 34; 6, 35; 6, 35; 6, 35; 6, 36; 6, 36; 6, 37; 6,
38; 6, 39; 6, 39; 6, 39; 6, 40; 6, 42; 6, 45; 6, 47; 6, 51;
6, 51; 6, 51; 6, 53; 6, 56; 6, 57; 6, 63; 7, 1; 7, 5; 7, 6;
7, 8; 7, 10; 7, 12; 7, 13; 7, 15; 7, 16; 7, 19; 7, 19; 7, 24;
7, 27; 7, 30; 7, 32; 7, 33; 7, 33; 7, 37; 7, 37; 7, 38; 7,
40; 7, 41; 7, 41; 7, 45; 7, 45; 7, 46; 7, 48; 8, 1; 8, 3; 8,
3; 8, 3; 8, 4; 8, 4; 8, 6; 8, 6; 8, 8; 8, 8; 8, 10; 8, 12; 8,
12; 8, 12; 8, 16; 8, 18; 8, 22; 8, 22; 8, 23; 8, 32; 9, 1;
9, 2; 9, 4; 9, 4; 9, 5; 9, 6; 9, 10; 9, 11; 9, 11; 9, 13; 9,
13; 9, 13; 9, 14; 9, 15; 9, 23; 9, 24; 9, 29; 9, 34; 9, 36;
9, 37; 9, 38; 9, 40; 9, 44; 9, 47; 9, 49; 9, 49; 9, 52; 9,
58; 9, 61; 9, 68; 9, 69; 10, 3; 10, 12; 10, 19; 10, 20; 10,
23; 10, 24; 10, 24; 10, 24; 10, 26; 10, 29; 10, 29; 10,
29; 10, 30; 10, 30; 10, 30; 10, 30; 10, 30; 10, 30; 10,
33; 10, 34; 10, 36; 10, 37; 10, 38; 10, 38; 10, 38; 10,
40; 10, 40; 10, 40; 10, 41; 10, 42; 10, 42; 10, 42; 10,
42; 10, 46; 10, 47; 10, 47; 10, 52; 10, 53; 10, 61; 10,
62; 10, 63; 10, 67; 10, 70; 10, 70; 10, 72; 10, 72; 10,
72; 10, 73; 10, 74; 10, 77; 10, 77; 10, 79; 10, 80; 10,
82; 10, 85; 10, 85; 10, 86; 10, 87; 10, 89; 10, 89; 11, 1;
11, 1; 11, 2; 11, 4; 11, 8; 11, 8; 11, 14; 11, 18; 11, 21;
11, 22; 11, 25; 11, 26; 11, 27; 11, 28; 11, 33; 11, 34;
11, 34; 11, 35; 11, 35; 11, 36; 11, 38; 11, 38; 11, 39;
11, 44; 11, 44; 11, 45; 11, 49; 11, 51; 11, 53; 11, 56;
11, 58; 11, 58; 11, 59; 11, 60; 11, 61; 11, 62; 11, 66;
11, 68; 11, 70; 11, 70; 11, 73; 11, 74; 11, 74; 12, 7; 12,
7; 12, 9; 12, 10; 12, 10; 12, 15; 12, 15; 12, 17; 12, 22;
12, 25; 12, 27; 12, 27; 12, 28; 12, 28; 12, 29; 12, 33;
12, 34; 12, 36; 12, 37; 12, 41; 12, 43; 12, 43; 12, 49;
12, 50; 12, 53; 13, 2; 13, 2; 13, 10; 13, 12; 13, 16; 13,
16; 13, 19; 13, 29; 13, 37; 13, 39; 13, 40; 13, 41; 13,
43; 13, 49; 13, 49; 13, 50; 13, 50; 13, 53; 13, 53; 14, 5;
14, 9; 14, 9; 14, 10; 14, 14; 14, 18; 14, 22; 14, 24; 14,
24; 14, 26; 14, 26; 14, 28; 14, 28; 14, 28; 14, 28; 14,
28; 14, 33; 14, 34; 14, 34; 14, 34; 14, 40; 14, 43; 14,
44; 14, 44; 14, 44; 14, 47; 15, 1; 15, 3; 15, 4; 15, 4; 15,
4; 15, 5; 15, 8; 15, 11; 15, 13; 15, 13; 15, 13; 15, 14;
15, 14; 15, 17; 15, 17; 15, 17; 15, 18; 15, 18; 15, 18;
15, 20; 15, 21; 15, 26; 15, 27; 15, 30; 15, 31; 15, 31;
15, 31; 15, 32; 15, 32; 15, 32; 15, 33; 15, 34; 15, 38;
16, 1; 16, 2; 16, 2; 16, 4; 16, 6; 16, 10; 16, 13; 16, 14;
16, 16; [2] 1, 7; 1, 7; 1, 7; 1, 7; 1, 8; 1, 9; 1, 11; 1, 13;
1, 14; 1, 16; 1, 19; 1, 19; 1, 19; 1, 20; 1, 32; 1, 32; 2, 2;
2, 2; 2, 2; 2, 3; 2, 5; 2, 9; 2, 9; 2, 10; 2, 13; 2, 13; 2,
13; 2, 13; 2, 18; 2, 20; 2, 20; 2, 22; 2, 24; 2, 30; 2, 30;
2, 30; 2, 33; 2, 33; 3, 1; 3, 1; 3, 6; 3, 6; 3, 9; 3, 11; 3,
11; 3, 11; 3, 11; 3, 16; 3, 17; 3, 21; 3, 21; 3, 21; 3, 23;
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3, 24; 3, 25; 3, 26; 3, 28; 3, 29; 3, 29; 3, 30; 3, 30; 3,
30; 3, 30; 3, 31; 3, 31; 3, 32; 3, 34; 4, 1; 4, 1; 4, 2; 4,
2; 4, 3; 4, 5; 4, 6; 4, 6; 4, 8; 4, 10; 4, 11; 4, 11; 4, 13;
4, 13; 4, 14; 4, 14; 4, 14; 4, 14; 4, 18; 4, 19; 4, 19; 4,
21; 4, 21; 4, 22; 4, 22; 4, 23; 4, 24; 4, 25; 4, 25; 4, 25;
4, 26; 4, 27; 4, 28; 4, 31; 4, 32; 4, 32; 4, 32; 4, 33; 4,
34; 4, 36; 4, 39; 4, 39; 4, 39; 4, 40; 4, 42; 4, 44; 4, 47;
4, 47; 4, 47; 4, 49; 5, 2; 5, 2; 5, 2; 5, 3; 5, 3; 5, 3; 5, 3;
5, 3; 5, 3; 5, 3; 5, 3; 5, 3; 5, 3; 5, 5; 5, 5; 5, 5; 5, 6; 5,
6; 5, 6; 5, 8; 5, 9; 5, 10; 5, 10; 5, 10; 5, 11; 5, 13; 5,
13; 5, 14; 5, 16; 5, 17; 5, 18; 5, 18; 5, 20; 5, 20; 5, 20;
5, 21; 5, 21; 5, 21; 5, 22; 5, 24; 5, 25; 5, 25; 5, 25; 5,
27; 5, 27; 6, 2*; 6, 4; 6, 4; 6, 4; 6, 5; 6, 5; 6, 7; 6, 8; 6,
9; 6, 10; 6, 13; 6, 13; 6, 18; 6, 18; 6, 19; 6, 21; 6, 21;
6, 21; 6, 21; 6, 22; 6, 23; 6, 23; 6, 24; 6, 24; 6, 24; 6,
26; 6, 26; 6, 29; 6, 30; 6, 30; 7, 1; 7, 1; 7, 1; 7, 2; 7, 3;
7, 7; 7, 9; 7, 9; 7, 11; 7, 11; 7, 11; 7, 12; 7, 14; 7, 14;
7, 14; 7, 16; 7, 18; 7, 20; 7, 20; 7, 20; 7, 20; 7, 21; 7,
24; 7, 27; 7, 28; 7, 29; 7, 30; 7, 30; 7, 31; 7, 31; 7, 35;
7, 35; 7, 36; 7, 37; 8, 2; 8, 2; 8, 2; 8, 3; 8, 4; 8, 4; 8, 4;
8, 9; 8, 9; 8, 9; 8, 11; 8, 11; 8, 11; 8, 11; 8, 13; 8, 14;
8, 14; 8, 15; 8, 16; 8, 16; 8, 16; 8, 16; 8, 17; 8, 19; 8,
19; 8, 20; 8, 24; 8, 25; 8, 26; 8, 27; 8, 27; 8, 29; 8, 30;
8, 31; 8, 31; 8, 34; 8, 34; 8, 35; 8, 35; 8, 36; 9, 1; 9, 2;
9, 2; 9, 4; 9, 6; 9, 7; 9, 9; 9, 10; 9, 14; 9, 15; 9, 15; 9,
17; 9, 18; 9, 18; 9, 21; 9, 21; 9, 21; 9, 21; 9, 22; 9, 22;
9, 23; 9, 24; 9, 25; 9, 25; 9, 25; 9, 25; 9, 26; 9, 26; 9,
26; 9, 26; 9, 27; 9, 28; 9, 29; 10, 2; 10, 2; 10, 2; 10, 4;
10, 5; 10, 5; 10, 6; 10, 8; 10, 10; 10, 13; 10, 13; 10, 13;
10, 13; 10, 15; 10, 15; 10, 17; 10, 18; 10, 19; 10, 20;
10, 20; 10, 20; 10, 23; 10, 24; 10, 27; 10, 27; 10, 27;
10, 29; 10, 29; 10, 30; 10, 30; 10, 36; 11, 1; 11, 2; 11,
4; 11, 5; 11, 5; 11, 8; 11, 9; 11, 15; 11, 15; 11, 16; 11,
17; 11, 18; 11, 19; 11, 19; 11, 19; 11, 20; 11, 23; 11,
24; 11, 25; 11, 37; 12, 2; 12, 3; 12, 4; 12, 5; 12, 6; 12,
8; 12, 9; 12, 10; 12, 11; 12, 12; 12, 13; 12, 13; 12, 15;
12, 15; 12, 15; 12, 16; 12, 16; 12, 16; 12, 17; 12, 18;
12, 19; 12, 19; 12, 19; 12, 20; 12, 21; 12, 22; 12, 22;
12, 23; 12, 26; 12, 27; 12, 27; 12, 27; 12, 27; 12, 29;
12, 29; 12, 31; 12, 33; 12, 33; 12, 35; 12, 35; 12, 35;
12, 39; 12, 40; 12, 42; 12, 43; 12, 43; 12, 44; 13, 1; 13,
2; 13, 3; 13, 5; 13, 5; 13, 5; 13, 5; 13, 6; 13, 6; 13, 8;
13, 11; 13, 11; 13, 11; 13, 13; 13, 15; 13, 15; 13, 16;
13, 16; 13, 18; 13, 24; 14, 3; 14, 4; 14, 4; 14, 5; 14, 7;
14, 8; 14, 9; 14, 11; 14, 14; 14, 14; 14, 15; 14, 16; 14,
17; 14, 18; 14, 20; 14, 21; 14, 22; 14, 22; 14, 25; 14,
27; 14, 27; 14, 29; 14, 30; 14, 30; 14, 31; 14, 34; 14,
35; 14, 36; 14, 37; 14, 38; 14, 42; 14, 43; 14, 46; 14,
46; 15, 1; 15, 1; 15, 1; 15, 2; 15, 2; 15, 3; 15, 6; 15, 7;
15, 8; 15, 8; 15, 11; 15, 13; 15, 14; 15, 15; 15, 16; 15,
18; 15, 19; 15, 21; 15, 21; 15, 25; 15, 28; 15, 30; 15,
31; 15, 31; 15, 33; 15, 36; 15, 38; 15, 39; [3] 1, 1; 1, 1;
1, 1; 1, 2; 1, 3; 1, 3; 1, 3; 1, 4; 1, 6; 1, 8; 1, 8; 1, 8; 1,
8; 1, 8; 1, 10; 1, 12; 1, 16; 1, 19; 1, 19; 1, 20; 1, 20; 1,
21; 1, 21; 1, 21; 1, 23; 1, 23; 1, 25; 1, 27; 1, 28; 1, 28;
2, 6; 2, 6; 2, 6; 2, 7; 2, 9; 2, 12; 2, 12; 2, 12; 2, 16; 2,
17; 2, 22; 2, 23; 2, 25; 2, 27; 2, 28; 2, 28; 2, 28; 2, 29;
2, 31; 2, 31; 2, 32; 2, 32; 2, 32; 2, 33; 2, 33; 2, 33; 2,
33; 2, 33; 3, 2; 3, 2; 3, 6; 3, 8; 3, 12; 3, 14; 3, 15; 3,
16; 3, 16; 3, 18; 3, 18; 3, 18; 3, 19; 3, 19; 3, 20; 3, 21;
3, 21; 3, 21; 3, 23; 3, 23; 3, 24; 3, 24; 3, 25; 3, 25; 3,

26; 3, 27; 3, 27; 3, 28; 3, 29; 3, 29; 4, 1; 4, 2; 4, 3; 4,
3; 4, 4; 4, 4; 4, 4; 4, 4; 4, 4; 4, 4; 4, 5; 4, 5; 4, 5; 4, 5;
4, 6; 4, 6; 4, 6; 4, 6; 4, 6; 4, 6; 4, 6; 4, 6; 4, 7; 4, 8; 4,
8; 4, 9; 4, 9; 4, 9; 4, 10; 4, 10; 4, 11; 4, 11; 4, 12; 4,
13; 4, 14; 4, 15; 4, 15; 4, 16; 4, 16; 5, 1; 5, 2; 5, 2; 5,
6; 5, 6; 5, 8; 5, 8; 5, 8; 5, 10; 5, 10; 5, 11; 5, 11; 5, 12;
5, 13; 5, 14; 5, 17; 5, 20; 5, 20; 5, 20; 5, 21; 5, 22; 5,
23; 5, 24; 5, 25; 5, 25; 5, 25; 5, 27; 5, 27; 5, 27; 5, 28;
5, 28; 5, 30; 5, 31; 5, 31; 5, 31; 5, 32; 5, 35; 5, 37; 5,
39; 5, 40; 5, 41; 5, 42; 5, 42; 5, 42; 5, 43; 5, 45; 5, 46;
5, 47; 5, 47; 5, 48; 5, 49; 5, 49; 5, 49; 5, 50; 5, 50; 5,
50; 6, 1; 6, 1; 6, 3; 6, 4; 6, 4; 6, 6; 6, 6; 6, 6; 6, 7; 6,
9; 6, 9; 6, 9; 6, 12; 6, 12; 6, 13; 6, 15; 6, 16; 6, 19; 6,
19; 6, 24; 6, 24; 6, 24; 6, 25; 6, 25; 6, 26; 6, 26; 6, 28;
6, 29; 6, 30; 6, 31; 6, 31; 6, 31; 6, 31; 6, 31; 6, 32; 6,
32; 6, 32; 6, 32; 6, 34; 6, 34; 6, 34; 6, 34; 6, 36; 6, 40;
6, 40; 6, 41; 7, 1; 7, 3; 7, 3; 7, 5; 7, 7; 7, 7; 7, 8; 7, 10;
7, 12; 7, 12; 7, 12; 7, 14; 7, 15; 7, 16; 7, 16; 7, 16; 7,
17*; 7, 18; 7, 19; 7, 21; 7, 23;
de- prep. [1] 9, 45;
deáca Æ dacă
deasúpra : (1551-1553 ES) : adv./prep. : „über” : „sur, au dessus”
: (5x)
deasupra adv. de loc [2] 1, 21;
deasupra prep. [1] 5, 52; 6, 46; [2] 3, 25; [3] 4, 10;
deci : (1551-1553 ES) : conj. : „also” : „donc, ainsi” : (17x)
deci conjuncţie subord. [1] 8, 32; 15, 21; [2] 5, 21; 7, 42; 8,
18; 9, 28; 11, 18; 11, 19; 11, 30; 15, 38; [3] 3, 6; 5, 3;
5, 9; 5, 46; 6, 16; 6, 29;
decii conjuncţie subord. [2] 6, 14;
décii Æ deci
decíndea : (1551-1553 ES) : adv. : „jenseits” : „delà” : (7x)
decindea adv. de loc [1] 5, 37; 5, 39; 5, 41; 7, 8; 9, 34; 9, 48;
11, 60;
decî́t : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „als” : „que” : (32x)
decît adv. [1] 3, 30; 3, 59; 6, 27; 7, 23; 10, 4; 12, 24; 13,
5; [2] 5, 15; 5, 22; 5, 23; 6, 19; 7, 2; 7, 34; 7, 39; 8, 9;
8, 24; 8, 30; 10, 17; 10, 18; 12, 4; 12, 10; 14, 39; 14,
42; 15, 27; [3] 1, 29; 2, 21; 5, 20; 6, 26; 6, 26; 7, 5; 7,
15; 7, 21;
dedesúbt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „unten, darunter” : „au
dessous de, en dessous” : (2x)
dedesupt adv. de loc [3] 2, 30; 6, 41;
dedesúpt Æ dedesubt
defăimá : (1551-1553 ES) : v. I : „verwerfen, verachten” : „rejeter,
mépriser” : (3x)
defaimă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 14;
defăimă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 15, 27;
să defaime verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 11, 5;
defăimáre : (1649 MARD.) : s. f. : „Übertretung” : „méchanceté”
: (2x)

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
defăimare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 41; 16, 17;
degrábă : (c. 1640 URECHE2 81) : adv. : „schnell” : „vite” : (7x)
degrabă adv. [2] 4, 31; 4, 48; 5, 21; 7, 10; [3] 2, 20; 2, 23;
5, 43;
demineáţă  dimineaţă
den  din
denadíns  dinadins
denaínte  dinainte
denapói  dinapoi
dencoáce  dincoace
dencoleá  dincolo
dendără’t  dindărăt
denlăúntru  dinăuntru
denprejúr  dimprejur
denpreúnă  dimpreună
dentî́i  dintîi
déntru  dintru
deocamdátă : (1688 BIBLIA) : adv. : „vorerst” : „pour le moment”
: (1x)
deocamdată adv. [3] 3, 11;
deodátă : (1559-1560 BRATU) : adv. : „zugleich” : „en même
temps” : (1x)
deodată adv. [3] 5, 5;
deosébi : (1593 DIR) : adv. : „allein” : „seul” : (2x)
deosebi adv. [2] 4, 5; 6, 21;
depárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „fern, weit” : „loin” : (3x)
departe adv. de loc poz. [1] 8, 12; [3] 4, 16;
foarte departe adv. de mod super. [1] 8, 4;
depărtá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(sich) entfernen” : „chasser,
s’éloigner” : (9x)
depărtêze verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 6, 15;
depărtîndu verb gerunziu [3] 6, 25;
depărtîndu-se verb gerunziu [2] 5, 27;
s-au depărtat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 17;
s-au depărtat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 7;
să depărta verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 2, 33;
să să depărtêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 2, 19; 8, 23;
să să depărtêze verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 2, 19;
să se depărtêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 3;
depărtát : (1581-1582 PO) : adj. : „entfernt” : „détourné” : (1x)
depărtată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
12, 29;
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deplín : (1581-1582 PO) : adj./adv. : „1. voll, vollkommen, 2. völlig” : „1. entier, complet, 2. complètement” : (2x)
deplin adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
13, 54;
deplin adv. de mod [3] 7, 22;
des : (1581-1582 PO) : adj./adv. : „1. dicht, 2. häufig” : „1. épais,
dense, 2. fréquemment” : (2x)
deasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 10;
mai des adv. de mod comp. [3] 7, 3;
desăvîrşít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „vollkommen, vollständig” : „parfaitement, entièrement” : (3x)
desăvîrşit adv. de mod [2] 8, 29; [3] 3, 26; 7, 16;
deschíde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „öffnen” : „ouvrir” : (7x)
deşchidea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 11, 2;
deşchise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 28; [3] 6, 18;
deşchiseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 76;
deşchizînd verb gerunziu [2] 1, 16;
să deşchiză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 50;
să deşchiză verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 1, 4;
descoperí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „aufdecken, öffnen,
enthüllen” : „découvrir, dévoiler” : (1x)
s-au descoperit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 31;
descoperít : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : adj. : „abgedeckt” :
„découvert” : (1x)
descoperite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[3] 4, 6;
desfáce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „aufrollen” : „déployer” :
(1x)
să desfăcea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 6, 45;
desfătá : (1642 CAZ. GOV. 321) : v. I : „sich ergötzen” : „se délecter” : (1x)
desfătîndu-se verb gerunziu [2] 6, 4;
desfătáre : (1625 SLLF II, 406) : s. f. : „Ergötzen” : „plaisir” : (2x)
desfătare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 3; 5, 17;
desfătăciúne : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Ergötzen” : „plaisir”
: (3x)
desfătăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 1; 4, 8;
6, 35;
despărţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „trennen, scheiden” :
„séparer, disjoindre” : (5x)
ne-am despărţit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 1, 13;
s-au despărţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 2, 32; 7, 13;
s-au despărţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 10, 19;
să despărţiia verb indicativ imperfect 1 pl. [1] 6, 36;
despicát : (1590 DERS / în top. De[s]picaţi) : adj. : „gespalten” :
„brisé, séparé, disjoindre” : (1x)
despicată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
14, 46;
déspre : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. nach, vor, bezüglich,
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2. von ... her” : „1. vers, au sujet de, 2. de” : (16x)
despre prep. [1] 4, 10; 5, 37; 5, 52; 6, 33; 7, 31; 7, 36; 9, 2;
13, 13; 13, 20; 15, 14; [2] 3, 40; 4, 36; 6, 15; 9, 1; 9, 18;
9, 21; 12, 24; 15, 20; 15, 20; [3] 1, 1; 4, 18; 5, 46; 6, 1;

destúl : (înc. sec XVI PS. H.) : adj./adv. : „1. reichlich, 2. genug”
: „1. suffisant, 2. assez” : (11x)
destui adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
16, 3;
destul adv. [1] 2, 33; [2] 5, 15; [3] 1, 4; 2, 26; 5, 2;
destulă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
13, 11; 15, 32; [3] 1, 23;
destule adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 26;
destule adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
15, 26;
deşă’rt Æ deşert
deşchíde Æ deschide
deşért : (înc. sec XVI PS. H.) : adj./adv./s. n. : „1. vergeblich, 2.
Wüste” : „1. (en) vain, 2. vide, désert” : (8x)
cêle deşarte subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 6, 6; 6, 11;
deşartă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9,
68;
deşărt adv. [3] 6, 11;
deşărt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 12; [2] 7,
34; 14, 44;
deşert subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 7, 18;
deşteptá : (1551-1553 ES) : v. I : „(auf)wecken” : „réveiller” : (1x)
deşteptîndu verb gerunziu [3] 5, 15;
dezbrăcá : (1551-1553 ES) : v. I : „ausziehen” : „déshabiller” :
(2x)
dezbrăcară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 62;
dezbrăcînd verb gerunziu [2] 8, 27;
dezlegá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „losbinden, aufbinden,
auflösen” : „délier” : (3x)
dezlegaţi verb imp. 2 pl. [3] 6, 27; 6, 27;
dezlegîndu-se verb gerunziu [3] 6, 29;
dezlegát : (1551-1553 ES) : adj. : „zergliedert” : „démembré,
décomposé” : (1x)
dezlegate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
1, 4;
dezrădăciná : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „entwurzeln” :
„déraciner” : (2x)
dezrădăcină verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 52;
să dezrădăcinêze verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 12, 7;

dimeneaţa adv. de timp [1] 4, 52; 12, 29;
dimeneaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 58; 10,
80; [3] 5, 23;
dimineaţa adv. de timp [1] 6, 33; 16, 5;
dimineaţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 30; [3] 5, 24;
dimineaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 13; [3] 5, 46;
dimprejúr : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./prep. : „1. ringsum, 2.
um ... herum” : „1. des environs, 2. d’autour de” : (9x)
denprejur adv. [1] 5, 1; 7, 46;
denprejurul prep. [1] 1, 13; 3, 25; 5, 38; 5, 57; 10, 84; 12,
13; [2] 12, 36;
dimpreúnă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „zusammen” : „ensemble” : (7x)
denpreună adv. [2] 1, 14; 7, 24; 8, 1; 10, 1; [3] 3, 22; 4, 4;
6, 21;
din : (1521 NEACŞU) : prep. : „aus, von” : „de” : (273x)
den prep. [1] 1, 1; 1, 7; 1, 12; 1, 13; 1, 15; 1, 45; 1, 47; 1,
54; 2, 1; 2, 16; 2, 19; 2, 23; 2, 42; 2, 48; 2, 48; 2, 59;
2, 60; 2, 66; 3, 8; 3, 29; 3, 32; 3, 34; 3, 35; 3, 37; 3, 46;
3, 46; 4, 3; 4, 12; 4, 12; 4, 19; 4, 26; 4, 34; 4, 34; 4, 38;
4, 59; 5, 3; 5, 9; 5, 12; 5, 22; 5, 23; 5, 23; 5, 47; 5, 58;
5, 59; 5, 60; 5, 62; 6, 3; 6, 6; 6, 7; 6, 14; 6, 21; 6, 21;
6, 24; 6, 40; 6, 42; 6, 43; 6, 47; 6, 49; 6, 49; 6, 61; 7, 1;
7, 5; 7, 14; 7, 19; 7, 19; 7, 26; 7, 32; 7, 33; 7, 39; 7, 46;
8, 9; 8, 27; 9, 2; 9, 6; 9, 14; 9, 16; 9, 16; 9, 17; 9, 17;
9, 27; 9, 37; 9, 46; 9, 50; 9, 52; 9, 60; 9, 61; 9, 61; 9,
62; 9, 63; 9, 67; 9, 72; 9, 73; 9, 73; 10, 7; 10, 9; 10, 11;
10, 14; 10, 30; 10, 30; 10, 32; 10, 36; 10, 39; 10, 40;
10, 42; 10, 43; 10, 44; 10, 45; 10, 45; 10, 57; 10, 61;
10, 65; 10, 65; 10, 74; 10, 75; 10, 76; 10, 86; 11, 2; 11,
20; 11, 20; 11, 23; 11, 23; 11, 25; 11, 34; 11, 34; 11,
38; 11, 39; 11, 41; 11, 41; 11, 41; 11, 45; 11, 46; 11,
49; 11, 57; 11, 60; 11, 63; 11, 63; 11, 68; 11, 69; 11,
74; 12, 21; 12, 54; 13, 16; 13, 21; 13, 45; 13, 47; 13,
49; 13, 51; 14, 2; 14, 36; 14, 36; 14, 36; 14, 36; 14, 44;
14, 44; 15, 21; 15, 28; 15, 28; 15, 30; 15, 30; 16, 2; 16,
3; 16, 4; 16, 10; 16, 14; 16, 16; [2] 1, 1; 1, 1; 1, 7; 1,
10; 1, 10; 1, 10; 1, 10; 1, 11; 1, 19; 1, 25; 1, 33; 2, 1;
2, 6; 2, 10; 2, 19; 2, 22; 3, 4; 3, 6; 3, 15; 3, 18; 4, 3; 4,
9; 4, 12; 4, 34; 4, 35; 4, 36; 4, 36; 4, 41; 5, 8; 5, 18; 6,
1; 6, 2; 6, 2; 6, 18; 6, 21; 6, 22; 6, 23; 6, 24; 6, 26; 8,
6; 8, 9; 8, 13; 8, 20; 8, 20; 8, 22; 8, 24; 8, 28; 8, 31; 8,
36; 9, 4; 9, 7; 9, 9; 10, 8; 10, 20; 10, 20; 10, 27; 11, 10;
11, 11; 12, 8; 12, 19; 12, 24; 12, 28; 12, 35; 12, 40; 13,
21; 14, 4; 14, 6; 15, 8; 15, 9; 15, 9; 15, 12; 15, 19; 15,
19; 15, 22; 15, 38; [3] 1, 2; 1, 9; 1, 18; 1, 19; 2, 5; 2,
28; 3, 1; 3, 1; 3, 14; 3, 27; 3, 28; 4, 4; 4, 12; 4, 21; 5,
2; 5, 3; 5, 3; 5, 11; 5, 12; 5, 12; 6, 1; 6, 9; 6, 10; 6, 12;
6, 18; 6, 29; 6, 38; 6, 38; 7, 3; 7, 10; 7, 14; 7, 16; 7, 21;

dimeneáţă Æ dimineaţă

dinadíns : (c. 1665-1672 MS. 4389, 177/2) : adv. : „absichtlich” :
„exprès” : (2x)
denadinsul adv. [3] 3, 10;
dinadinsul adv. [2] 3, 13;

dimineáţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./ s. f. : „1. morgens, 2.
Morgen” : „1. le matin, 2. matin” : (12x)
demineaţa adv. de timp [1] 11, 67;

dinaínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./prep. : „vorher, vor” :
„plus tôt, à l’avance, devant” : (10x)
denainte adv. de loc [1] 4, 57; 13, 27; [2] 3, 25;

diávol : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Teufel” : „diable” : (1x)
diavol subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 38;
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denaintea prep. [2] 10, 26;
mai denainte adv. de timp comp. [1] 12, 16; 15, 5; [2] 15, 2; 15,
8; [3] 4, 1; 6, 35;
dinapói : (1551-1553 ES) : adv./prep. : „hinten” : „derrière” :
(11x)
denapoi adv. de loc [3] 6, 21;
denapoia prep. [1] 5, 33; 5, 43; 7, 45; 9, 15; 9, 45; 10, 78;
10, 78; 10, 79; 10, 80; 12, 30;
dinăúntru : (1551-1553 ES) : adv./prep. : „innen” : „(à l’)intérieur”
: (9x)
denlăuntru adv. de loc [1] 9, 54; [2] 10, 34; 10, 36; 12, 14;
12, 28; 13, 20; 14, 43;
denlăuntrul prep. [1] 4, 48; [2] 9, 5;
dincoáce : (1581 CORESI, EV. 369) : adv. : „diesseits” : „de ce
côté-ci” : (3x)
dencoace adv. de loc [1] 6, 38; 6, 45; 9, 45;
dincólo : (1648 NTB 469) : adv. : „jenseits” : „de l’autre côté, au(par-, en)delà” : (3x)
dencoleá adv. de loc [1] 6, 38; 6, 45; 9, 45;
dindără’t : (1643 VARLAAM, C. 261) : adv. : „hinten, rückwärts” :
„derrière” : (2x)
dendărăt adv. de loc [1] 4, 13; 13, 27;
dintî́i : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./num. ord. : „1. (der)
erste, 2. zuerst” : „1. (le) premier, 2. premièrement” : (11x)
cea dentîiu adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
15, 18;
cei dentîiu adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [1]
10, 41;
cel dentîi num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 7;
cel dentîiu num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 9;
cêle dentîiu adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
3, 29;
celui dentîiu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. gen./dat. art. [2]
8, 23;
dentîiu adv. [3] 2, 4;
dentîiu num. ord. fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 50;
dentîiu num. ord. fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 3;
dentîiu num. ord. masc. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 42; [2] 10, 11;
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a lui dioscorínthie subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 11, 21;
diregătór Æ dregător
diregătoríe Æ dregătorie
dirépt Æ drept
direptáte Æ dreptate
dirés Æ dres
diván : (1578 DERS) : s. n. : „Gericht” : „jugement” : (1x)
divan subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 13, 26;
dî́nsul, dî́nsa : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „1. er, 2.
selbst” : „1. il, 2. -même” : (33x)
dînsa pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc. [1] 10, 77; 12, 45;
dînsul pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [1] 1, 29; 5, 41; 10,
53; 11, 22; 12, 43; 13, 11; [2] 1, 7; 3, 25; 4, 44; 5, 27;
9, 4; 12, 20; 14, 24; 14, 26; [3] 1, 21;
dînşii pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [1] 1, 10; 1, 65; 2,
32; 4, 16; 8, 6; 8, 23; 9, 9; 9, 15; 9, 26; 16, 5; [2] 7, 2;
8, 16; 11, 31; 11, 34; 12, 3; [3] 4, 3;
dîrjí Æ îndîrji
dîrjíe : (1679 DOS. LIT.2 194) : s. f. : „1. Verwegenheit, 2. Wagnis,
Kühnheit” : „1. hardiesse, 2. obstination, ténacité” : (5x)
dîrjie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 45; [2] 5, 18;
[3] 2, 2; 2, 26; 6, 5;
dîrjíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 777/2) : s. f. : „Wagnis, Kühnheit” :
„obstination, ténacité” : (4x)
dîrjire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 21; 6, 4;
dîrjirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 32; [3] 6, 20;
dîrz : (1528 DERS / în antr. Dîrzu[l]) : adj./s. : „tapfer, kühn” :
„courageux, osé” : (2x)
cel dîrzu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3]
2, 6;
cel dîrzu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 2, 14;
dóa Æ doilea

díntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „aus” : „de” : (83x)
dentr- prep. [1] 1, 11; 3, 8; 3, 24; 4, 15; 6, 2; 6, 12; 6, 21;
7, 46; 13, 48; 14, 7; 14, 44; 14, 45; 14, 45; [2] 4, 42; 8,
30; 11, 12; 12, 40; 14, 9; 14, 30; 15, 11; [3] 1, 13; 3,
23; 4, 11;
dentru prep. [1] 1, 32; 2, 18; 3, 38; 5, 12; 5, 26; 5, 34; 5,
54; 6, 24; 7, 16; 7, 33; 7, 41; 8, 10; 8, 14; 8, 30; 9, 6;
9, 12; 9, 69; 10, 35; 10, 37; 10, 37; 10, 37; 11, 36; 11,
70; 12, 47; 13, 40; 13, 49; 14, 32; 14, 39; 16, 8; 16, 10;
[2] 2, 15; 2, 18; 3, 3; 3, 31; 4, 31; 7, 2; 7, 4; 7, 9; 7, 21;
7, 24; 7, 28; 8, 10; 9, 16; 9, 25; 10, 3; 11, 31; 12, 22;
12, 34; 14, 22; 14, 26; 14, 37; 15, 11; [3] 1, 11; 2, 26;
2, 30; 3, 2; 3, 19; 5, 17; 5, 34; 6, 18;

doar : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „ob (etwa)” : „si” : (1x)
doară adv. [1] 3, 30;

dioscorínt : (c. 1683-1686 MS. 45, 875/1) : s. m. : „Monat Dioskorus” : „mois de Discore” : (1x)

dobî́ndă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zinsen” : „intérêt, profit”
: (1x)

doáră Æ doar
dobitóc : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „1. Tier, 2. Herde” :
„1. animal, 2. troupeau” : (7x)
ale dobitoacelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 10,
33;
dobitoace subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 50; [2]
12, 11;
dobitoacele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 34; 2, 30;
2, 38; 12, 23;
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dobînzi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 1, 35;

dobîndíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Erwerbung” : „obtention,
acquisition” : (1x)
dobîndirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 7, 16;
doborî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „niederwerfen, niederschlagen” : „faire tomber, abbattre” : (1x)
au oborît verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 4, 42;
dodeí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „bedrängen, stören” : „harceler, incommoder” : (5x)
a dodei verb infinitiv prezent [1] 15, 40;
să dodeiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 10, 35; 10, 63;
să dodeim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 12, 14;
să va dodei verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 11, 31;
doi : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card. : „zwei” : „deux” : (15x)
cei doi num. card. masc. nom./ac. art. [1] 16, 16; [2] 10, 30;
cêle doao num. card. fem. nom./ac. art. [2] 10, 22;
doao num. card. fem. nom./ac. [1] 9, 11; 10, 72; [2] 6, 10; 10,
18; 12, 9; [3] 1, 4;
doi num. card. masc. nom./ac. [1] 1, 30; 10, 49; 13, 16; [2] 3,
26; 12, 16; [3] 6, 18;
dóică : (1528 DOR) : s. f. : „Amme” : „nourrice” : (1x)
doicile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 1, 20;
dóilea, dóua : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „der/ die zweite”
: „le/ la deuxième” : (11x)
a doa num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 54; 13, 51; [2] 5, 1;
a doară num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 30;
a doua num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 25; [2] 12, 39;
al doilea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 1; [2] 7, 7; 10,
3; 13, 22; 14, 8;
dómn : (1472 DERS / în top. Domneşti ) : s. m. : „1. Herr, 2. Gott,
3. Fürst” : „1. Seigneur, 2. Dieu, 3. chef” : (64x)
a Domnului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 13, 17;
al Domnului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 8, 35;
Doamne subst. propriu masc. sg. voc. [2] 1, 24; 1, 24; 14, 35;
14, 36; 15, 22; [3] 2, 2; 2, 2; 6, 5; 6, 15; 6, 15;
domn subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 53; [2] 1, 16;
Domn subst. propriu masc. sg. gen./dat. neart. [2] 12, 41;
Domn subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 29; 13, 12;
15, 21; [3] 5, 7; 5, 35;
domni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 25;
domnii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 6, 28; [3] 4, 4;
4, 18;
domnilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 10, 65;
Domnu subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 24; 15, 34;
domnul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 1, 13;
Domnul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 22; [2] 2, 8;
2, 10; 2, 23; 3, 22; 3, 30; 3, 30; 3, 33; 4, 38; 5, 19; 5,
20; 7, 6; 7, 20; 7, 33; 7, 40; 8, 14; 9, 5; 10, 1; 10, 28;
10, 38; 11, 6; 11, 10; 12, 36; 15, 4; 15, 7;
Domnului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 1, 8; 2, 2;
2, 8; 3, 35; 6, 30; 8, 2; 8, 5; 8, 27; 10, 4; 13, 10; 13, 14;
domní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(be)herrschen” : „dominer,
régner” : (5x)

aţi domnit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 15, 30;
au domnit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 7;
domni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 5;
domnind verb gerunziu [1] 6, 63; 7, 8;
domníe : (1521 NEACŞU) : s. f. : „Regierung, Herrschaft” : „régne,
seigneurerie” : (6x)
domnie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 24;
domniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 16; 8, 24; [2]
13, 24; [3] 2, 29;
domniile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 9, 25;
domolí : (1581 CORESI, EV. 52) : v. IV : „beruhigen” : „calmer” :
(1x)
să domolească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 7, 26;
dormí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schlafen” : „dormir” : (2x)
au dormit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 6;
dormiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 4;
dos : (1519 DERS / în top. Dos) : s. n. : „Rücken” : „dos” : (2x)
dos subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9, 16; [3] 3, 24;
dosádă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Pein” : „peine” : (2x)
dosada subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 9;
dosadă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 12;
dosădít : (c. 1564 CORESI, CAZ. 65) : adj./s. : „unglücklich” :
„malheureux” : (4x)
cel dosădit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
8, 34;
celor dosădiţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 5, 5;
dosădită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
5, 47;
dosediţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
5, 22;
dosedít Æ dosădit
dovedí : (1632 EUSTR. PRAV. 25, ap. DLR) : v. IV : „zeigen” :
„prouver, révéler” : (3x)
dovedêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 10, 26;
s-au dovedit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 12, 40;
să să dovedească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 7, 42;
dovedíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 783/2) : s. f. : „Nachweis” : „mise
en évidence” : (1x)
dovedire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 20;
dovedít : (c. 1683-1686 MS. 45, 416/1) : adj. : „bestätigt” : „attesté”
: (2x)
cêle dovedite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
10, 34;
dovediţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
2, 5;
drágoste : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Liebe” : „amour” : (6x)
dragoste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 21; 11, 26;
14, 26;
dragostea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 20; 12, 30;
[3] 5, 32;
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dráhmă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Drachme, Silberstück”
: „drachme” : (4x)
drahme subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 19; 10, 20;
12, 43; [3] 3, 28;
dregătór : (1551-1553 ES) : s. m. : „Verwalter” : „administrateur”
: (2x)
diregătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 11;
diregătoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 27;
dregătoríe : (1563 CORESI, PRAXIU 265) : s. f. : „Toparchie” :
„toparchie” : (2x)
diregătorii subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 11, 28;
diregătoriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 13, 14;
drept : (1437 DERS / în top. Dereptul ) : adj./prep./s. : „1. gerade,
2. recht, richtig, 3. rechts, 4. Recht, 5. Gerechter” : „1. droit,
2. juste(ment), 3. à droite, 4. droit, 5. juste” : (40x)
a celor dirêpte subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 3, 5;
cea direaptă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
9, 18;
cel dirept adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
12, 6;
[cel] dirept adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
1, 24;
cel dirept adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [1]
9, 1; 9, 12; 9, 15; 9, 16;
cêle dirêpte subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 7, 12; [2] 13,
23;
celui dirept adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art.
[2] 12, 41;
direapta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 22; 5, 46; 6,
45; 6, 58; 7, 47; 9, 14; [2] 13, 22; 14, 32; 15, 15;
direaptă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
2, 22;
direaptă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 30;
dirept adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9,
12; [3] 2, 3;
dirept adv. [2] 7, 36; 14, 43;
dirept prep. [2] 12, 46;
dirept subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 25;
dirêpte subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 66; 13, 50;
[2] 4, 34; 11, 26; 12, 11; 12, 12; 14, 19;
dirêptele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 11, 50; 11, 62;
13, 45;
drept prep. [2] 11, 37;
dreptáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Gerechtigkeit, 2. Recht” :
„1. justice, 2. droit” : (19x)
direptate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 52; 11, 43;
[2] 4, 34; 7, 38; 9, 6; 13, 8; 14, 8; [3] 6, 3; 7, 7;
direptatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 29; 14, 35;
[2] 4, 44; 10, 12; [3] 2, 25;
direptăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 40; 11, 33;
direptăţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 15; 2, 21; [2]
11, 14;
dres : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. n. : „Bau” : „construction” : (1x)
diresul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 4, 20;
drum : (1446 DERS / în top. Velikyj Drum) : s. n. : „Weg” :
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„chemin” : (3x)
drum subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 7, 14;
drumuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 5, 4; [2] 3, 19;
dúce : (1521 NEACŞU) : v. III : „1. tragen, 2. (fort-, davon)gehen” :
„1. emmener, 2. (s’en)aller” : (31x)
ducea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 28;
ducea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 1, 19;
ducîndu-să verb gerunziu [3] 5, 44;
ducîndu-se verb gerunziu [2] 5, 9;
mă voiu duce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 12, 45;
s-au dus verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 9; [3] 5, 21; 7,
20;
s-au dus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 13; [2] 5, 7;
9, 29; 10, 13; 12, 1; 13, 22;
să ducă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 2; [3] 1, 8;
să ducea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 9, 8;
să dusă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 14, 34;
să duse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 24; 4, 35; 6, 4;
7, 20; 9, 72; 11, 61; 13, 24; 14, 1; [2] 4, 4; [3] 1, 2;
să duseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 10; 9, 36;
vom duce verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 3, 51;
duh : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Atem, Hauch, 2. Geist” :
„1. souffle, 2. esprit” : (4x)
duhul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 7; [2] 7, 22; 7,
23; 14, 46;
duiós : (c. 1683-1686 MS. 45, 586/1) : adj. : „jämmerlich” : „plaintif” : (1x)
cea duioasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
5, 47;
dúlce : (1433 DERS / în antr. Dulce) : adj. : „süß” : „doux” : (2x)
dulce adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
15, 40;
prea dulce adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. neart.
[3] 5, 12;
dulceáţă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Gewürze” : „aromate” :
(2x)
dulceaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 28; 6, 30;
dumbrávă : (1483 DLRV / în antr. Ivan Dumbrava) : s. f. : „Gehölz” : „petit bois” : (2x)
dumbravă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 45;
o dumbravă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 38;
dumnezăiésc Æ dumnezeiesc
dumneză ’u Æ dumnezeu
dumnezeiésc : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „göttlich” : „divin” :
(4x)
cea dumnezăiască adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac.
art. [2] 3, 29; 9, 11;
cêle dumnezăieşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac.
art. [3] 7, 11;
dumnezăieştile adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 4, 17;
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dumnezéu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „1./2. Gott ” : „1.
Dieu, 2. dieu, divinité” : (88x)
a dumnezăilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 3, 14;
a Dumnezău subst. propriu masc. sg. gen./dat. neart. [3] 3, 11;
ale lui Dumnezău subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 6, 1;
a lui Dumnezău subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 3, 24;
3, 29; 3, 34; 3, 38; 7, 36; 7, 36; 9, 8; 9, 17; 9, 18; 11, 4;
12, 16; 14, 33;
a lui Dumnezeu subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 13, 13;
dumnezăi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 11, 23;
Dumnezău subst. propriu masc. sg. gen./dat. neart. [2] 15, 35; [3]
1, 16; 5, 25; 6, 1; 6, 28; 7, 22;
Dumnezău subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 2; 1, 11;
1, 17; 2, 7; 2, 17; 2, 18; 7, 6; 7, 14; 7, 16; 7, 19; 7, 28; 7,
37; 7, 37; 8, 18; 8, 36; 10, 16; 11, 9; 11, 13; 12, 6; 12,
11; 15, 27; [3] 1, 9; 2, 21; 3, 4; 4, 16; 5, 7; 5, 28; 5, 35;
6, 2; 6, 18; 6, 32; 6, 36; 7, 2; 7, 6; 7, 9; 7, 10; 7, 16;
Dumnezăul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 1, 27; 7, 18;
9, 5; [3] 5, 13; 6, 11; 6, 29;
Dumnezăule subst. propriu masc. sg. voc. art. [2] 1, 24;
Dumnezăului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [3] 7, 16;
Dumnezeu subst. propriu masc. sg. gen./dat. neart. [2] 3, 36;
Dumnezeu subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 5; [2]
6, 23; 7, 35; 9, 12; 15, 16;
lui Dumnezău subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 1, 20; 2,
4; 7, 31; 8, 13; 8, 23; 9, 12; 9, 20; 10, 25; 15, 14; 15,
27; [3] 5, 30; 7, 10; 7, 12;
lui Dumnezeu subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 13, 15;
dúpă : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „nach” : „après, selon” :
(103x)
după prep. [1] 1, 1; 1, 6; 1, 10; 1, 10; 1, 16; 1, 22; 1, 30;
1, 42; 1, 44; 1, 46; 1, 52; 1, 53; 1, 63; 2, 23; 2, 24; 2,
27; 2, 32; 2, 33; 2, 61; 3, 39; 3, 55; 3, 56; 4, 16; 4, 18;
4, 47; 4, 53; 4, 54; 4, 54; 5, 14; 5, 37; 6, 59; 7, 16; 7,
33; 7, 42; 8, 7; 8, 29; 8, 30; 9, 16; 9, 16; 9, 23; 9, 37;
9, 71; 10, 17; 10, 25; 10, 34; 10, 37; 10, 51; 11, 53; 11,
54; 13, 20; 13, 35; 13, 46; 13, 46; 14, 24; 14, 39; 14,
46; 15, 21; 16, 6; 16, 24; 16, 24; [2] 1, 22; 2, 4; 2, 6; 4,
14; 4, 23; 6, 1; 6, 7; 6, 10; 6, 11; 7, 10; 7, 18; 8, 28; 8,
35; 9, 20; 10, 3; 11, 1; 11, 25; 12, 4; 12, 27; 12, 32; 12,
38; 12, 43; 14, 1; 14, 9; 14, 26; 14, 37; 15, 13; [3] 2,
21; 2, 24; 2, 26; 2, 30; 3, 14; 3, 24; 4, 2; 4, 17; 5, 25;
5, 29; 5, 36; 6, 12; 6, 30; 7, 6; 7, 17;
dupre prep. [2] 10, 14;
dupren prep. [2] 3, 4;
dúpre(n) Æ după
durére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schemerz” : „douleur,
souffrance, peine” : (9x)
durêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 36; 9, 5; [3]
1, 28;
durêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 17;
dureri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 9;
durerile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 9, 11;
durori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 30;
durorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 7, 12; 9, 18;
dvoreálă : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Beamtenapparat” : „appareil
administratif” : (1x)

dvoreală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 32;

E
edomít : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Edomiter” : „Édomite”
: (3x)
idumei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 34;
idumeii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 10, 15;
idumeilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 10, 16;
efthár Æ (n)ephtar
eişi Æ el, ea
el, ea : (1425 DERS) : pron. pers. : „er, sie; sie” : „il, lui, elle; ils,
elles” : (2124x)
a ei pron. pers. 3 fem. sg. gen./dat. acc. [1] 5, 35;
ai lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 9, 58; 14, 32; 16,
2; 16, 16; [2] 8, 29; 13, 15; 14, 30; [3] 6, 8;
ale ei pron. pers. 3 fem. pl. gen./dat. acc. [1] 9, 62;
ale lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [1] 8, 8; 14, 31; [2]
11, 31; 14, 14; [3] 7, 22;
ale lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [2] 3, 3; 7, 9; 7, 11;
7, 23; 9, 16;
al lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [3] 3, 19; 5, 7;
al lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [2] 15, 34; [3] 1, 25;
5, 35; 5, 39;
a lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [2] 11, 23; 11, 24; 11,
26; [3] 4, 4; 4, 17;
a lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [2] 6, 30; 7, 17; 14,
42; 15, 5; [3] 5, 30; 6, 18;
ea pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc. [1] 1, 32; 1, 33; 1, 36; 1,
40; 2, 7; 2, 64; 3, 12; 4, 7; 5, 28; 5, 35; 5, 46; 5, 52; 6,
3; 6, 36; 6, 37; 6, 45; 6, 50; 8, 14; 9, 2; 9, 62; 9, 64;
10, 32; 10, 39; 10, 75; 11, 1; 11, 65; 11, 65; 12, 33; 12,
34; 12, 36; 12, 36; 13, 20; 13, 43; 13, 48; 13, 51; 14,
37; 15, 4; 15, 25; 16, 10; [2] 1, 14; 6, 29; 7, 30;
ei pron. pers. 3 fem. sg. gen./dat. acc. [1] 1, 23; 1, 33; 1, 33; 1,
40; 1, 40; 1, 41; 1, 41; 1, 41; 1, 41; 1, 42; 1, 42; 1, 42;
2, 8; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 10; 2, 11; 5, 5; 5, 35; 5, 46; 5,
46; 5, 52; 11, 20; 5, 65; 5, 65; 5, 65; 6, 33; 10, 30; 10,
43; 10, 54; 10, 58; 10, 84; 10, 89; 11, 61; 11, 61; 14,
24; [2] 12, 13;
ei pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [1] 1, 13; 1, 40; 1, 51; 1,
55; 1, 64; 2, 16; 2, 30; 2, 30; 2, 32; 2, 33; 2, 38; 2, 39;
2, 42; 2, 43; 2, 69; 3, 20; 3, 22; 3, 22; 3, 24; 3, 28; 3,
39; 3, 42; 3, 51; 3, 53; 4, 2; 4, 5; 4, 9; 4, 12; 4, 14; 4,
29; 4, 33; 4, 34; 4, 45; 5, 3; 5, 4; 5, 5; 5, 7; 5, 7; 5, 8;
5, 9; 5, 16; 5, 21; 5, 23; 5, 23; 5, 25; 5, 26; 5, 34; 5, 34;
5, 38; 5, 47; 5, 49; 5, 54; 5, 58; 5, 62; 5, 64; 5, 67; 5,
67; 6, 10; 6, 19; 6, 21; 6, 27; 6, 27; 6, 34; 6, 36; 6, 37;
6, 37; 6, 47; 6, 52; 6, 54; 6, 58; 6, 60; 7, 2; 7, 4; 7, 5;
7, 7; 7, 13; 7, 15; 7, 16; 7, 16; 7, 17; 7, 18; 7, 19; 7, 34;
7, 34; 7, 34; 7, 41; 7, 45; 7, 46; 8, 1; 8, 1; 8, 2; 8, 2; 8,
4; 8, 4; 8, 4; 8, 5; 8, 5; 8, 9; 8, 9; 8, 10; 8, 10; 8, 10;
8, 10; 8, 10; 8, 11; 8, 12; 8, 12; 8, 14; 8, 15; 8, 16; 8,
17; 8, 18; 8, 22; 8, 31; 9, 1; 9, 6; 9, 7; 9, 8; 9, 10; 9,
13; 9, 24; 9, 25; 9, 26; 9, 26; 9, 27; 9, 35; 9, 40; 9, 53;
9, 58; 9, 61; 9, 68; 9, 69; 10, 4; 10, 9; 10, 35; 10, 37;
10, 37; 10, 37; 10, 46; 10, 50; 11, 4; 11, 4; 11, 33; 11,
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34; 11, 62; 11, 64; 11, 66; 11, 68; 11, 70; 11, 72; 11,
72; 12, 1; 12, 3; 12, 4; 12, 4; 12, 25; 12, 26; 12, 29; 12,
30; 12, 31; 12, 35; 12, 45; 12, 53; 12, 54; 13, 3; 13, 21;
13, 47; 13, 47; 13, 47; 13, 49; 14, 12; 14, 13; 14, 22;
14, 24; 14, 26; 14, 42; 14, 42; 15, 19; 15, 20; 15, 21;
15, 21; 16, 8; 16, 9; 16, 10; 16, 13; 16, 15; 16, 22; [2]
1, 21; 1, 25; 2, 7; 3, 22; 4, 16; 5, 25; 6, 14; 6, 22; 6, 25;
6, 29; 7, 4; 7, 21; 7, 21; 8, 1; 8, 15; 8, 18; 8, 21; 8, 25;
8, 26; 8, 27; 8, 28; 8, 30; 8, 31; 8, 36; 10, 1; 10, 12; 10,
12; 10, 15; 11, 8; 11, 8; 11, 10; 11, 11; 11, 17; 11, 26;
12, 2; 12, 3; 12, 3; 12, 4; 12, 4; 12, 8; 12, 12; 12, 12;
12, 20; 12, 22; 12, 25; 12, 30; 13, 3; 13, 12; 13, 13; 14,
16; 14, 26; 15, 1; 15, 4; 15, 9; 15, 9; 15, 10; [3] 1, 8; 1,
11; 1, 12; 1, 15; 2, 4; 2, 8; 2, 26; 2, 30; 2, 33; 2, 33; 3,
2; 3, 10; 3, 17; 3, 18; 3, 19; 3, 21; 3, 21; 3, 22; 3, 23;
4, 12; 4, 19; 4, 20; 5, 5; 5, 6; 5, 8; 5, 17; 5, 17; 5, 20;
5, 35; 5, 40; 5, 49; 5, 50; 5, 51; 6, 11; 6, 15; 6, 21; 6,
29; 6, 30; 6, 34; 6, 34; 6, 38; 6, 39; 6, 41; 7, 5; 7, 9; 7,
10; 7, 12; 7, 14; 7, 17;
eişi pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [2] 12, 42;
el pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [1] 1, 7; 1, 7; 1, 10; 1,
60; 2, 2; 2, 24; 2, 28; 2, 61; 2, 65; 2, 70; 2, 70; 3, 11;
3, 11; 3, 13; 3, 14; 3, 15; 3, 33; 3, 39; 4, 3; 4, 8; 4, 27;
4, 45; 4, 45; 4, 54; 4, 61; 4, 61; 5, 5; 5, 41; 6, 4; 6, 14;
6, 15; 6, 23; 6, 26; 6, 29; 6, 45; 6, 46; 6, 46; 6, 55; 6,
55; 6, 56; 6, 63; 7, 2; 7, 5; 7, 9; 7, 19; 7, 20; 7, 22; 7,
23; 7, 25; 7, 30; 7, 39; 7, 42; 7, 43; 8, 7; 8, 7; 8, 7; 8,
8; 9, 5; 9, 7; 9, 9; 9, 14; 9, 16; 9, 19; 9, 20; 9, 20; 9,
32; 9, 33; 9, 34; 9, 44; 9, 47; 9, 48; 9, 59; 9, 60; 9, 62;
9, 67; 9, 68; 9, 69; 9, 70; 9, 70; 10, 1; 10, 3; 10, 4; 10,
5; 10, 6; 10, 15; 10, 16; 10, 32; 10, 47; 10, 49; 10, 53;
10, 57; 10, 61; 10, 62; 10, 63; 10, 63; 10, 65; 10, 65;
10, 65; 10, 75; 10, 77; 10, 82; 10, 87; 11, 2; 11, 5; 11,
11; 11, 11; 11, 15; 11, 15; 11, 16; 11, 22; 11, 26; 11,
26; 11, 27; 11, 40; 11, 40; 11, 40; 11, 47; 11, 53; 11,
54; 11, 55; 11, 55; 11, 60; 11, 63; 11, 66; 11, 68; 11,
73; 11, 73; 11, 73; 12, 24; 12, 27; 12, 28; 12, 29; 12,
40; 12, 40; 12, 40; 12, 43; 12, 43; 12, 43; 12, 47; 12,
47; 12, 48; 12, 48; 12, 50; 12, 52; 13, 1; 13, 10; 13, 12;
13, 14; 13, 14; 13, 15; 13, 16; 13, 17; 13, 21; 13, 25;
13, 26; 13, 26; 13, 27; 13, 31; 13, 35; 13, 53; 13, 53;
13, 54; 14, 2; 14, 3; 14, 3; 14, 3; 14, 18; 14, 18; 14, 26;
14, 35; 14, 35; 14, 39; 14, 39; 14, 43; 14, 44; 14, 44;
15, 10; 15, 11; 15, 12; 15, 12; 15, 13; 15, 15; 15, 27;
15, 27; 15, 28; 15, 28; 16, 6; 16, 6; 16, 6; 16, 14; 16,
16; 16, 16; 16, 19; 16, 22; 16, 22; [2] 1, 12; 1, 13; 1,
14; 1, 15; 2, 4; 2, 6; 3, 7; 3, 26; 3, 28; 3, 33; 3, 36; 3,
38; 4, 1; 4, 10; 4, 10; 4, 21; 4, 24; 4, 24; 4, 26; 6, 19;
6, 21; 6, 21; 6, 23; 7, 5; 7, 8; 7, 11; 7, 12; 7, 14; 7, 15;
7, 15; 7, 26; 7, 27; 8, 1; 8, 3; 8, 9; 8, 13; 8, 13; 8, 16;
8, 23; 8, 35; 8, 36; 9, 3; 9, 4; 9, 5; 9, 5; 9, 5; 9, 6; 9, 7;
9, 13; 9, 18; 9, 25; 9, 27; 9, 28; 10, 1; 10, 4; 10, 11; 10,
19; 10, 19; 10, 25; 11, 6; 11, 7; 11, 7; 12, 5; 12, 10; 12,
24; 12, 24; 12, 25; 12, 35; 13, 2; 13, 4; 13, 14; 14, 11;
14, 13; 14, 25; 14, 30; 14, 39; 14, 43; 15, 2; 15, 4; 15,
8; 15, 13; 15, 21; [3] 1, 2; 1, 8; 1, 11; 1, 13; 1, 15; 1,
27; 2, 7; 2, 21; 2, 22; 2, 23; 2, 23; 4, 19; 5, 11; 5, 19;
5, 20; 5, 27; 5, 27; 5, 30; 5, 39; 5, 42; 5, 47; 6, 1; 6, 22;
6, 31; 7, 12; 7, 13;
eluşi pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [2] 4, 21; 10, 27;
i- pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc. [1] 1, 64; 3, 5; 5, 3; 5, 3; 5,
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7; 5, 21; 5, 23; 5, 25; 5, 47; 7, 19; 8, 2; 8, 2; 8, 5; 8,
10; 8, 10; 8, 10; 8, 11; 8, 11; 9, 61; 10, 9; 10, 84; 12,
30; 12, 48; 16, 20; [2] 1, 20; 4, 16; 4, 42; 4, 42; 5, 26;
6, 11; 8, 24; 8, 25; 8, 27; 10, 21; 10, 22; 11, 12; 12, 6;
12, 20; 13, 26; 13, 26; 13, 26; [3] 1, 7; 2, 4; 2, 5; 2, 7;
2, 12; 2, 29; 5, 34; 6, 4; 6, 6; 6, 11; 6, 15; 6, 24; 6, 39;
7, 7;
-i pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc. [1] 1, 51; 2, 32; 3, 5; 3, 24;
4, 33; 5, 2; 5, 9; 6, 19; 6, 27; 6, 34; 7, 2; 7, 4; 7, 7; 7,
17; 7, 34; 8, 15; 9, 7; 9, 8; 9, 8; 9, 26; 10, 6; 10, 61;
11, 62; 11, 66; 12, 4; 12, 53; 12, 54; 13, 47; 13, 47; 14,
13; 14, 42; 15, 19; 15, 21; 16, 13; 16, 22; [2] 3, 39; 4,
9; 4, 12; 5, 12; 5, 24; 5, 24; 6, 9; 6, 14; 8, 1; 8, 6; 8,
11; 8, 21; 8, 25; 8, 26; 8, 30; 9, 15; 9, 15; 9, 15; 10, 15;
11, 8; 12, 2; 12, 4; 12, 25; 12, 25; 12, 31; 14, 13; 14,
13; 15, 2; 15, 10; 15, 11; 15, 31; [3] 1, 8; 1, 8; 1, 13; 1,
20; 2, 28; 2, 28; 2, 32; 3, 1; 3, 1; 3, 2; 3, 10; 3, 21; 3,
21; 3, 25; 4, 11; 4, 11; 4, 19; 5, 2; 5, 2; 5, 8; 5, 10; 5,
40; 5, 42; 5, 50; 6, 1; 6, 21; 6, 21; 6, 23; 6, 25; 6, 34;
6, 38; 6, 41; 7, 3; 7, 5; 7, 5; 7, 8; 7, 12; 7, 12;
i pron. pers. 3 sg. dat. neacc. [1] 6, 8; 6, 43; 7, 33; 9, 71; [2] 1,
13; 7, 24; 9, 2; 9, 8; 9, 10; 11, 13; 14, 28; 14, 40; [3] 5,
4; 5, 51;
i- pron. pers. 3 sg. dat. neacc. [1] 3, 34; 4, 27; 9, 72; 10, 8; 10,
15; 11, 10; 12, 43; 13, 18; 15, 38; [2] 3, 35; 7, 39; [3] 5,
15; 5, 19;
-i pron. pers. 3 sg. dat. neacc. [1] 5, 50; 6, 15; 7, 20; 7, 30; 7,
33; 9, 71; 10, 6; 10, 58; 10, 58; 10, 89; 11, 28; 11, 58;
11, 60; 14, 42; 15, 26; 15, 35; 15, 36; 16, 18; [2] 1, 3;
1, 13; 3, 7; 4, 38; 4, 38; 4, 40; 5, 6; 7, 4; 7, 4; 7, 10; 7,
20; 12, 35; 15, 15; [3] 5, 28;
iale pron. pers. 3 fem. pl. nom./ac. acc. [1] 2, 12; 4, 46; 4, 60; 6,
31; 6, 37; 6, 39; 8, 8; 8, 8; 9, 36; 11, 34; 11, 61; 13, 28;
14, 10; 14, 48; 15, 31; [2] 6, 10; 6, 10; 7, 28; 7, 28; 10,
3;
îi pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc. [1] 8, 13; [2] 1, 27; 3, 39; 4,
10; 4, 12; 4, 16; 8, 16; 10, 17; 11, 14; 12, 4; [3] 2, 33;
2, 33; 5, 6; 5, 17; 5, 36; 5, 38; 6, 27; 6, 34; 7, 9; 7, 14;
7, 14;
îi pron. pers. 3 sg. dat. neacc. [1] 4, 27; 11, 2; 12, 1; [2] 4, 38;
11, 1; 14, 27;
îl pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 1, 60; 2, 24; 9, 7; 10, 33;
11, 64; 11, 68; 13, 15; [2] 3, 26; 3, 28; 3, 38; 4, 33; 4,
34; 6, 21; 7, 7; 7, 15; 7, 21; 9, 25; 10, 30; 10, 35; 12,
25; 12, 35; [3] 2, 21; 5, 18; 5, 26;
l- pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 2, 25; 10, 1; 11, 11; 11,
27; 11, 59; 12, 43; 13, 25; 13, 26; 13, 26; 13, 54; 14,
39; 15, 11; [2] 1, 19; 3, 7; 4, 34; 4, 38; 4, 42; 4, 46; 4,
47; 5, 22; 7, 29; 8, 9; 8, 32; 8, 33; 9, 4; 9, 5; 10, 37;
12, 6; 12, 18; 13, 15; 14, 12; 14, 26; [3] 1, 13; 2, 7; 2,
23; 2, 23; 3, 19; 5, 7; 6, 5; 6, 7; 6, 8; 6, 31;
-l pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 2, 70; 2, 70; 3, 11; 3, 11;
3, 39; 4, 45; 6, 14; 6, 15; 6, 26; 6, 46; 7, 39; 7, 42; 8, 7;
9, 9; 9, 19; 9, 20; 9, 20; 9, 32; 9, 68; 10, 3; 10, 16; 10,
61; 10, 62; 10, 63; 10, 63; 10, 64; 10, 64; 10, 65; 10,
65; 10, 65; 10, 74; 10, 75; 11, 2; 11, 5; 11, 15; 11, 15;
11, 17; 11, 22; 11, 26; 11, 40; 11, 40; 11, 53; 11, 63;
11, 66; 12, 40; 12, 40; 13, 1; 13, 10; 13, 16; 13, 27; 13,
31; 13, 43; 14, 2; 14, 3; 14, 3; 14, 3; 15, 12; 16, 22; 16,
22; [2] 3, 27; 3, 27; 3, 35; 4, 24; 4, 38; 6, 21; 6, 23; 6,
29; 7, 4; 7, 5; 7, 5; 7, 13; 7, 13; 7, 15; 7, 21; 7, 24; 7,
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24; 8, 10; 9, 5; 9, 10; 9, 25; 10, 30; 10, 30; 11, 14; 12,
10; 12, 24; 12, 35; 12, 35; 12, 35; 13, 3; 13, 4; 13, 4;
13, 11; 13, 24; 14, 12; 14, 13; 14, 25; 14, 27; 14, 37;
14, 39; 15, 30; [3] 1, 2; 1, 3; 2, 6; 2, 22; 5, 15; 5, 18; 5,
27; 5, 37; 7, 13;
le pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc. [1] 1, 23; 3, 30; 4, 36; 4, 60;
6, 31; 10, 45; 11, 61; 14, 15; 14, 48; 14, 48; 15, 27; [2]
2, 22; 2, 30; 3, 15; 3, 22; 4, 17; 4, 19; 4, 19; 5, 16; 7,
10; 7, 11; 7, 11; 7, 12; 7, 18; 8, 6; 8, 7; 8, 14; 9, 16; 9,
16; 10, 12; 12, 22; 12, 39; 12, 39; 12, 41; 14, 27; 14,
41; 14, 46; 14, 46; 15, 5; 15, 17; 15, 33; [3] 1, 6; 3, 21;
4, 8; 6, 36; 7, 22;
le pron. pers. 3 pl. dat. neacc. [1] 3, 36; 4, 18; 7, 25; 7, 38; 8,
7; 8, 17; 8, 26; 8, 26; 9, 70; 10, 14; 11, 33; 11, 35; 11,
66; 13, 21; 13, 45; 13, 50; 14, 4; 14, 31; 14, 32; 14, 34;
15, 19; [2] 1, 35; 4, 47; 8, 14; 9, 8; 10, 16; 10, 26; 10,
38; 12, 11; 12, 11; 12, 30; 13, 25; 14, 14; 14, 40; [3] 1,
27; 3, 10; 3, 15; 4, 10; 4, 13; 4, 16; 6, 30; 7, 8; 7, 22;
le- pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc. [1] 1, 24; 1, 37; 1, 59; 1, 59;
1, 63; 2, 12; 8, 8; 10, 46; 10, 46; 11, 38; 14, 10; 15, 29;
[2] 1, 16; 2, 14; 4, 11; 4, 20; 4, 20; 6, 10; 7, 28; 8, 31;
8, 31; 10, 3; 11, 18; 12, 6; 14, 23; [3] 1, 18;
le- pron. pers. 3 pl. dat. neacc. [1] 4, 57; 11, 34; 13, 29; [2] 12,
37; 13, 20; [3] 2, 12;
-le pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc. [1] 1, 59; 8, 8; [2] 4, 15; 4,
32; 4, 38; 5, 16; 6, 10; 7, 28; 8, 6; 8, 29; 10, 26; 14, 9;
14, 46; [3] 1, 26; 2, 1; 5, 23; 5, 45; 7, 20;
-le pron. pers. 3 pl. dat. neacc. [2] 4, 41; 4, 41; 6, 10; 8, 28; 11,
26; 12, 30; 15, 9; 15, 11; [3] 3, 16; 7, 6; 7, 18;
li pron. pers. 3 pl. dat. neacc. [1] 8, 25; [2] 4, 19; 8, 20; [3] 7,
10;
-li pron. pers. 3 pl. dat. neacc. [3] 5, 5; 6, 40;
lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [1] 1, 7; 1, 10; 1, 14; 1,
15; 1, 17; 1, 31; 1, 35; 1, 51; 1, 51; 1, 56; 1, 60; 1, 63;
1, 64; 1, 64; 2, 14; 2, 30; 2, 30; 2, 30; 2, 32; 2, 32; 2,
35; 2, 36; 2, 38; 2, 38; 2, 38; 2, 38; 2, 43; 2, 44; 2, 44;
2, 47; 2, 51; 2, 70; 3, 2; 3, 6; 3, 12; 3, 17; 3, 25; 3, 28;
3, 35; 3, 35; 3, 36; 3, 36; 3, 40; 3, 41; 3, 43; 3, 48; 3,
48; 3, 49; 3, 54; 4, 8; 4, 8; 4, 12; 4, 18; 4, 31; 4, 32; 4,
32; 4, 32; 4, 34; 4, 39; 4, 39; 4, 45; 4, 55; 4, 55; 4, 57;
4, 59; 5, 2; 5, 3; 5, 5; 5, 6; 5, 9; 5, 11; 5, 12; 5, 13; 5,
13; 5, 13; 5, 15; 5, 16; 5, 19; 5, 22; 5, 23; 5, 25; 5, 25;
5, 28; 5, 30; 5, 30; 5, 33; 5, 39; 5, 39; 5, 42; 5, 43; 5,
43; 5, 45; 5, 45; 5, 45; 5, 59; 5, 62; 5, 63; 5, 68; 5, 68;
6, 6; 6, 19; 6, 20; 6, 20; 6, 25; 6, 35; 6, 41; 6, 47; 6, 49;
6, 52; 6, 58; 6, 59; 6, 59; 6, 59; 6, 61; 7, 3; 7, 7; 7, 11;
7, 15; 7, 17; 7, 18; 7, 22; 7, 25; 7, 38; 7, 38; 7, 44; 7,
45; 8, 1; 8, 2; 8, 4; 8, 4; 8, 4; 8, 5; 8, 6; 8, 7; 8, 10; 8,
10; 8, 10; 8, 10; 8, 10; 8, 11; 8, 12; 8, 12; 8, 15; 8, 16;
8, 16; 8, 17; 8, 21; 8, 24; 8, 24; 8, 25; 8, 26; 8, 27; 8,
30; 8, 32; 9, 11; 9, 15; 9, 19; 9, 39; 9, 39; 9, 40; 9, 40;
9, 41; 9, 42; 9, 48; 9, 60; 9, 60; 9, 66; 9, 70; 9, 72; 10,
9; 10, 14; 10, 24; 10, 25; 10, 33; 10, 33; 10, 36; 10, 37;
10, 43; 10, 47; 10, 55; 10, 60; 10, 60; 10, 60; 10, 72;
10, 79; 10, 81; 10, 83; 10, 84; 11, 12; 11, 21; 11, 34;
11, 35; 11, 44; 11, 49; 11, 62; 11, 66; 11, 69; 11, 73;
12, 4; 12, 17; 12, 25; 12, 28; 12, 28; 12, 30; 12, 31; 12,
45; 12, 51; 12, 53; 12, 54; 13, 3; 13, 21; 13, 45; 13, 45;
13, 50; 14, 4; 14, 8; 14, 8; 14, 21; 14, 23; 14, 29; 14,
29; 14, 30; 14, 30; 14, 31; 14, 31; 14, 31; 14, 32; 14,
35; 14, 36; 14, 36; 14, 42; 14, 48; 15, 19; 15, 19; 15,

19; 15, 19; 15, 21; 15, 21; 15, 24; 15, 29; 16, 2; 16, 5;
16, 6; 16, 14; 16, 16; 16, 18; 16, 19; [2] 2, 2; 2, 2; 2, 3;
2, 23; 3, 25; 4, 49; 5, 14; 6, 10; 7, 20; 7, 41; 8, 13; 8,
15; 8, 15; 8, 16; 8, 19; 8, 20; 8, 24; 8, 25; 8, 27; 10, 16;
10, 21; 10, 26; 10, 26; 10, 30; 10, 38; 11, 7; 11, 13; 11,
14; 11, 24; 11, 24; 11, 25; 11, 25; 12, 11; 12, 11; 12,
12; 12, 22; 12, 22; 12, 28; 12, 30; 12, 31; 12, 37; 15, 8;
15, 8; 15, 23; [3] 1, 4; 2, 17; 2, 28; 3, 4; 3, 11; 3, 17; 3,
20; 3, 21; 4, 1; 4, 1; 4, 2; 4, 2; 4, 4; 4, 4; 4, 16; 5, 8;
5, 13; 5, 25; 5, 43; 5, 49; 5, 50; 6, 11; 6, 15; 6, 25; 6,
27; 6, 29; 6, 31; 6, 36; 6, 36; 6, 37; 6, 38; 6, 40; 6, 41;
7, 6; 7, 8; 7, 8; 7, 12; 7, 13; 7, 16; 7, 17; 7, 18; 7, 19;
7, 21; 7, 22; 7, 22;
lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 1, 1; 1, 3; 1, 4; 1, 5;
1, 7; 1, 7; 1, 9; 1, 9; 1, 20; 1, 24; 1, 31; 1, 43; 1, 43; 1,
45; 1, 53; 2, 9; 2, 14; 2, 16; 2, 19; 2, 19; 2, 19; 2, 24;
2, 28; 2, 39; 2, 40; 2, 41; 2, 45; 2, 49; 2, 52; 2, 53; 2,
57; 2, 60; 2, 62; 2, 63; 2, 63; 2, 66; 2, 69; 2, 70; 3, 1;
3, 1; 3, 1; 3, 1; 3, 3; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 6; 3, 7; 3, 7; 3,
11; 3, 15; 3, 16; 3, 23; 3, 23; 3, 25; 3, 26; 3, 27; 3, 28;
3, 28; 3, 31; 3, 33; 3, 34; 3, 34; 3, 37; 3, 43; 3, 44; 3,
46; 3, 56; 4, 2; 4, 24; 4, 27; 4, 30; 4, 35; 4, 36; 4, 44;
4, 59; 5, 7; 5, 10; 5, 17; 5, 21; 5, 24; 5, 28; 5, 34; 5, 38;
5, 40; 5, 40; 5, 40; 5, 43; 5, 43; 5, 43; 5, 50; 5, 51; 5,
55; 5, 59; 5, 61; 5, 63; 5, 65; 6, 5; 6, 7; 6, 8; 6, 9; 6,
10; 6, 14; 6, 14; 6, 15; 6, 15; 6, 15; 6, 17; 6, 17; 6, 17;
6, 23; 6, 28; 6, 28; 6, 30; 6, 42; 6, 44; 6, 44; 6, 46; 6,
54; 6, 55; 7, 2; 7, 3; 7, 4; 7, 6; 7, 9; 7, 9; 7, 10; 7, 16;
7, 20; 7, 26; 7, 26; 7, 27; 7, 30; 7, 31; 7, 33; 7, 33; 7,
35; 7, 38; 7, 42; 7, 44; 7, 47; 8, 2; 8, 20; 8, 31; 9, 1; 9,
7; 9, 19; 9, 22; 9, 29; 9, 30; 9, 31; 9, 33; 9, 34; 9, 35;
9, 35; 9, 37; 9, 38; 9, 39; 9, 39; 9, 47; 9, 55; 9, 55; 9,
55; 9, 60; 9, 63; 9, 65; 9, 66; 9, 68; 9, 68; 9, 69; 9, 71;
9, 71; 9, 71; 9, 72; 9, 72; 10, 2; 10, 5; 10, 5; 10, 6; 10,
6; 10, 6; 10, 8; 10, 13; 10, 13; 10, 15; 10, 15; 10, 17;
10, 20; 10, 31; 10, 47; 10, 53; 10, 53; 10, 57; 10, 58;
10, 59; 10, 61; 10, 62; 10, 63; 10, 63; 10, 64; 10, 67;
10, 74; 10, 74; 10, 78; 10, 78; 10, 80; 10, 80; 10, 82;
10, 86; 10, 89; 10, 89; 11, 1; 11, 2; 11, 2; 11, 2; 11, 4;
11, 4; 11, 10; 11, 11; 11, 13; 11, 15; 11, 21; 11, 24; 11,
25; 11, 26; 11, 26; 11, 26; 11, 27; 11, 28; 11, 38; 11,
38; 11, 38; 11, 38; 11, 40; 11, 40; 11, 40; 11, 44; 11,
51; 11, 52; 11, 53; 11, 58; 11, 59; 11, 60; 11, 67; 11,
68; 11, 71; 11, 71; 12, 25; 12, 26; 12, 26; 12, 41; 12,
42; 12, 43; 12, 43; 12, 43; 12, 43; 12, 46; 13, 16; 13,
18; 13, 20; 13, 20; 13, 22; 13, 24; 13, 25; 13, 25; 13,
27; 13, 27; 13, 32; 13, 35; 13, 35; 13, 48; 13, 54; 14, 1;
14, 1; 14, 2; 14, 2; 14, 4; 14, 4; 14, 4; 14, 5; 14, 6; 14,
7; 14, 8; 14, 10; 14, 12; 14, 12; 14, 14; 14, 17; 14, 17;
14, 18; 14, 25; 14, 26; 14, 26; 14, 29; 14, 30; 14, 32;
14, 32; 14, 39; 14, 35; 14, 35; 14, 35; 14, 36; 14, 36;
14, 38; 14, 39; 14, 42; 14, 43; 14, 48; 15, 10; 15, 26;
15, 26; 15, 28; 15, 32; 15, 33; 15, 36; 15, 38; 15, 39;
15, 39; 15, 41; 16, 1; 16, 6; 16, 8; 16, 13; 16, 13; 16,
14; 16, 16; 16, 16; 16, 18; 16, 18; 16, 21; 16, 21; 16,
23; 16, 23; 16, 23; 16, 24; 16, 24; [2] 1, 2; 1, 2; 1, 3; 1,
3; 1, 4; 1, 11; 2, 4; 2, 17; 2, 20; 3, 7; 3, 26; 3, 26; 4, 9;
4, 9; 4, 31; 4, 38; 5, 6; 5, 6; 5, 8; 5, 25; 6, 15; 6, 21; 7,
6; 8, 4; 8, 7; 8, 9; 8, 11; 8, 15; 8, 22; 9, 5; 9, 9; 9, 9;
9, 12; 9, 18; 9, 23; 9, 29; 10, 7; 11, 13; 12, 20; 13, 17;
14, 3; 14, 4; 14, 5; 14, 26; 14, 41; 14, 46; [3] 1, 1; 1, 1;
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1, 2; 1, 22; 1, 22; 2, 9; 2, 23; 2, 26; 4, 11; 5, 12; 5, 13;
5, 16; 5, 21; 5, 28; 5, 47; 6, 20; 6, 39; 7, 12; 7, 18; 7,
20;
o pron. pers. 3 fem. sg. ac. neacc. [1] 1, 33; 5, 28; 5, 35; 5, 35;
5, 35; 5, 52; 6, 3; 6, 50; 7, 23; 7, 47; 7, 47; 7, 47; 10,
32; 10, 32; 10, 46; 10, 54; 10, 75; 11, 12; 11, 65; 12,
33; 12, 34; 12, 36; 13, 20; 13, 48; 14, 47; 14, 48; 15, 4;
16, 15; [2] 1, 26; 1, 31; 2, 6; 2, 22; 2, 23; 2, 24; 2, 33;
3, 2; 5, 21; 6, 2; 7, 10; 7, 17; 7, 22; 7, 25; 8, 24; 9, 4;
9, 14; 9, 15; 9, 15; 9, 16; 11, 2; 11, 3; 11, 5; 12, 7; 12,
38; 13, 16; 14, 33; 15, 30; 15, 33; 15, 33; [3] 1, 16; 3,
6; 5, 17; 5, 43; 5, 43; 6, 19;
-o pron. pers. 3 fem. sg. ac. neacc. [1] 10, 39; [2] 4, 15; 7, 26; 9,
8; 10, 3; 15, 32; [3] 1, 1; 1, 16;
elefánt : (c. 1683-1686 MS. 45, 295/1) : s. m. : „Elfenbein” : „ivoire”
: (1x)
elifand subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 46;
elén : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Hellene” : „Héllène” : (4x)
elenilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 11, 2;
elini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 2; [3] 3, 8;
elinii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 4, 36;
eleníe Æ elinie
elifánd Æ elefant
elín Æ elin
elinésc : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „altgriechisch” : „hellène”
: (6x)
cea elinească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 4,
10;
cêle elineşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
4, 15; 6, 9; 11, 24;
elinească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
13, 2;
elineşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 8;
eliníe : (c. 1683-1686 MS. 45, 908/2) : s. f. : „Hellenismus” :
„hellénisme” : (1x)
a eleniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 4, 13;
elúl : (c. 1665-1672 MS. 4389, 895/2) : s. m. : „Elul” : „Eloul/ Élul” :
(4x)
ale lui elúl subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 14, 27;
éluşi Æ el, ea
epíf : (c. 1665-1672 MS. 4389, 891/1) : s. m. : „Epiphi” : „Épiphi”
: (2x)
ale lui epif subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [3] 6, 38;
ale lui epíf subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [3] 6, 38;
epítrop : (c. 1683-1686 MS. 45, 874/1) : s. m. : „Vormund” : „tuteur”
: (1x)
epitropul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 13, 2;
eu : (1521 NEACŞU) : pron. pers. : „ich” : „je, moi” : (55x)
eu pron. pers. 1 sg. nom. acc. [1] 2, 20; 5, 17; 10, 24; 10, 40;
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10, 70; 13, 3; 13, 4; 13, 5; 16, 2; [2] 7, 22; 7, 22; 7, 37;
9, 21; 15, 5; 15, 38; 15, 38; [3] 1, 12; 1, 15; 3, 13;
îmi pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 11, 43; [2] 15, 39;
m- pron. pers. 1 sg. ac. neacc. [1] 6, 13;
mă pron. pers. 1 sg. ac. neacc. [1] 11, 10; [2] 6, 30; [3] 6, 24;
mi pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 10, 30; 11, 43;
mi- pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [3] 5, 32;
-mi pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 7, 3; 9, 10; 10, 54; 11, 43;
[2] 9, 22; 14, 33;
mie pron. pers. 1 sg. dat. acc. [1] 3, 14; 9, 10; 10, 30; [2] 14,
33; 15, 39; [3] 5, 31;
mine pron. pers. 1 sg. ac. acc. [1] 2, 27; 10, 24; 10, 71; 12, 45;
15, 5; [2] 6, 25; 7, 27; 7, 38; 9, 26; 11, 20; [3] 6, 24; 6,
24;

F
fáce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. machen, fertigen, 2.
werden, 3. gründen” : „1. faire, 2. devenir, 3. fonder” : (392x)
a face verb copulativ infinitiv prezent [2] 2, 23;
a face verb infinitiv prezent [1] 1, 15; 1, 17; 11, 33; 13, 37;
[2] 2, 16; 2, 31; 6, 8; 9, 19; 14, 29; 15, 5; [3] 6, 30;
ai făcut verb indicativ perfect compus 2 sg. [2] 1, 25;
a mă face verb infinitiv prezent [2] 11, 19;
am făcut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 10, 5; 10, 23; 13,
3; [3] 3, 20;
am făcut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 12; 15, 4;
ar face verb cond.-opt. prezent 3 pl. [2] 13, 6;
a să face verb infinitiv prezent [2] 4, 3; 13, 13; [3] 1, 11;
aţi făcut verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 15, 29;
au făcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 18; 2, 40; 2,
51; 4, 49; 4, 51; 4, 53; 4, 56; 4, 60; 5, 56; 6, 20; 6, 31;
6, 52; 6, 59; 7, 22; 8, 2; 8, 3; 10, 11; 10, 15; 11, 4; 11,
26; [2] 1, 23; 4, 44; 8, 24; 10, 3; 10, 3; 12, 16; 14, 22;
[3] 1, 23; 2, 4; 2, 5; 6, 40; 7, 8; 7, 15; 7, 18;
au făcut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 53; 1, 55; 2,
26; 3, 29; 7, 7; 7, 23; 7, 24; 9, 22; 9, 64; 9, 71; 10, 21;
10, 46; 11, 5; 11, 26; 11, 27; 11, 40; 12, 46; 13, 29; 13,
29; 13, 30; 13, 32; 13, 43; 14, 35; 14, 39; 16, 1; 16, 15;
[2] 1, 34; 3, 24; 4, 11; 7, 28; 7, 29; 7, 39; 8, 21; 9, 28;
12, 37; 12, 46; 13, 8; 13, 26; [3] 1, 7; 2, 1;
au fost făcut verb indicativ mcpf. perifrastic 3 pl. [2] 15, 9;
era făcute verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 2;
fac verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 56; 9, 23; 9, 37; 10, 11;
10, 58; 11, 34; 13, 48; [3] 2, 3;
face verb indicativ prezent 3 sg. [1] 8, 31; [2] 2, 32; 10, 38; 12, 41;
face-mi-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 3, 14;
faceţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 33;
faceţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 10, 27;
faci verb indicativ prezent 2 sg. [2] 7, 16;
facu verb indicativ prezent 3 pl. [3] 5, 43;
fă verb imp. 2 sg. [1] 2, 18; 7, 38;
făcea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 61; 11, 25; 14, 36; 15,
35; [2] 3, 20; 12, 14; 12, 30; [3] 1, 19; 3, 4; 4, 20;
făcea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 8; 3, 23; 5, 6; 7, 24; 12,
23; 14, 23; [3] 1, 26; 5, 4;
făcînd verb copulativ gerunziu [2] 8, 35;
făcînd verb gerunziu [1] 15, 25; [2] 1, 13; 1, 16; 3, 33; 4, 14;
4, 27; 6, 22; 8, 29; 8, 32; 10, 4; 10, 6; 10, 16; 10, 38;
12, 10; 12, 43; 12, 43; 13, 12; 14, 28; [3] 1, 7; 1, 9; 2,
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9; 2, 20; 4, 16; 5, 15; 7, 22;
făcîndu verb gerunziu [2] 8, 29; 9, 8; 14, 12;
făcîndu-să verb gerunziu [2] 7, 2; 7, 3; 7, 5; 12, 22; 12, 22;
[3] 1, 4; 2, 5;
făcîndu-se verb copulativ gerunziu [2] 4, 5;
făcîndu-se verb gerunziu [2] 2, 4; 4, 18; 4, 39; 5, 3; 5, 5; 5,
27; 6, 7; 7, 39; 8, 5; 8, 24; 8, 30; 10, 14; 10, 29; 12, 1;
12, 11; 14, 20; 14, 27; 14, 44; 14, 46; 15, 29; [3] 1, 15;
3, 8; 3, 24; 5, 17;
făcîndu-te verb gerunziu [2] 7, 29; 7, 31;
făcu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 2; 1, 25; 6, 49; 7, 25;
10, 58; 10, 62; 11, 20; 14, 5; 16, 17; [2] 4, 34; 15, 9;
făcură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 51;
făcut-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 11;
făcutu-s-au verb copulativ indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 55;
făcutu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 8; [3] 4, 15;
m-am făcut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 70;
s-au făcut verb copulativ indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 34; 7,
18;
s-au făcut verb copulativ indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 28;
1, 40; 2, 11; 14, 17; [2] 3, 17; 4, 1; 5, 15;
s-au făcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 6; 4, 27; 14,
28; [2] 2, 21; 2, 22; 5, 11; 5, 20; 8, 4; 8, 19; 8, 30; 12,
42; 13, 9; 14, 26; [3] 5, 50;
s-au făcut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 20; 4, 25; 4,
35; 4, 35; 4, 35; 6, 8; 9, 27; 10, 47; 16, 24; [2] 2, 14; 3,
9; 5, 17; 7, 4; 8, 20; 8, 20; 10, 12; 10, 21; 11, 1; 11, 13;
12, 5; 12, 42; 13, 17; [3] 1, 1; 3, 14; 6, 33; 6, 36;
s-au fost făcut verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg. [2] 12, 39;
să fac verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 9, 10; [3] 3, 15;
să facă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 2, 15; 5, 61; 5, 67; [2]
4, 19; 6, 7; 12, 8; 15, 33; [3] 1, 23; 4, 13; 4, 17;
să facă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 2, 23; 3, 15; 3, 43; 7, 9;
10, 6; 10, 35; 11, 28; 13, 34; 14, 35; 14, 46; [2] 1, 2; 1,
4; 4, 23; 5, 21; 7, 24; 9, 14; 9, 15; 9, 15; 11, 2; 11, 3;
12, 12; 13, 9; 14, 25; 14, 39; 14, 40; 15, 6;
să face verb indicativ prezent 3 sg. [3] 1, 14; 1, 17;
să facem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 5, 57; 6, 58; 10, 16;
[3] 3, 21;
să faceţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 11, 37; [2] 1, 3;
să faci verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 13, 46; 15, 6;
să făcea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 5, 13; [3] 5, 23; 5, 42;
să făcea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 8, 5; [3] 4, 1;
să făcu verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 14, 30; [2]
9, 2;
să făcu verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 43;
să făcu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 26; 1, 35; 1, 38;
1, 40; 1, 67; 2, 53; 4, 58; 5, 30; 5, 60; 9, 13; 9, 24; 9,
27; 13, 44; [2] 1, 32; 1, 33; 8, 12; [3] 4, 12;
să făcură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 38; 3, 42; 10,
85; [2] 10, 17;
să fie făcut verb conjunctiv perfect 3 pl. [3] 6, 17;
să să facă verb copulativ conjunctiv prezent 3 sg. [2] 7, 25; 7, 37;
11, 14; [3] 3, 29;
să să facă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 4, 19;
să să facă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 45; 13, 40; [2] 5, 4;
8, 3; 14, 22; 14, 35; [3] 5, 51; 7, 10;
să să fie făcut verb conjunctiv perfect 3 sg. [2] 3, 32; 4, 1;
să va face verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 2, 7;
ş-au făcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 36;
şi-au făcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 15;

-şi făcură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 17;
va face verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 1, 52; 3, 60; 5, 50; 7,
14; 14, 45;
vă faceţi verb imp. 2 pl. [1] 3, 58;
vei face verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 6, 22; 11, 43; [2] 11, 26;
veţi face verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 12, 18; 12, 22; [2] 2, 16;
voiu face verb copulativ viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 56; [2] 14, 33;
voiu face verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 56; 11, 42; [2] 9, 4;
14, 33;
vom face verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 2, 34; 2, 40; 3, 51; 8,
32; 13, 9;
vor face verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 4, 44; 5, 16; 6, 27; 8, 30;
fácere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Herstellung” : „élaboration” :
(12x)
facere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 13; 6, 23; 7,
23; 14, 18; [3] 1, 27; 3, 6;
facerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 18; [3] 3, 5;
faceri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 20;
facerii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 10, 21; [2] 1, 9*;
facerile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 9, 26;
fapt : (c. 1573-1578 PS. SCH. 122) : s. n. : „Tat” : „acte, action” :
(1x)
faptul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 3, 23;
fáptă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Tat, 2. Werk, Geschöpf”
: „1. action, 2. oeuvre” : (4x)
a faptelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 4, 14;
faptele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 7; 13, 34; [3]
2, 8;
fátă : (1219 DRĂGANU / în antr. Fata) : s. f. : „Tochter, Mädchen”
: „fille” : (9x)
fata subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 37; 10, 54; 10, 57;
10, 58; 11, 9; 11, 10; 11, 12;
fêtele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 8; 5, 65;
fáţă : (1519 DERS) : s. f. : „Gesicht, Angesicht, Antlitz” : „face,
visage” : (37x)
a fêţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 3, 16;
faţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 20; 1, 23; 3, 22;
3, 54; 4, 10; 4, 55; 4, 57; 4, 61; 5, 21; 5, 34; 5, 37; 5,
52; 5, 55; 6, 6; 7, 36; 10, 72; 13, 13; 15, 39; 16, 6; [2]
3, 16; 4, 24; [3] 5, 33; 5, 50; 6, 15; 6, 23;
faţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 40; [2] 4, 18; 7,
6; 14, 24; [3] 5, 21; 5, 31; 6, 18;
fêţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 7, 28;
fêţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 5, 7; 5, 43; 5, 44;
făcătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. der macht, 2. Schöpfer”
: „1. qui fait, 2. créateur” : (7x)
cel făcătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[2] 15, 21;
[cel] făcătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[3] 6, 32;
făcători adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [1] 15,
21;
făcătorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 67;
făcătorilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 3, 19;
făcătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 24;
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făcătoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 2;
făclíe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Licht” : „torche” : (2x)
făclii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 22;
făcliile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 39;
făcút : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj./s. : „gemacht” : „effectué,
fait” : (4x)
cêle făcute adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
15, 8;
cêle făcute subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 6, 27;
făcută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart [2] 8, 16;
făcute adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 21;
făgăduí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „versprechen” : „promettre” : (11x)
au făgăduit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 18; 4, 45;
făgădui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 28; [2] 8, 10;
făgăduind verb gerunziu [2] 8, 11;
făgăduindu-să verb gerunziu [2] 12, 11;
făgăduindu-se verb gerunziu [2] 3, 35; 4, 8; [3] 1, 4;
făgăduit-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 10;
să făgăduia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 9;
făgăduiálă : (1600 DIR) : s. f. : „Versprechen” : „promesse” : (1x)
făgăduiêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 15;
făgăduínţă : (c. 1640 URECHE2 127) : s. f. : „Versprechen” :
„promesse” : (13x)
făgăduinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 17; 1, 66; 2,
20; 2, 27; 2, 50; 2, 54; 4, 10; [2] 1, 2;
făgăduinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 13; [2] 7,
36;
făgăduinţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 35; 8, 15;
făgăduinţei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 60*;
făgăduít : (1581 CORESI, EV. 144) : adj. : „versprochen” : „promis”
: (1x)
cei făgăduiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [2]
4, 27;
făínă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Mehl” : „farine” : (1x)
făină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 8;
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a fărădelegii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 20;
fărădelegii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 6;
făţărí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „sich verstellen” : „dissimuler”
: (1x)
să făţărească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 6, 21;
făţărnicí : (1654 NEAGOE 286) : v. IV : „sich verstellen” : „dissimuler” : (2x)
a făţărnici verb infinitiv prezent [2] 6, 24;
făţărnicind verb gerunziu [2] 5, 25;
făţărnicíe : (c. 1564 CORESI, CAZ. 49) : s. f. : „Heuchelei” : „insincérité” : (1x)
făţărnicie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 25;
fecioáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Jungfrau” : „vierge, jeune
fille” : (4x)
fecioare subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 19;
fecioarele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 27; [3] 1, 18;
fecioarelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 5, 13;
feciór : (c. 1348 DLRV / în antr. Marco Fecior) : s. m. : „1. Kind,
2. Sohn, 3. Jüngling” : „1. enfant, 2. fils, 3. jeune homme” :
(21x)
feciori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 2; [2] 14, 25;
[3] 5, 31; 5, 49;
feciorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 20; 11, 62;
13, 45; [2] 12, 3;
feciorilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 14, 29; [2] 5, 13;
feciorul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 11; 3, 33; 6,
17; 8, 17; 10, 67; 13, 54; 14, 29; 14, 29; 15, 1; 16, 15;
[2] 9, 26;
fel : (1581-1582 PO) : s. n. : „Stamm” : „descendance, peuple” :
(28x)
fêliu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 42; 4, 12; 4,
22; 4, 26; 4, 30; 5, 15; 5, 66; 5, 68; 10, 12; 11, 68; 11,
74; [2] 4, 10; 4, 13; 6, 24; 10, 2; 10, 5; [3] 3, 6; 3, 21;
fêliul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 3, 4;
fêliure subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 1, 21; 2, 6;
fêliuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 3, 6; 15, 21;
fêliurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 5, 3; 8, 9; 12,
27; [3] 5, 22; 7, 16;

fămeiésc Æ femeiesc
fă’ră : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „ohne” : „sans” : (87x)
fără prep. [1] 1, 12; 1, 32; 1, 36; 2, 37; 2, 44; 3, 5; 3, 6; 3,
23; 4, 2; 4, 42; 5, 28; 5, 50; 5, 67; 7, 5; 9, 6; 9, 23; 9,
58; 9, 69; 10, 14; 10, 38; 10, 61; 11, 21; 11, 25; 11, 28;
14, 14; 15, 33; [2] 1, 19; 3, 27; 3, 29; 4, 6; 4, 11; 4, 14;
4, 33; 4, 34; 5, 5; 5, 6; 5, 12; 5, 25; 6, 21; 6, 29; 7, 1;
8, 4; 8, 4; 8, 6; 8, 16; 9, 1; 11, 13; 11, 25; 12, 15; 12,
18; 12, 37; 13, 7; 14, 17; 14, 22; 14, 23; 14, 46; 15, 19;
[3] 1, 19; 1, 20; 1, 21; 1, 27; 2, 17; 2, 22; 2, 32; 3, 23;
3, 24; 3, 29; 4, 2; 4, 4; 4, 5; 4, 12; 5, 12; 5, 20; 5, 25;
5, 27; 5, 42; 6, 3; 6, 4; 6, 9; 6, 12; 6, 25; 6, 26; 6, 29;
6, 34; 7, 5; 7, 8; 7, 12;
fărădelége : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frevel” : „infamie” :
(2x)

femeiésc : (c. 1683-1686 MS. 45, 7/1) : adj. : „fraulich” : „féminin”
: (1x)
cel fămeiesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[2] 7, 21;
fereástră : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Fenster” : „fenêtre” : (1x)
ferestri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 19;
fericít : (1581 CORESI, EV. 20) : adj. : „glücklich” : „hereux, fortuné” : (1x)
fericit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7,
24;
ferít : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : adj. : „behütet” : „protégé” :
(1x)
ferit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 33;
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fi : (1521 NEACŞU) : v. IV : „1. sein, 2. geschehen” : „1. être, 2.
arriver” : (618x)
a fi verb copulativ infinitiv prezent [1] 10, 19; 11, 58; 14, 47; 14,
47; [2] 4, 6; 4, 14; 4, 14; 4, 21; 5, 6; 5, 18; 6, 14; 6, 29;
9, 19; 11, 13; 11, 25; 12, 31; 14, 2; 14, 14; [3] 1, 12; 3,
7; 5, 6; 5, 18; 6, 34;
a fi verb infinitiv prezent [2] 3, 21; 6, 12; 10, 5; [3] 3, 7; 5, 49;
are fi verb copulativ cond.-opt. prezent 3 sg. [2] 12, 44;
ar fi verb cond.-opt. prezent 3 sg. [3] 5, 32;
ar fi verb copulativ cond.-opt. prezent 3 sg. [2] 3, 6; 3, 6; 3, 37;
[3] 2, 31;
ar hi verb cond.-opt. prezent 3 pl. [3] 5, 31;
au fost verb copulativ indicativ perfect compus 3 pl. [2] 14, 14;
au fost verb copulativ indicativ perfect compus 3 sg. [2] 10, 24; 14,
12; 15, 12;
au fost verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 7; 9, 3; 7, 28;
10, 9; 15, 38;
au fost verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 5, 19;
e verb copulativ indicativ prezent 3 sg. [1] 2, 33; 2, 66; 4, 24; 4,
52; 5, 46; 6, 57; 8, 22; 12, 5; 12, 19; 13, 30; 14, 20; 14,
27; 14, 27; 16, 14; [2] 2, 27; 2, 28; 4, 17; 7, 14; 7, 16;
13, 4; 15, 38; 15, 39; 15, 39; 15, 40;
e verb indicativ prezent 3 sg. [1] 10, 39;
era verb copulativ indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 46; 4, 2; 4, 4; 5,
4; 5, 62; 7, 29; 9, 22; 9, 40; 10, 47; 13, 34; 14, 34; [2]
4, 19; 6, 2; 6, 21; 6, 21; 9, 28; 10, 19; 10, 27; 10, 35;
11, 18; 12, 14; 13, 15; [3] 1, 1; 2, 25; 2, 33; 4, 12; 5, 3;
era verb copulativ indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 11; 3, 46; 4, 27;
5, 46; 6, 14; 6, 30; 6, 41; 8, 19; 9, 5; 9, 68; 11, 2; 11, 2;
13, 15; 15, 4; 15, 10; 16, 7; 16, 11; 16, 12; [2] 1, 19; 1,
24; 3, 5; 3, 16; 3, 18; 3, 21; 3, 30; 4, 31; 4, 34; 6, 3; 6,
6; 6, 11; 8, 9; 8, 11; 8, 26; 9, 7; 11, 1; 11, 27; 12, 21;
13, 6; 13, 8; 13, 15; 13, 19; 13, 21; 15, 12; 15, 13; 15,
18; 15, 20; 15, 39; [3] 1, 21; 1, 22; 1, 28; 2, 21; 3, 8; 4,
18; 4, 21; 5, 1; 5, 8; 5, 10; 5, 28;
era verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 2, 31; 3, 29; 4, 8; 4, 13; 5,
2; 5, 5; 5, 9; 5, 13; 5, 23; 5, 44; 5, 45; 5, 55; 6, 28; 6,
36; 6, 53; 7, 13; 7, 19; 7, 23; 7, 25; 7, 32; 9, 14; 9, 16;
9, 33; 9, 48; 9, 62; 9, 67; 10, 6; 10, 12; 10, 41; 11, 18;
11, 18; 11, 63; 12, 50; 12, 52; 13, 11; 13, 44; 13, 47;
14, 33; [2] 1, 33; 1, 36; 2, 23; 3, 36; 4, 11; 4, 41; 5, 27;
7, 12; 8, 13; 8, 13; 8, 16; 8, 30; 10, 16; 10, 19; 10, 20;
10, 25; 10, 33; 11, 6; 12, 5; 12, 11; 12, 15; 12, 19; 12,
27; 12, 37; 13, 1; 13, 14; 13, 22; 13, 22; 14, 1; 14, 18;
15, 1; 15, 8; 15, 26; [3] 1, 1; 1, 13; 1, 23; 1, 25; 1, 27;
1, 27; 2, 4; 4, 18; 5, 5; 5, 21; 6, 17;
era verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 62; 3, 46; 3, 47; 5, 30;
5, 58; 6, 9; 6, 36; 6, 49; 6, 49; 6, 53; 7, 17; 8, 4; 9, 12;
10, 14; 10, 69; 10, 75; 11, 14; 11, 39; 13, 12; 13, 22;
14, 7; 14, 12; 16, 5; [2] 1, 13; 2, 4; 3, 7; 3, 14; 4, 13; 4,
14; 4, 28; 4, 41; 4, 50; 6, 9; 8, 32; 12, 16; 13, 2; 15, 18;
15, 19; [3] 1, 9; 4, 2; 4, 11; 5, 46; 6, 30;
eram verb copulativ indicativ imperfect 1 sg. [1] 6, 11;
eraţi verb copulativ indicativ imperfect 2 pl. [1] 13, 39;
eşti verb copulativ indicativ prezent 2 sg. [1] 2, 17; 4, 30; 10, 19;
10, 19; 13, 8; [2] 1, 27; [3] 2, 3; 2, 11; 6, 15;
fie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 16, 3; [2] 7, 27;
fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 34; 13, 38;
fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 sg. [1] 2, 21; 10, 31;
fiind verb copulativ gerunziu [1] 1, 7; 3, 17; 3, 17; 6, 55; 10,
43; 12, 9; 12, 50; [2] 1, 19; 2, 22; 2, 23; 3, 4; 3, 19; 3,

32; 4, 33; 4, 39; 4, 40; 4, 45; 5, 8; 5, 15; 5, 25; 6, 18;
6, 18; 6, 23; 7, 14; 7, 16; 7, 20; 7, 21; 7, 24; 8, 10; 8,
16; 8, 32; 8, 33; 9, 11; 9, 12; 10, 10; 10, 15; 10, 22; 10,
30; 11, 1; 11, 9; 11, 13; 12, 4; 12, 16; 12, 29; 12, 36;
12, 46; 13, 13; 14, 3; 14, 3; 14, 11; 14, 35; 14, 45; 14,
45; 15, 13; [3] 1, 3; 1, 4; 1, 4; 1, 16; 2, 2; 2, 22; 2, 23;
4, 13; 4, 16; 4, 18; 5, 1; 5, 2; 5, 10; 5, 12; 5, 12; 5, 14;
5, 46; 6, 1; 6, 26; 6, 29; 6, 31; 6, 34; 7, 14;
fiind verb gerunziu [2] 1, 13; 1, 22; 3, 23; 4, 18; 7, 9; 7, 24;
9, 3; 9, 4; 9, 8; 11, 5; 11, 5; 11, 8; 12, 9; 12, 31; [3] 6,
15;
fiindu verb copulativ gerunziu [2] 3, 28; [3] 4, 8; 4, 9;
fiindu verb gerunziu [3] 5, 51;
fiţi verb copulativ imp. 2 pl. [1] 3, 58; [2] 11, 20; 11, 32; 11,
38; [3] 7, 9;
fiţi verb imp. 2 pl. [1] 16, 3;
fi-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 11, 30;
fu verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 14; [3] 2, 26;
fu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 1; 5, 1; 6, 8; 7, 2; 9,
23; 10, 64; 10, 88; [2] 1, 22; [3] 6, 20;
fură verb copulativ indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 5;
fură verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 8, 27;
fusêse verb indicativ mcpf. 3 pl. [1] 15, 15;
iaste verb copulativ indicativ prezent 3 sg. [1] 2, 65; 3, 18; 6, 57;
9, 44; 12, 7; 13, 2; 13, 54; [2] 1, 10; 2, 27; 2, 30; 2, 33;
3, 38; 3, 39; 6, 6; 6, 13; 6, 24; 7, 33; 7, 37; 9, 12; 9, 26;
10, 5; 10, 13; 14, 10; 14, 27; 14, 30; 15, 4; 15, 14; 15,
21; [3] 1, 11; 2, 15; 2, 15; 5, 26; 5, 27; 5, 41; 6, 10;
iaste verb indicativ prezent 3 sg. [1] 2, 13; 2, 62; 3, 18; 3, 19;
3, 19; 4, 11; 4, 17; 5, 34; 5, 51; 6, 1; 6, 43; 7, 18; 8, 16;
9, 29; 9, 45; 9, 45; 10, 71; 10, 72; 10, 73; 10, 80; 10,
89; [2] 2, 25; 2, 30; 2, 32; 4, 33; 12, 3; 13, 4; 13, 5; 14,
3; 14, 10; 14, 32; 15, 3;
nefiind verb gerunziu neg. [1] 12, 44;
-s verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 14; 5, 11; 5, 16; 9, 60; 13,
37; [2] 1, 21;
să fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 28; 10, 37; 15,
7; [2] 11, 23; 11, 26; 12, 4; 12, 42; 13, 11; [3] 2, 30; 3,
12; 4, 10; 7, 1; 7, 10;
să fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 45; 7, 37; 9,
51; 10, 6; 10, 38; 12, 36; 14, 41; 15, 9; [2] 3, 6; 3, 12;
6, 24; 9, 17; 10, 16; 10, 26;
să fie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 43; 10, 24; 12, 27; [2]
3, 6;
să fie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 28; 8, 22; 8, 23; 9, 10;
14, 42; 14, 42; 14, 42; [2] 14, 26; 15, 20; [3] 2, 16;
să fii verb copulativ conjunctiv prezent 2 sg. [1] 9, 30; 11, 57;
să fiţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [2] 11, 29;
să fiţi verb copulativ conjunctiv prezent 2 pl. [2] 1, 10;
sînt verb copulativ indicativ prezent 1 sg. [1] 13, 5; [2] 9, 27; 15,
5; [3] 3, 13;
sînt verb copulativ indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 35; 5, 11; 5, 26;
5, 26; 5, 27; 5, 38; 5, 39; 6, 23; 8, 1; 8, 1; 8, 1; 9, 6;
10, 20; 10, 37; 10, 72; 12, 21; 12, 21; 12, 23; 12, 23;
12, 51; [2] 2, 30; 8, 35; 8, 36; 9, 20; 9, 22; 9, 24; 11, 3;
11, 17; 11, 24; 12, 45; [3] 1, 12; 2, 30; 3, 21; 6, 26;
sînt verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 11;
sînt verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 20; 6, 57; 10, 34; 10, 43;
12, 9; 12, 45; 14, 17; [2] 1, 1; 2, 14; 3, 10; 3, 11; 3, 13;
11, 23; 15, 1;
sîntem verb copulativ indicativ prezent 1 pl. [1] 6, 57; 9, 9; 13,
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37; [2] 7, 2; 11, 28; [3] 7, 2;
sîntem verb indicativ prezent 1 pl. [2] 1, 6;
sînteţi verb copulativ indicativ prezent 2 pl. [1] 12, 7; 16, 3; [2]
9, 20; 11, 28; 11, 37;
va fi verb copulativ viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 65; 2, 66; 3, 60;
14, 44; 14, 45; [2] 2, 7; 7, 14; 9, 23; [3] 3, 9;
va fi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 35; [2] 15, 40; [3] 2, 10;
va să fie verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 15, 8;
vei fi verb copulativ viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 7, 19;
vei fi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 2, 18;
voiu fi verb copulativ viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 54;
vor fi verb copulativ viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 30; 13, 40; 15,
8; [3] 7, 4;
vor fi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 10, 37; 12, 45; [2] 3, 9;
14, 13;
fiáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „wildes Tier, Bestie” : „animal
sauvage, bête” : (25x)
a fiarălor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 15, 21;
fiară subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 43;
fiară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 15;
fiarăle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 43; 11, 56; [2]
5, 27; 11, 9; 15, 20; [3] 5, 29;
fiarălor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 5, 42;
hiara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 35; 6, 36;
hiară subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 15; [3] 5, 31;
hiară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 37; [2] 4, 25;
hiarăle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 35; [2] 10, 6;
[3] 4, 9; 5, 23; 5, 45; 5, 47; 6, 16; 6, 21;
hiarălor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 6, 7;
ficát : (1581-1582 PO) : s. m. : „Eingeweide” : „entrailles” : (2x)
ficaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 5; 9, 6;
ficleán Æ viclean
ficlení Æ vicleni
ficleşúg Æ vicleşug
fie : (1643 VARLAAM, C. 37) : conj. : „entweder ... oder” : „ou ...
ou” : (1x)
fie conjuncţie subord. [2] 11, 28;
fiecáre : (1570 CORESI, LIT.) : adj./pron. nehot. : „jeder” : „chaque,
chacun” : (32x)
a fieştecăruia pron. nehot. masc. sg. gen./dat. [2] 7, 22;
fieştecare adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 6, 37; 11, 3;
fieştecare adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 6, 35;
fieştecare pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 6, 37; [2] 14, 21;
fieştecarea pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [2] 2, 29;
fieştecarele pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 9; 1, 43; 2, 19;
3, 44; 3, 56; 5, 51; 6, 54; 10, 13; 11, 38; 14, 12; [2] 7, 21;
8, 22; 9, 26; 13, 2; 14, 9; 15, 11; [3] 1, 4; 5, 21; 5, 34;
5, 34; 6, 25; 7, 20;
fieştecăruia pron. nehot. masc. sg. gen./dat. [2] 12, 40; [3] 7, 8;
7, 18;
fiecé : (1551-1553 ES) : adj. : „jeder” : „chaque, tout” : (2x)
fiece adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [3] 7, 7;
fieştece adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [3] 3, 7;
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fier : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Eisen” : „fer” : (3x)
fier subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 3, 25; 4, 9;
her subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 11, 9;
fiérbe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „kochen, sieden” : „cuire,
bouillir” : (2x)
au fiert verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 12;
herbea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 9, 9;
fieştecáre Æ fiecare
fieştecé Æ fiece
fiínţă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 477/2) : s. f. : „Natur” : „nature”
: (1x)
fiinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 17;
filárhin : (c. 1665-1672 MS. 4389, 908/2) : s. m., după gr. fulavrchn
(SEPT. FRANKF.) : „Phylarchen, Reiterführer” : „phylarque,
commandant des troupes” : (1x)
filarhin subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 32;
finíc : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. m. : „Dattelpalme” : „palmier”
: (2x)
finic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 4;
finici subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 7;
fíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wesen, Fassung, Natur” :
„nature, esprit, caractère” : (2x)
fire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 29;
hirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 8;
fiu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Sohn” : „fils” : (71x)
a fiilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 16, 13;
fii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 8, 10;
fii subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 12; 2, 17; 3, 36;
3, 58; 16, 2; 16, 16; [2] 7, 20; 15, 18; [3] 7, 6;
fiii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 10; 1, 34; 1, 40;
1, 51; 2, 1; 2, 14; 2, 16; 2, 18; 2, 28; 2, 30; 2, 38; 2, 47;
2, 70; 3, 15; 3, 20; 3, 41; 3, 46; 4, 2; 5, 3; 5, 6; 5, 13;
5, 23; 5, 45; 5, 65; 7, 9; 7, 13; 7, 23; 9, 36; 9, 37; 9, 53;
9, 66; 13, 6; 13, 16; 14, 48; 16, 14; 16, 16; [2] 9, 20; [3]
6, 3; 6, 28; 7, 2;
fiilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 49; 5, 4; 14, 25;
[2] 7, 41; [3] 1, 4;
fiilor subst. comun masc. pl. voc. art. [1] 2, 64; 2, 50;
fiiu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 21; 7, 26; 10, 10;
fiiul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 26; 3, 1; 4, 30;
6, 15; 6, 55; 8, 17; [2] 9, 25; 9, 29;
fiiule subst. comun masc. sg. voc. art. [2] 7, 27; 7, 28;
fîntî́nă : (1426 DERS / în top. Fîntîneale) : s. f. : „Brunnen” :
„puits, fontaine” : (1x)
fîntîna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 19;
flămînzí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „Hunger leiden, hungern”
: „avoir faim, être affamé” : (1x)
flămînziră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 13, 49;
floáre : (1482 DERS / în antr. Florea) : s. f. : „Blüte” : „fleur” : (2x)
flori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 4; [3] 7, 16;
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flúier : (1581 CORESI, EV. 368) : s. n. : „Flöte” : „flûte” : (1x)
fluier subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 46;
foáme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hunger” : „faim” : (1x)
foame subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 49;
foámete : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hungersnot” : „famine”
: (2x)
foamete subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 24;
foametea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 54;
foárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „sehr” : „très, fort, extrêmement” : (30x)
foarte adv. [1] 2, 14; 2, 39; 3, 31; 4, 21; 5, 1; 5, 63; 7, 48;
8, 13; 9, 6; 9, 68; 10, 46; 10, 50; 10, 68; 11, 53; 12, 52;
13, 49; 14, 16; 16, 22; [2] 1, 11; 2, 8; 3, 11; 3, 21; 8,
35; 9, 6; 10, 18; 11, 1; 13, 8; 15, 27; [3] 3, 27; 4, 11;
foc : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Feuer” : „feu” : (39x)
a focului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 1, 18;
foc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 33; 1, 59; 5, 5;
5, 28; 5, 35; 5, 44; 5, 68; 6, 39; 6, 51; 10, 84; 16, 10;
[2] 1, 20; 1, 20; 1, 22; 2, 10; 7, 5; 9, 7; 10, 3; 14, 41;
[3] 2, 5; 2, 29; 3, 29; 5, 43; 6, 6; 6, 6; 6, 34;
focu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 31; [2] 1, 32;
2, 1; 2, 10;
focul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 1, 19; 1, 33; 13, 8;
[3] 5, 43;
focului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 2, 59;
focuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 12, 28; [2] 10, 36;
focurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 12, 29;
folós : (1479-1480 DERS) : s. n. : „Nutzen” : „bénéfice” : (10x)
folos subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 2, 26; 2, 28; 4,
23; 8, 20; 9, 21; 11, 15; 12, 12; [3] 1, 8; 6, 1;
folosul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 4, 5;
folosí : (1482-1507 DERS) : v. IV : „benutzen, gebrauchen,
verwenden” : „utiliser, servir” : (2x)
folosescu verb indicativ prezent 3 pl. [3] 6, 24;
să folosască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 12, 11;
fórmă : (1581-1582 PO) : s. f. : „Aussehen” : „aspect, apparence” : (1x)
furmă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 10;
franţóz Æ franţuz
franţúz : (c. 1683-1686 MS. 45, 844/1) : s. m. : „Galater” : „Galate”
: (2x)
franţozi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 2; [2] 8, 20;
fráte : (1455 DERS / în top. Frateşti) : s. m. : „Bruder” : „frère” :
(96x)
a fraţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 3, 25; [2] 12,
25; [3] 4, 12;
al fraţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 13, 27;
frate subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 64; [2] 4, 26;
10, 37;
fratele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 65; 5, 17; 5,
24; 5, 55; 9, 19; 9, 29; 9, 33; 9, 35; 9, 37; 9, 38; 9, 65;

10, 74; 11, 59; 13, 15; 14, 17; 16, 9; [2] 4, 7; 4, 23; 4,
29; 14, 17;
fratelui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 5, 17; 9, 31; 9,
42; 10, 18; 11, 30; 13, 8; 13, 14; 13, 25; 16, 3; [2] 11, 22;
fraţi subst. comun masc. pl. gen./dat. neart. [1] 13, 28;
fraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 17; 12, 6; 12,
11; 12, 21; 14, 20; [2] 7, 1; 7, 4; 10, 21; 12, 6; 12, 24;
15, 14; 15, 18;
fraţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 20; 2, 40; 2, 41;
3, 1; 3, 43; 4, 36; 4, 59; 5, 10; 5, 13; 5, 17; 5, 32; 5, 61;
5, 63; 5, 65; 6, 22; 7, 6; 7, 10; 7, 27; 8, 20; 9, 9; 9, 10;
9, 39; 9, 66; 10, 5; 10, 15; 12, 7; 13, 3; 13, 4; 13, 5; 14,
18; 14, 26; 14, 29; 16, 2; 16, 21; [2] 1, 1; 2, 20; 7, 29;
7, 36; 7, 37; 7, 38; 8, 22;
fraţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 16; 5, 25; [2]
1, 1; 7, 29; 11, 7;
frăţíe : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Brüderlichkeit” : „fraternité” : (2x)
frăţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 10;
frăţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 17;
frícă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Angst, Furcht” : „peur,
crainte” : (20x)
frica subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 6; 3, 25; 7, 18;
[2] 15, 23; [3] 3, 25;
frică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 8; 13, 2; [2] 3,
17; 3, 24; 6, 30; 12, 22; 13, 16; 15, 18; [3] 2, 23; 2, 32;
5, 33; 6, 19; 6, 20; 7, 21; 7, 22;
fricós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „ängstlich” : „anxieux” :
(2x)
cei fricoşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 56;
fricoşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 13;
frighián Æ frigian
frigián : (c. 1665-1672 MS. 4389, 904/2) : s. m. : „Phryger” :
„Phrygien” : (1x)
frighiian subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 22;
frîu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Zaum” : „rêne” : (1x)
frîne subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 10, 29;
frumós : (1411 DERS / în top. Pîrîu Fromosul ) : adj. : „schön” :
„beau, belle” : (5x)
frumoase adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2]
10, 7;
prea frumoasă adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
neart. [2] 3, 25;
prea frumoase adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac.
neart. [3] 3, 17;
prea frumos adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. neart.
[2] 6, 18;
prea frumoşi adj. calificativ gradul superlativ masc. pl. nom./ac.
neart. [2] 3, 26;
frumuséţe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schönheit” : „beauté”
: (2x)
frumusêţea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 12;
frumusêţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 27;
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fruntáş : (1668-1670 HERODOT) : s. m. : „Leiter” : „commandant,
chef ” : (1x)
fruntaş subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 15;
frúnte : (1490 DERS / în antr. Frunte[ş]) : s. f. : „Stirn” : „front”
: (5x)
frunte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 11; 10, 65; 11,
27; [2] 6, 18; 8, 9;
frúnză : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Blatt” : „feuille” : (1x)
frunză subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 29;
fugár : (c. 1665-1672 MS. 4389, 697/2) : s. m. : „Flüchtige” : „fugitif ”
: (1x)
un fugariu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 8, 35;
fúgă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Flucht, Lauf ” : „fuite” : (3x)
fugă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 73; [2] 4, 42;
12, 22;
fugí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „flüchten, fliehen” : „fuir,
prendre la fuite” : (49x)
a fugi verb infinitiv prezent [2] 8, 24; 11, 12;
ari fugi verb cond.-opt. prezent 3 pl. [1] 10, 43;
au fugit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 40; 3, 11; 3,
24; 4, 22; 5, 9; 9, 40; 10, 12; 10, 83; 10, 84; 16, 8; 16,
10; [2] 10, 15;
au fugit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 37; [2] 5, 6;
10, 32;
fug verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 5;
fugi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 20; 6, 4; 10, 49; 11,
16; 11, 46; 11, 55;
fugiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 11, 73; [2] 8, 13;
fugind verb gerunziu [1] 15, 11; [2] 10, 18; 11, 12;
fugiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 28; 2, 44; 4, 13;
5, 34; 5, 43; 7, 32; 7, 44; 9, 6; 9, 18; 9, 33; 10, 64; 10,
82; 11, 70; 11, 72;
fugise verb indicativ mcpf. 3 pl. [2] 12, 6;
fugînd verb gerunziu [2] 5, 8;
să fug verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 9, 10;
vor fi fugit verb viitor 2 indicativ 3 pl. [1] 15, 21;
fugít : (c. 1683-1686 MS. 45, 607/1) : adj. : „geflüchtet, geflohen”
: „passé” : (2x)
fugit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 33;
fugite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 14,
14;
fum : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Rauch” : „fumée” : (1x)
fumul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 4, 20;
fund : (1428 DERS / în antr. Fundea) : s. n. : „Grund” : „fond,
base” : (1x)
fundul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 2, 7;
fur : (1448 DERS / în antr. Furul ) : s. m. : „Dieb” : „voleur” :
(1x)
fur subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 42;
furá : (1551-1553 ES) : v. I : „stehlen, entwenden” : „voler, dérober”
: (1x)
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furîndu verb gerunziu [2] 4, 32;
furişá : (c. 1665-1672 MS. 4389, 307/1) : v. I : „schleichen” : „se
glisser, se fourrer” : (1x)
furişîndu-se verb gerunziu [3] 5, 34;
fúrmă Æ formă
furteşág Æ furtişag
furtişág : (1551-1553 ES) : s. n. : „Raub” : „vol” : (2x)
furteşaguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 4, 39;
furtişagul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 13, 6;
furtúnă : (1235 DIRC I, 147 / în antr. Furtun) : s. f. : „Sturm,
Gewitter” : „tempête” : (1x)
furtună subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 11;

G
gáta : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „bereit, fertig” : „prêt, fini” :
(14x)
gata adj. invariabil [1] 3, 28; 3, 45; 3, 58; 4, 21; 4, 35; 5,
39; 7, 29; 12, 50; 13, 37; [2] 7, 2; 8, 21; 11, 9; 14, 22;
[3] 5, 26;
gătí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bereiten, 2. zu Ende
bringen” : „1. préparer, 2. achever” : (11x)
ar fi gătit verb cond.-opt. perfect 3 pl. [3] 5, 31;
gătêşte verb imp. 2 sg. [3] 5, 20;
gătêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 2, 28;
găti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 4, 28; 13, 22;
gătindu-se verb gerunziu [3] 3, 2;
s-au gătit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 28; [3] 5, 29;
să gătesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 5, 11;
să găti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 18;
să să gătească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 27;
gătíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Vorbereitung” : „préparation” : (2x)
gătire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 21;
gătiri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 43;
gătít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „gerüstet” : „prêt” : (2x)
cel gătit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3]
6, 31;
gătită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 8;
genúche Æ genunchi
genúnchi : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Knie” : „genou” : (1x)
genuchele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [3] 5, 42;
genúne : (1415 DLRV / în top. Ghenune) : s. f. : „Meer” : „mer”
: (1x)
genunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 5, 21;
gherenián : (1688 BIBLIA) : s. m. : „Gerrener” : „Gerrénien” :
(1x)
gherinênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. neart. [2] 13, 24;
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gherineán Æ gherenian
gínere : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. m. : „Schwiegersohn” :
„gendre” : (5x)
ginere subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 54; 10, 56;
16, 12;
ginerele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 28;
ginerile subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 39;
gî́de : (1535 DRHB III, 355 / în antr. Gîde) : s. m. : „Henker” :
„bourreau” : (3x)
gîde subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 8;
gîdea subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 29;
un gîde subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 5, 8;
gîlceávă : (1551-1553 ES) : s. f. : „1. Lärm, 2. Gezänk” : „1. bruit,
2. querelle, dispute” : (10x)
gîlceava subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 48;
gîlceavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 39; [2] 3,
30; 4, 30; 10, 30; 11, 25; 13, 16; [3] 1, 23; 3, 8; 6, 19;
gînd : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Sinn, Gedanke” : „pensée” :
(12x)
gînd subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 5, 24; 6, 23; 11,
37; 15, 8; [3] 5, 39;
gîndu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 1, 25;
gîndul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 7, 21; [3] 3, 19;
5, 12; 5, 40;
gînduri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 11, 8;
gîndurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 13, 9;
gîndí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „denken” : „penser” : (30x)
a gîndi verb infinitiv prezent [2] 2, 26; 9, 12; [3] 3, 24;
gîndesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 53;
gîndescu verb indicativ prezent 3 pl. [3] 6, 11;
gîndi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 18; 6, 9; 6, 19; [3]
1, 10;
gîndiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 3, 8;
gîndiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 6, 8; [2] 9, 4;
gîndind verb gerunziu [1] 5, 61; [2] 4, 32; 5, 21; 7, 24; 9, 8;
11, 2; 11, 4; 13, 3; 14, 8; [3] 1, 2; 1, 26; 3, 11;
gîndise verb indicativ mcpf. 3 sg. [3] 1, 25;
gîndit-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [3] 3, 15;
să gîndească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 3, 32;
să gîndeşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 7, 19;
să gîndiia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 8, 35;
vor gîndi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [3] 7, 11;
gîndíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Gedanke” : „pensée” : (3x)
gîndire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 21; 9, 21;
gîndirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 63;
glas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Stimme, 2. Geräusch” : „1.
voix, 2. bruit” : (19x)
glas subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 19; 2, 27; 3,
51; 3, 54; 5, 31; 13, 7; 13, 45; [2] 3, 29; 7, 8; 7, 21; 7,
27; 12, 37; 15, 29; 15, 37; [3] 5, 51;
glasul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 41; 9, 13; 9,
41; [2] 7, 24;
glăsuí : (c. 1665-1672 MS. 4389, 432/2) : v. IV : „schreien” : „crier” :

(1x)
glăsuind verb gerunziu [3] 7, 13;
gloátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Volksmenge” : „foule” :
(19x)
a gloatelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 1, 28;
gloată subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 1, 23; 1,
30; 9, 39; [2] 6, 10; 13, 15;
gloate subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 43; 14, 45;
14, 46; [3] 2, 7;
gloatei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 9, 35;
gloatele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 4, 40; 9, 2; 11, 6;
14, 23; 14, 43;
gloatelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 6, 3; 14, 20;
goánă : (1560-1561 CORESI, TE. 2) : s. f. : „Verfolgung” : „persécution” : (2x)
goana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 12, 23;
goană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 16;
gol : (1551-1553 ES) : adj. : „nackt” : „nu” : (1x)
goli adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 11, 12;
goní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „jagen” : „chasser” : (24x)
a goni verb infinitiv prezent [2] 2, 22;
au gonit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 47; [2] 9, 4;
au gonit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 5; 4, 9; 5, 21;
15, 11;
goni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 49; 10, 78; 12, 30;
16, 9;
goniia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 24; 7, 45; 9, 15; 11,
73; 12, 51;
goniia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 15, 39;
gonindu verb gerunziu [2] 8, 25; 8, 26; [3] 2, 7;
gonindu-se verb gerunziu [2] 5, 8;
goniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 14;
s-au gonit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 60;
s-au gonit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 26;
grábă : (1642 CAZ. GOV. 216) : s. f. : „Eile” : „hâte” : (1x)
graba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 14, 43;
grábnic : (1639 AIIN I, 255) : adj. : „schnell” : „précipité” : (1x)
cea grabnică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[3] 2, 23;
grai : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Rede, Sprache” : „voix” : (3x)
graiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 52;
graiurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 5, 14; 5, 37;
grăbí : (c. 1540-1550 BGL) : v. IV : „(be)eilen, beeilen” : „dépêcher”
: (4x)
grăbi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 10;
grăbiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 9, 7;
grăbiţi verb imp. 2 pl. [2] 11, 37;
să grăbască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 9, 7;
grăí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sagen, sprechen, reden” :
„dire, parler” : (21x)
am grăit verb indicativ perfect compus 1 sg. [3] 6, 35;
au grăit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 42; [2] 4, 48;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
au grăit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 6, 29;
grăi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 25; 1, 31; 7, 15; 7,
34;
grăi verb infinitiv prezent [1] 9, 55;
grăiescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 13, 17;
grăiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 5, 39;
grăiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 1;
grăind verb gerunziu [1] 2, 23; 3, 23; 4, 19; [2] 7, 30; 12, 14;
[3] 4, 16; 6, 5;
să grăiască verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 4, 16;
se vor grăi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 14, 44;
grăít : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „gesprochen” : „parlé” :
(1x)
grăite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 30;
grăitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. sprechend, 2. Sprecher” : „1./2. (personne) qui parle” : (3x)
grăitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
6, 4;
grăitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 2; 7, 4;
grec : (1563 CORESI, PRAXIU 22) : s. m. : „Grieche” : „Grec”: (2x)
grecilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 11; 8, 18;
greşálă Æ greşeală
greşeálă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fehler, Schuld” : „faute,
tort” : (2x)
greşală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 42;
greşalele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 39;
greşí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(ver)fehlen, sich irren, sich
versündigen” : „se tromper, manquer, pécher” : (4x)
au fost greşit verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg. [2] 14, 17;
greşind verb gerunziu [2] 7, 18; [3] 3, 9;
vor greşi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 10, 4;
greşít : (c. 1559-1560 CORESI, ÎC.) : adj./s. : „abwegig” : „erroné” :
(2x)
cêle greşite subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 11, 31;
greşit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5,
12;
greu : (1448 DERS / în antr. Micle Greul ) : adj./s. n. : „schwer”
: „lourd” : (26x)
cel greu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3] 6, 5;
grea adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 1,
23; 1, 30; [2] 4, 16; 6, 3; 9, 21; [3] 5, 1; 5, 30; 5, 47; 6, 20;
grêle adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6,
30; 14, 45;
grêle subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 6, 5;
greu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5,
48; 6, 33;
greu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 4, 4; 6, 3; 9, 24;
11, 1; 13, 25; 14, 27; 14, 28; [3] 3, 1; 3, 8; 5, 7;
greutáte : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 110) : s. f. : „Gewicht,
Schwierigkeit” : „poids, obstacle” : (2x)
greutate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 10;
greutatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 47;
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gríjă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Sorge” : „souci” : (12x)
grija subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 47;
grijă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 10; 14, 42; 14,
43; [2] 2, 30; 3, 14; 11, 23; 15, 19; [3] 5, 1;
grije subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 16;
griji subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 41;
grijile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 57;
gríje Æ grijă
grijí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „besorgen, rüsten” : „soigner,
équiper” : (6x)
a griji verb infinitiv prezent [2] 9, 21;
era grijite verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 12, 3;
grijiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 21;
grijind verb gerunziu [1] 16, 14; [2] 11, 15;
grijit-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [2] 2, 26;
grîu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Weizen, Getreide” : „blé,
céréales” : (3x)
grîu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 26; 8, 28; [2] 1, 8;
groápă : (1520 DERS / în top. Groapa) : s. f. : „1. Grube, 2. Grab”
: „1. fosse, 2. tombeau” : (3x)
groapa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 19;
o groapă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 19; 10, 37;
groáznec Æ groaznic
groáznic : (1563 CORESI, PRAXIU 517) : adj./adv. : „1. furchtbar,
2. fürchterlich” : „1. affreux, terrible, 2. terriblement” : (3x)
groaznece adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
3, 27;
groaznecu adv. de mod poz. [3] 5, 45;
groaznicu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
3, 25;
gropilát : (c. 1683-1686 MS. 45, 862/1) : adj., în top. gr. Koivlh
Suriva (SEPT. FRANKF.) : „hohl” : „creux” : (3x)
gropilata adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3] 3,
15*;
gropilatei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 3,
5*; 3, 8*;
gropilós : (c. 1665-1672 MS. 4389, 102/1) : adj., în top. gr. Koivlh
Suriva (SEPT. FRANKF.) : „hohl” : „creux” : (3x)
a gropiloasei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.
[2] 10, 11*;
al gropiloasei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.
[2] 4, 4*;
gropiloasei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2]
8, 8*;
gros : (1486 DERS / în top. Groşi ) : adj. : „dick” : „gros” : (1x)
groase adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [2]
4, 41;
grozáv : (1498 DERS / în antr. Grozav) : adv. : „hässlich” : „terrifiant” : (1x)
grozav adv. de mod poz. [2] 11, 12;
grumáz : (1499 DERS / în antr. Grumadz) : s. m. : „Nacken, Hals”
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: „nuque, cou” : (4x)
grumazi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 9; 5, 49;
grumazii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 64; [3] 4, 8;

gunói : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Mist” : „fumier, fumure” :
(1x)
gunoiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 62;
gúră : (1306 DRĂGANU / în top. Gura) : s. f. : „1. Mund, 2.
Öffnung” : „1. bouche, 2. ouverture” : (7x)
gura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 55; [2] 14, 36; [3]
2, 20;
gură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 28; 5, 52; [3] 4, 16;
gurile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 60;
gustáre : (c. 1573-1578 PS. SCH. 192) : s. f. : „Geschmack” :
„saveur” : (1x)
gustare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 18;

H
háină : (1581-1582 PO) : s. f. : „Kleid, Gewand” : „vêtement” :
(13x)
haina subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 38;
haină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 35; 11, 8;
haine subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 33;
hainele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 14; 3, 48; 3,
50; 4, 39; 5, 14; 10, 62; 11, 71; 13, 45; [2] 4, 38;
hananéu Æ canaanit
har : (1477 LDSR 354) : s. n. : „Gnade” : „grace” : (5x)
har subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 60; 11, 24;
14, 25; [2] 9, 20; [3] 5, 20;
haseléf Æ chislev
háslă : (1673 DOS. PS. V. 629) : s. f. : „Jauchzer” : „cri de joie” :
(1x)
haslă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 15;
hásnă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Nutzen, Vorteil, Hilfe” :
„utilité, bénéfice, aide” : (1x)
hasnă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 23;
hărăzí : (1563 CORESI, PRAXIU 533) : v. IV : „schenken” : „destiner” : (1x)
hărăzindu verb gerunziu [3] 7, 6;

hotár : (1392 DERS) : s. n. : „Grenze, Grenzgebiet” : „frontière,
confins” : (21x)
hotarăle subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 46; 3, 32;
3, 36; 3, 43; 5, 9; 5, 60; 6, 25; 7, 24; 9, 23; 9, 72; 10,
31; 10, 43; 10, 89; 11, 34; 11, 59; 14, 6; 14, 33; 14, 34;
15, 29; 15, 30;
hotarul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 2;
hotărî́ : (1668-1670 HERODOT) : v. IV : „an etw. benachbart sein”
: „avoisiner” : (1x)
să hotărăsc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 11, 34;
hránă : (1478 DRHA II, 318 / în antr. Hrană [vornic]) : s. f. :
„Nahrung, Speise” : „nourriture” : (5x)
hrana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 57; [2] 5, 27;
hrană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 37; 6, 49; 13,
21;
hrăní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ernähren” : „nourir” : (7x)
a hrăni verb infinitiv prezent [1] 3, 33; [2] 10, 15;
am hrănit verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 7, 27;
hrănesc verb indicativ prezent 3 pl. [2] 14, 6;
hrăniia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 39; [2] 10, 14; 10, 14;
hrănít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „er-, genährt” : „nourri” : (1x)
cel hrănit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3]
6, 8;
hrăpí Æ răpi
húlă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Schmähung, Ungerechtigkeit”
: „blâme, iniquité” : (6x)
hulă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 18; 15, 24; [3]
2, 27; 3, 7;
hulele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 7, 38; [2] 8, 4;
hulí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schmähen” : „blâmer” : (6x)
au hulit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 11; [2] 10, 21;
hulescu verb indicativ prezent 3 pl. [2] 1, 28;
hulind verb gerunziu [2] 2, 7; 4, 14;
să hulêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 7, 24;
hulitór : (1563 CORESI, PRAXIU 496) : adj./s. : „(Gottes)lästerer”
: „blasphémateur, médisant” : (4x)
cêle hulitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 10, 4;
celor hulitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.
[2] 13, 11;
hulitoriu subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [2] 15, 32;
hulitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 28;

her Æ fier
hérbe Æ fierbe
hi Æ fi
hiáră Æ fiară
híre Æ fire
hîrtíe : (1481 DERS) : s. f. : „Papier” : „papier” : (1x)
hîrtiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 4, 20;

I
iad : (1551-1553 ES) : s. n. : „Hölle” : „enfer” : (5x)
iad subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 6, 23; [3] 5, 42;
6, 31;
iadul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 4, 8;
iadului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [3] 5, 51;
iamniteán : (c. 1665-1672 MS. 4389, 912/2) : s. m. : „Jamniter” :
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„Iamnite” : (1x)
iamnitêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 9;
iar : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./conj. : „1. aber, und, 2. wiederum”
: „1. mais, cependant, et, 2. de nouveau” : (149x)
iară adv. [2] 7, 33;
iară conjuncţie coord. [1] 2, 20; 3, 21; 3, 60; 4, 13; 5, 17; 5,
41; 8, 12; 8, 24; 8, 30; 10, 81; 13, 21; 13, 31; 13, 49;
14, 45; 15, 31; 15, 31; 15, 33; 15, 37; [2] 2, 20; 2, 32;
3, 8; 3, 11; 3, 11; 3, 11; 3, 13; 3, 15; 3, 23; 3, 30; 4, 15;
4, 27; 4, 27; 4, 29; 4, 47; 4, 50; 5, 6; 5, 7; 5, 18; 5, 22;
5, 24; 5, 27; 6, 5; 6, 9; 6, 19; 6, 21; 6, 26; 6, 30; 7, 8;
7, 9; 7, 24; 7, 25; 7, 31; 7, 33; 7, 37; 7, 38; 8, 1; 8, 12;
8, 14; 8, 15; 8, 18; 8, 24; 8, 25; 8, 28; 8, 31; 8, 34; 9, 5;
10, 1; 10, 2; 10, 10; 10, 16; 10, 20; 10, 24; 10, 25; 10,
28; 10, 30; 10, 33; 10, 34; 11, 22; 11, 27; 12, 1; 12, 2;
12, 4; 12, 15; 12, 32; 12, 35; 13, 3; 13, 4; 14, 3; 14, 14;
14, 17; 14, 23; 14, 26; 14, 27; 14, 29; 14, 30; 14, 34;
14, 37; 15, 1; 15, 2; 15, 5; 15, 7; 15, 18; 15, 25; 15, 26;
15, 27; 15, 39; 15, 39; [3] 1, 1; 1, 2; 1, 12; 1, 15; 1, 16;
1, 20; 1, 25; 2, 1; 2, 7; 2, 8; 2, 16; 2, 21; 2, 30; 2, 32;
3, 3; 3, 7; 3, 8; 3, 17; 3, 17; 3, 22; 3, 27; 4, 2; 4, 9; 4,
16; 4, 17; 5, 4; 5, 6; 5, 10; 5, 13; 5, 20; 5, 20; 5, 24; 5,
25; 5, 30; 5, 35; 5, 39; 5, 45; 6, 1; 6, 10; 6, 12; 6, 29;
7, 16;
iáră Æ iar
iárăşi : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adv. : „wiederum, abermals” :
„de nouveau, encore” : (14x)
iarăşi adv. [1] 4, 35; [2] 3, 33; 5, 7; 5, 20; 7, 11; 7, 14; 7,
23; 12, 7; 12, 31; 14, 46; [3] 5, 13; 5, 25; 5, 36; 5, 40;
iárbă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gras” : „herbe” : (1x)
iarbă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 5;
iátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : interj. : „siehe da” : „voici, voilà” :
(15x)
iată interjecţie [1] 2, 12; 2, 65; 3, 53; 4, 36; 5, 14; 5, 30; 6,
13; 6, 26; 9, 39; 9, 45; 9, 58; 11, 68; 16, 5; 16, 24; [3]
2, 13;
ídol : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Götze, Idol” : „idole” : (6x)
idoli subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 50;
idolii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 13, 47; [2] 12, 40;
[3] 4, 16;
idolilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 45; 3, 49;
iduméu Æ edomit
iéderă : (1559 DERS / în antr. Iaderă) : s. f. : „Efeu” : „lierre” :
(2x)
iêderă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 29;
iêdere subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 7;
ieri : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „gestern” : „hier” : (1x)
ieri adv. de timp [1] 9, 44;
iertá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verzeihen” : „pardonner” :
(8x)
au iertat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 11, 15; 11, 18; 11,
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35;
iert verb indicativ prezent 1 sg. [1] 10, 30;
iertăm verb indicativ prezent 1 pl. [1] 11, 35; 13, 39;
să iêrte verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 8;
să să iêrte verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 11, 24;
iertáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Vergebung, Erlass” : „pardon,
mandement” : (2x)
iertare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 34; 13, 34;
iertát : (1581 CORESI, EV. 51) : adj. : „verziehen” : „pardonné” :
(1x)
iertat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10,
31;
ierusalimeán : (c. 1665-1672 MS. 4389, 360/2) : s. m. : „Bewohner
von Jerusalem” : „Jérusalemite” : (3x)
ai ierusalimlênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 14,
37;
ierusalimlêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 23;
irusalimlênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 8, 36;
ierusalimleán Æ ierusalimean
ieşí : (1521 NEACŞU) : v. IV : „heraus-, hinausgehen” : „sortir” :
(67x)
a ieşi verb infinitiv prezent [1] 13, 49; 15, 25; [2] 4, 34;
au ieşit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 61; 7, 33; 7, 46;
[2] 5, 26;
au ieşit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 1; 7, 41; 9, 39;
15, 10; [2] 6, 8;
iasă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 2, 27;
ies verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 13; [3] 4, 12;
ieşi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 11; 3, 11; 3, 16; 5, 33;
5, 59; 7, 24; 7, 31; 7, 35; 7, 39; 9, 65; 9, 65; 10, 2; 10,
57; 10, 74; 11, 15; 11, 60; 12, 33; 12, 41; [2] 2, 4; 12, 33;
ieşiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 14, 36; [2] 8, 13; [3] 4, 11;
5, 48;
ieşind verb gerunziu [1] 5, 67; 15, 41; 16, 3; [2] 8, 8; 12, 26;
13, 13; [3] 5, 5;
ieşiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 12; 5, 65; 6, 21;
6, 31; 6, 49; 9, 67; 10, 86; 11, 2; 11, 60; [2] 10, 27;
ieşit-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 12;
ieşit-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 1;
ieşiţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 33; 10, 63;
işiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 36;
să iasă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 46; 9, 29; 11, 2; 15,
14;
să ies verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 15, 4;
vom ieşi verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 2, 34;
ieşíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Ausgang, Exodus” : „sortie”
: (2x)
ieşire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 26; 5, 27;
iézer : (1454 DERS / în antr. Petr[a] Ezerean[a]) : s. n. : „See” :
„lac” : (2x)
iêzerile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 35;
iêzerul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 12, 16;
indián : (1648 GCR I, 130) : s. m. : „Inder” : „Indien” : (1x)
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indianul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 6, 37;

inél : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „Ring” : „anneau, bague” :
(1x)
inelul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 15;
ínemă Æ inimă
ínimă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Herz, Seele” : „coeur, âme” :
(19x)
ale inimii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 2;
inema subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 10;
inemii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 6, 11; [2] 5, 21;
inima subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 4; 9, 7; 12, 28;
16, 13; [2] 1, 4; 2, 3; 11, 9;
inimă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 25; 9, 14; [2]
1, 3; 1, 3; 3, 17; [3] 5, 47; 6, 41;
inimile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 15, 27;
intrá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „hinein-, hereintreten” :
„entrer” : (38x)
a întra verb infinitiv prezent [1] 13, 49; 15, 25; [2] 5, 15; [3] 1, 12;
au întrat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 48;
au întrat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 62; 12, 48; [2]
1, 16; 3, 28; 9, 2;
întra verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 3; [2] 3, 14;
întrară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 36; 8, 19; 10, 83;
12, 3; 16, 16;
întră verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 19; 1, 23; 11, 13; 13,
47; 13, 51;
întrînd verb gerunziu [1] 15, 37; [2] 5, 26; 8, 1; 11, 5; 14, 43;
[3] 1, 13; 5, 46;
să întrăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 3, 17;
să între verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 12, 3;
să între verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 46; 13, 12; 15, 14;
[3] 1, 10; 2, 28;
va întra verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 13, 13;
voiu întra verb viitor 1 indicativ 1 sg. [3] 1, 15;
intráre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Eingang, Eintritt” : „entrée” :
(4x)
întrare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 5; [3] 1, 26;
3, 18;
întrarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 46;
intrát : (c. 1564 CORESI, CAZ. 74) : adj. : „eingetreten” : „entré” :
(1x)
întraţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
31;
iopián : (c. 1665-16272 MS. 4389, 912/2) : s. m. : „Bewohner von
Joppe” : „habitant de Joppé” : (2x)
ioppiênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 3;
iopiênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 12, 7;
ioppián Æ iopian
ipát : (1620 MOXA) : s. m. : „Konsul” : „consul” : (1x)
ipatul subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 16;
irusalimleán Æ ierusalimean

iscălít : (1688 BIBLIA) : adj./s. : „unterschrieben” : „signé” : (4x)
cea iscălită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
11, 17; [3] 6, 41;
iscălit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 9, 18;
iscălită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 18;
iscoádă : (1521 DERS) : s. f. : „Kundschafter, Späher, Spion” :
„espion” : (1x)
iscoade subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 26;
iscodí : (1603 HC2 I, 166) : v. IV : „ausspähen” : „explorer,
espionner” : (2x)
iscodiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 9, 26;
să iscodească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 38;
iscodíre : (1581 CORESI, EV. 323) : s. f. : „Befragung” : „interrogation, enquête” : (1x)
[o] iscodire subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 7, 5;
iscusít : (1632 EUSTR. PRAV. 347) : adj./adv. : „1. erfahren, 2.
geeignet, 3. klugerweise” : „1. sage, 2. appropié, 3. sagement”
: (4x)
iscusit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
10, 19;
iscusit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
4, 46;
iscusit adv. de mod poz. [2] 12, 43;
iscusiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
13, 40;
ispítă : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Prüfung” : „épreuve”
: (2x)
ispită subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 52; [2] 8, 9;
ispití : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. in Versuchung führen,
2. prüfen” : „1. tenter, séduire, 2. mettre à l’épreuve” : (13x)
ispiti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 18;
ispitiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 10, 12;
ispitind verb gerunziu [2] 1, 34;
ispitindu verb gerunziu [3] 2, 6;
mă voiu ispiti verb viitor 1 indicativ 1 sg. [2] 11, 19;
ne-am ispitit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 12, 10;
ne vom ispiti verb viitor 1 indicativ 1 pl. [2] 2, 24;
s-au ispitit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 4, 3;
să ispitiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 1, 21; 1, 25; 2, 32;
vă ispitiţi verb indicativ prezent 2 pl. [3] 6, 24;
vei ispiti verb viitor 1 indicativ 2 sg. [3] 5, 40;
isprávă : (1479 DERS) : s. f. : „1. Handlung, 2. Erfolg” : „1. action,
affaire, 2. succès” : (2x)
ispravă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 18; [3] 2,
22;
isprávnic : (1495 DERS) : s. m. : „Aufseher, Vorsteher” :
„surveillant, chef administratif d’un district” : (5x)
ispravnic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 4; 4, 29;
11, 1;
ispravnici subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 22;
ispravnicul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 14, 2;
isprăví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ausrichten, zustande
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bringen” : „finir, accomplir, achever” : (2x)
s-au isprăvit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 13, 26;
să să isprăvască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 11, 25;
isprăvíre : (1581 CORESI, EV. 340) : s. f. : „Erhaltung” : „maintien,
conservation” : (1x)
isprăvirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 34;
isprăvnicíe : (1632 EUSTR. PRAV. 407, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Aufsicht” : „surveillance” : (1x)
isprăvniciia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 3;
istórie : (1643 VARLAAM, C. 133) : s. f. : „Geschichte” : „histoire,
récit” : (4x)
istoríe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 33;
istoríei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 25;
istoríia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 31; 2, 33;
istoví : (1591-1592 DIR) : v. IV : „enden” : „finir” : (1x)
istovind verb gerunziu [3] 6, 32;
iubí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „lieben” : „aimer” : (3x)
iubesc verb indicativ prezent 3 pl. [2] 2, 26;
iubescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 33;
iubind verb gerunziu [2] 10, 20;
iubíre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Liebe” : „affection” :
(6x)
iubire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 27; 14, 9; [3]
3, 15; 3, 18; 3, 20;
iubiri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 11;
iubít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „geliebt, beliebt” : „aimé”
: (1x)
celor iubiţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 6, 11;
iubitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „liebevoll” : „aimant” :
(3x)
cea iubitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[3] 4, 15;
cel iubitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 15, 14;
iubitoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
14, 37;
iubitoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 6, 2*;
iudéu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Jude” : „juif” : (2x)
iudeilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 10, 25; 11, 33;
iuşuráre Æ uşurare
iúte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv. : „1./2. schnell” : „1. rapide,
2. vite” : (4x)
[cea] iute adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
2, 23;
iute adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 20;
iute adv. de mod poz. [2] 3, 25; [3] 4, 5;
iví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erscheinen” : „apparaître” :
(8x)
ivindu-se verb gerunziu [2] 13, 17;
s-au ivit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 26;

357
s-au ivit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 27;
s-au ivitu verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 33;
s-au ivitu verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 33;
să ivi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 4, 6; 4, 19;
să va ivi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 2, 8;
ivít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „erschienen” : „apparu” : (2x)
ivit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15,
35;
ivite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [2] 12,
41;
izbăví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erretten” : „sauver” : (3x)
ai izbăvit verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 12;
izbăvêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 4, 11;
să izbăvi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 60;
izbăvitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Heiland” : „Sauveur” :
(1x)
Izbăvitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [3] 7, 23;
izbitúră : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. f. : „Krach” : „fracas” : (1x)
izbiturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 41;
izbî́ndă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Rache” : „vengeance” :
(5x)
izbînda subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 67; 3, 15; 7, 9;
izbîndă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 24; 7, 38;
izbîndí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „rächen” : „venger” : (8x)
au izbîndit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 42;
izbîndiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 10, 17;
izbîndiţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 67;
să izbîndească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 21; [2] 6,
14;
-şi izbîndiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 9, 26;
vei izbîndi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 6, 22;
voiu izbîndi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 6;
izbîndíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Sieg, 2. Rache, 3. Erfolg”
: „1. victoire, 2. vengeance, 3. succès” : (3x)
izbîndirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 42; [3] 7, 9;
izbîndiri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 1, 5;
izbucní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hervorbrechen” : „jaillir”
: (1x)
izbucnind verb gerunziu [1] 3, 4;
iznoávă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Neuerung” : „nouveauté” : (1x)
iznoavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 9;
izvód : (1563 CORESI, PRAXIU 313) : s. n. : „1. Abschrift, 2. Inhalt” :
„1. copie, 2. contenu” : (13x)
izvoadele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 14, 48;
izvod subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 11, 37; [3] 3,
30;
izvodul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 8, 22; 11, 31;
12, 5; 12, 7; 12, 19; 14, 20; 14, 23; 14, 23; 14, 27; 15,
24;
izvodí : (1581-1582 PO) : v. IV : „abschreiben” : „copier” : (1x)
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împăcát : (c. 1665-1672 MS. 4389, 520/2) : adj. : „zufrieden, befriedigt” : „en paix avec, concilié” : (1x)
împăcaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
12, 4;

îmbărbătá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ermutigen” : „encourager” : (1x)
vă îmbărbătaţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 64;

împăcăciúne : (1632 EUSTR. PRAV. 299, ap. TIKTIN3) : s. f. :
„Versöhnung” : „apaisement” : (1x)
împăcăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 20;

îmbătá : (c. 1573-1578 PS. SCH. 109) : v. I : „sich berauschen,
betrinken” : „s’enivrer” : (1x)
s-au îmbătat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 16, 16;

împăcătór : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. m. : „Versöhnender” :
„celui qui apaise, qui réconcilie” : (1x)
împăcătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 13;

îmbătrîní : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „altern” : „vieillir”
: (1x)
îmbătrîniiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 16, 3;

împărát : (1521 NEACŞU) : s. m. : „Kaiser” : „empereur” : (281x)
a împăratului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 3, 6; 3, 8;
6, 7; 11, 22; [3] 6, 22; 7, 20;
ale împăratului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 6, 56; 10,
37;
ale împăraţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 2, 13;
împărat subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 6; 10, 48;
10, 68; 11, 40; [2] 1, 10; 1, 11; 3, 3; 9, 25; [3] 6, 5;
Împărat subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 35;
împărate subst. comun masc. sg. voc. neart. [2] 14, 9; [3] 5, 29;
5, 40;
Împărate subst. propriu masc. sg. voc. neart. [3] 2, 9; 2, 13; [3]
6, 2;
împăratu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 25;
împăratul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 1, 11;
1, 15; 1, 20; 1, 30; 1, 43; 1, 46; 2, 15; 2, 17; 3, 26; 3,
27; 3, 37; 4, 27; 6, 1; 6, 2; 6, 8; 6, 16; 6, 17; 6, 21; 6,
28; 6, 33; 6, 43; 6, 48; 6, 50; 6, 55; 6, 57; 6, 61; 6, 62;
7, 6; 7, 8; 7, 20; 7, 25; 7, 26; 7, 33; 7, 41; 8, 5; 8, 31;
9, 57; 10, 2; 10, 8; 10, 15; 10, 18; 10, 25; 10, 37; 10,
51; 10, 55; 10, 58; 10, 61; 10, 62; 10, 63; 10, 65; 10,
88; 11, 1; 11, 5; 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 9; 11, 14; 11,
16; 11, 18; 11, 21; 11, 24; 11, 26; 11, 30; 11, 32; 11,
34; 11, 38; 11, 41; 11, 44; 11, 44; 11, 45; 11, 46; 11,
47; 11, 48; 11, 49; 11, 52; 12, 20; 12, 39; 13, 31; 13,
34; 13, 35; 13, 36; 14, 1; 14, 2; 14, 38; 15, 1; 15, 2; 15,
11; 15, 16; 15, 22; 15, 25; 15, 36; 15, 36; 15, 38; 15,
39; 15, 41; 16, 18; [2] 1, 20; 1, 33; 1, 34; 1, 35; 3, 7; 3,
32; 3, 35; 3, 37; 4, 4; 4, 10; 4, 18; 4, 21; 4, 24; 4, 28;
4, 31; 4, 36; 4, 44; 4, 45; 4, 46; 5, 10; 5, 18; 6, 1; 6, 21;
7, 1; 7, 3; 7, 12; 7, 25; 7, 39; 9, 19; 11, 14; 11, 15; 11,
22; 11, 27; 11, 36; 12, 1; 13, 9; 13, 18; 13, 22; 14, 4;
14, 27; 15, 22; [3] 1, 25; 2, 27; 2, 31; 3, 7; 3, 12; 4, 11;
4, 16; 4, 17; 5, 11; 5, 14; 5, 16; 5, 18; 5, 21; 5, 26; 5,
26; 5, 35; 5, 36; 5, 42; 5, 46; 6, 16; 6, 30; 6, 33; 6, 40;
6, 41; 7, 1; 7, 10; 7, 18;
Împăratul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 9; 13, 4;
Împăratul subst. propriu masc. sg. voc. art. [3] 2, 2;
împăratului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 44; 1,
52; 1, 60; 2, 18; 2, 18; 2, 19; 2, 22; 2, 23; 2, 25; 2, 31;
2, 31; 2, 33; 2, 34; 3, 14; 3, 32; 3, 38; 3, 39; 3, 43; 4, 3;
6, 32; 6, 40; 6, 42; 6, 47; 6, 60; 7, 7; 7, 8; 7, 8; 8, 8;
10, 20; 10, 36; 10, 36; 10, 40; 10, 44; 10, 45; 10, 59;
11, 2; 11, 5; 11, 28; 11, 29; 11, 51; 11, 57; 15, 32; 15,
32; [2] 4, 8; 4, 23; 4, 27; 4, 30; 7, 30; 8, 8; 8, 10; 11, 1;
11, 18; 11, 27; 11, 35; 13, 13; 13, 26; 14, 8; 14, 29; [3]
2, 26; 5, 10; 6, 20; 6, 37; 7, 11;
împăraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 2; 3, 7; 6,

s-au izvodit verb indicativ prezent 3 sg. [1] 8, 22;

îmblá Æ umbla
îmblînzí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „besänftigen” : „calmer,
apaiser” : (1x)
să îmblînzască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 4, 45;
îmbogăţí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „reich machen” :
„enrichir” : (1x)
să îmbogăţască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 7, 24;
îmbrăcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(sich) anziehen, (sich)
bekleiden” : „(se) vêtir” : (11x)
a să îmbrăca verb infinitiv prezent [1] 14, 44;
îmbrăcară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 62;
îmbrăcîndu-se verb gerunziu [3] 6, 34;
s-au îmbrăcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 48; 14, 9;
s-au îmbrăcat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 29; 8, 14;
să îmbrăcară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 14;
să îmbrăcă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 3; 10, 21;
să să îmbrace verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 43;
îmbrăcát : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „bekleidet” : „habillé,
vêtu” : (2x)
îmbrăcat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
10, 64;
îmbrăcaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
3, 15;
îmbrăcămínte : (1551-1553 ES) : s. f. : „Kleidung” : „vêtements”
: (2x)
îmbrăcăminte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 24;
[2] 3, 26;
îmbrăţăşá Æ îmbrăţişa
îmbrăţişá : (1581-1582 PO) : v. I : „umarmen” : „embrasser” :
(1x)
îmbrăţăşindu-se verb gerunziu [3] 5, 49;
împăcá : (1551-1553 ES) : v. I : „versöhnen” : „réconcilier” : (5x)
să împăcă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 23;
să să împace verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 6, 60;
să să împace verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 1, 5; 8, 29;
să va împăca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 7, 33;
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29; 10, 49; 10, 60; 15, 5; 15, 15; [2] 2, 13; 5, 16; [3] 3, 3;
împăraţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 30; 8, 4;
10, 58; 12, 13; 14, 13; [2] 3, 2;
împăraţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 48; 10,
89; 13, 36; 15, 19; [2] 13, 4; [3] 3, 19; 5, 35;
împărătésc : (1551-1553 ES) : adj. : „kaiserlich” : „impérial” :
(14x)
cêle împărăteşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 4, 11; 4, 25; 15, 5;
împărăteasca adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[2] 4, 6;
împărătească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 6, 43; 13, 15; 15, 8; [3] 7, 12;
împărătesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[3] 3, 28;
împărăteşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. neart.
[2] 13, 15;
împărăteşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[1] 11, 34; 15, 8;
împărăteşti adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 10, 43;
împărăteştile adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 3, 13;
împărăţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. herrschen, 2. zum
König machen” : „1. régner, 2. proclamer qqn. empereur” :
(21x)
a împărăţi verb infinitiv prezent [1] 6, 17;
au împărăţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 11; 6, 2;
10, 1;
împărăţêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 12, 7;
împărăţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 1; 1, 8; 7, 1;
11, 19; 11, 54; 13, 32;
împărăţind verb gerunziu [2] 1, 7;
împărăţiţi verb indicativ prezent 2 pl. [3] 6, 24;
să împărăţască verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 13;
să împărăţască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 1, 18; 1, 18; 6,
55; 12, 39;
să împărăţească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 15;
vei împărăţi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 9;
vor împărăţi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 7;
împărăţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Reich” : „royaume” :
(53x)
ale împărăţiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 27;
al împărăţiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 26;
împărăţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 10; 3, 14;
7, 8; 15, 4; 15, 4; [2] 1, 7; 3, 13; 11, 23;
împărăţiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 57; 3, 32;
3, 37; 6, 47; 6, 57; 7, 2; 7, 4; 10, 37; 10, 52; 10, 53; 10,
55; 11, 52; 15, 28; [2] 9, 25; [3] 6, 24;
împărăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 19;
împărăţii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 11;
împărăţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 7; 1, 11; 1,
18; 1, 43; 1, 53; 6, 14; 8, 18; 10, 33; 10, 34; 10, 43; 11,
1; 11, 1; 11, 9; 11, 11; 11, 51; 15, 3; 15, 9; 15, 29; [2]
2, 17; 4, 7; 10, 11; 14, 6; [3] 7, 3; 7, 12;
împărăţiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 18; 8, 12;
împărecheá Æ împerechea
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împărechére Æ împerechere
împărţeálă : (1563 CORESI, PRAXIU 537) : s. f. : „Verteilung” :
„partage” : (1x)
împărţêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 5, 14;
împărţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „aufteilen, zerteilen, unterscheiden” : „partager, distinguer” : (12x)
au împărţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 35; [2] 8, 28;
8, 30; [3] 6, 31;
împarte verb imp. 2 sg. [2] 15, 2;
împărţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 7; 16, 7;
împărţindu verb gerunziu [3] 1, 7;
împărţîndu verb gerunziu [2] 8, 28; [3] 3, 16;
să împărţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 11;
să împărţiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 20;
împerecheá : (1551-1553 ES) : v. II : „paaren” : „associer, accoupler” : (1x)
să împărechează verb indicativ prezent 3 pl. [2] 14, 6;
împerechére : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 81) : s. f. : „1. Zwietracht,
2. Abfall” : „1. désunion, 2. apostasie” : (2x)
împărechêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 15;
împărechiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 29;
împínge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. rücken, 2. verwerfen”
: „1. pousser, presser, 2. rejetter” : (3x)
au împins verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 4, 42;
împingîndu-se verb gerunziu [2] 5, 5;
să să împingă verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 13, 6;
împleá Æ umple/-ea
împletecít Æ împleticit
împleticít : (1683 DOS. PAR. 119) : adj. : „1. verwickelt, 2. gebunden” : „1. embrouillé, 2. lié” : (2x)
împletecit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[3] 2, 22;
împleteciţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[3] 4, 8;
împodobí : (c. 1665-1672 MS. 4389, 53/2) : v. IV : „schmücken,
zieren” : „orner, décorer” : (5x)
au împodobit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 57;
împodobind verb gerunziu [3] 3, 5;
împodobitu-ne-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 13, 37;
să împodobască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 9, 16;
să împodobească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 15;
împodobít : (1563 CORESI, PRAXIU 168) : adj. : „geschmückt,
verziert” : „décoré” : (4x)
împodobit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
3, 25;
împodobite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
5, 45;
împodobitu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[3] 6, 1;
împodobiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 3, 33;
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împoncişá : (1620 MOXA) : v. I : „entgegenkehren, -richten” :
„se révolter” : (4x)
împoncişindu-se verb gerunziu [3] 3, 19;
s-au împoncişat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 11;
să împoncişa verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 38; [3] 3, 1;
împotrívă : (1551-1553 ES) : adv./prep. : „gegen(über), entgegen”
: „au contraire, contre” : (19x)
împotriva prep. [1] 2, 41; 4, 18; 10, 4; 10, 48; 10, 63; [2]
10, 14;
împotrivă adv. [1] 3, 54; 7, 25; 14, 7; 14, 44; [2] 1, 32; 10,
26; 10, 26; 14, 29; 15, 39; [3] 2, 28; 6, 19;
împrotiva prep. [1] 14, 29;
împotriví : (1551-1553 ES) : v. IV : „sich widersetzen” : „s’opposer” : (1x)
împotrivindu-se verb gerunziu [3] 3, 7;
împotrivíre : (1649 MARD.) : s. f. : „Widerstand” : „opposition” :
(1x)
împotrivirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 3, 22;
împotrivitór : (1649 MARD.) : s. m. : „Widersacher” : „adversaire,
opposant” : (1x)
împotrivitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 9;
împotrívnic : (c. 1683-1686 MS. 45, 65/2) : s. m. : „Widersacher” :
„adversaire” : (1x)
împrotivnicilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 9, 8;
împreetení Æ împrieteni
împrejúr : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./prep./s. : „1. um ... herum,
in der Gegend, 2. Umgebung” : „1. autour de, aux alentours
de, 2. alentours” : (25x)
împrejur adv. de loc [1] 1, 57; 5, 65; 6, 62; 7, 24; 10, 45; 11,
22; 11, 23; 13, 29; 13, 33; [2] 14, 9;
împrejurul prep. [1] 1, 39; 5, 11; 6, 18; 6, 19; 6, 20; 7, 17;
11, 21; 11, 61; 12, 27; 14, 36; [2] 3, 38; 4, 41; 13, 14;
15, 1;
împrejururile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 4;
împresurá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „ergreifen” : „envahir” : (1x)
împresurîndu-se verb gerunziu [2] 3, 27;
împreuná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. zusammenbringen,
vereinigen, 2. zusammenkommen” : „1. unir, joindre, 2. se
rejoindre” : (10x)
a se împreuna verb infinitiv prezent [2] 8, 14;
au împreunat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 6, 32;
împreună verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 20;
împreunîndu-se verb gerunziu [2] 3, 7; 6, 4;
s-au împreunat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 3;
să împreunară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 14, 16;
să împreună verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 46;
să să împréune verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 11, 22; [3] 4, 11;
împreunáre : (1551-1553 ES) : s. f. : „1. Vereinigung, 2. Anteilnahme” : „2. accouplement, 2. participation” : (2x)
a împreunării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 6;

împreunare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 25;
împreunát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „vereinigt” : „réuni” : (1x)
împreunat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 9, 13;
împreúnă : (1551-1553 ES) : adv. : „zusammen, gemeinsam” :
„ensemble” : (77x)
împreună adv. [1] 3, 6; 3, 14; 3, 39; 4, 21; 4, 28; 5, 5; 5,
44; 6, 20; 6, 36; 7, 19; 8, 20; 9, 1; 9, 5; 9, 14; 9, 16; 9,
24; 10, 24; 10, 77; 10, 85; 10, 87; 11, 6; 11, 47; 12, 45;
12, 47; 12, 48; 13, 12; [2] 3, 23; 4, 36; 5, 26; 5, 27; 7,
4; 7, 5; 7, 29; 8, 13; 8, 14; 8, 25; 8, 31; 9, 4; 9, 15; 10,
15; 10, 19; 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 9; 11, 35; 12, 3; 12,
3; 13, 2; 13, 12; 13, 13; 13, 14; 13, 15; 14, 20; 15, 2;
15, 10; 15, 31; [3] 1, 1; 1, 22; 2, 25; 2, 31; 3, 7; 3, 8; 3,
10; 3, 10; 3, 25; 4, 6; 4, 15; 5, 21; 5, 32; 5, 39; 5, 47;
6, 4; 6, 16; 6, 17; 6, 38; 6, 41;
împrietení : (1639 AIIN I, 261) : v. IV : „anfreunden” : „(se) lier
d’amitié” : (1x)
au împreetenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 43;
împrotívă Æ împotrivă
împrotívnic Æ împotrivnic
împúnge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „stoßen, stechen” :
„pousser, piquer” : (3x)
au împuns verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 26;
împungînd verb gerunziu [2] 12, 23;
s-au fost împungînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [2]
12, 22;
împuţiná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „vermindern” : „se
diminuer, devenir moins nombreux” : (1x)
împuţinîndu-să verb gerunziu [2] 12, 11;
în : (1499 DERS) : prep. : „1. in, an, um, 2. bei, 3. zwischen” :
„1. en, dans, à, 2. par, 3. parmi” : (442x)
în prep. [1] 1, 1; 1, 11; 1, 12; 1, 16; 1, 21; 1, 26; 1, 28; 1,
28; 1, 51; 1, 54; 1, 56; 1, 57; 1, 57; 1, 58; 1, 61; 1, 61;
1, 62; 2, 1; 2, 1; 2, 6; 2, 6; 2, 7; 2, 8; 2, 9; 2, 11; 2, 17;
2, 18; 2, 18; 2, 22; 2, 22; 2, 23; 2, 25; 2, 26; 2, 27; 2,
28; 2, 31; 2, 31; 2, 32; 2, 38; 2, 40; 2, 41; 2, 41; 2, 41;
2, 41; 2, 46; 2, 47; 2, 51; 2, 53; 2, 55; 2, 56; 2, 57; 2,
58; 2, 62; 2, 62; 2, 64; 2, 65; 2, 70; 2, 70; 3, 1; 3, 4; 3,
6; 3, 7; 3, 8; 3, 11; 3, 18; 3, 19; 3, 29; 3, 34; 3, 34; 3,
36; 3, 37; 3, 43; 3, 46; 3, 47; 3, 48; 3, 58; 3, 60; 4, 2;
4, 13; 4, 17; 4, 17; 4, 24; 4, 25; 4, 28; 4, 30; 4, 31; 4,
37; 4, 38; 4, 46; 4, 46; 4, 49; 4, 50; 4, 52; 4, 59; 4, 59;
4, 60; 4, 60; 5, 2; 5, 3; 5, 5; 5, 9; 5, 16; 5, 18; 5, 24; 5,
25; 5, 26; 5, 26; 5, 27; 5, 33; 5, 34; 5, 43; 5, 46; 5, 46;
5, 51; 5, 51; 5, 51; 5, 55; 5, 60; 5, 65; 5, 67; 6, 8; 6, 12;
6, 13; 6, 16; 6, 17; 6, 18; 6, 26; 6, 31; 6, 32; 6, 38; 6,
45; 6, 45; 6, 45; 6, 53; 6, 57; 7, 1; 7, 4; 7, 22; 7, 24; 7,
28; 7, 35; 7, 38; 7, 38; 7, 40; 7, 43; 8, 3; 8, 10; 8, 15;
8, 23; 8, 24; 8, 26; 9, 1; 9, 3; 9, 5; 9, 11; 9, 12; 9, 13;
9, 14; 9, 19; 9, 19; 9, 23; 9, 24; 9, 27; 9, 30; 9, 31; 9,
31; 9, 34; 9, 43; 9, 45; 9, 48; 9, 49; 9, 50; 9, 53; 9, 53;
9, 54; 9, 54; 9, 55; 9, 56; 9, 65; 9, 65; 9, 69; 9, 71; 9,
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73; 10, 1; 10, 2; 10, 10; 10, 12; 10, 14; 10, 21; 10, 21;
10, 21; 10, 30; 10, 33; 10, 37; 10, 41; 10, 42; 10, 43;
10, 46; 10, 47; 10, 50; 10, 52; 10, 55; 10, 55; 10, 57;
10, 61; 10, 67; 10, 70; 10, 72; 11, 3; 11, 4; 11, 13; 11,
14; 11, 14; 11, 18; 11, 19; 11, 20; 11, 37; 11, 40; 11,
45; 11, 47; 11, 48; 11, 48; 11, 52; 11, 64; 11, 68; 11,
74; 12, 9; 12, 11; 12, 21; 12, 25; 12, 28; 12, 32; 12, 35;
12, 36; 12, 47; 13, 5; 13, 8; 13, 14; 13, 20; 13, 20; 13,
22; 13, 25; 13, 28; 13, 30; 13, 30; 13, 32; 13, 39; 13,
39; 13, 40; 13, 41; 13, 42; 13, 42; 13, 43; 13, 44; 13,
44; 13, 49; 13, 51; 13, 51; 14, 1; 14, 5; 14, 9; 14, 13;
14, 17; 14, 19; 14, 22; 14, 23; 14, 26; 14, 26; 14, 27;
14, 27; 14, 27; 14, 28; 14, 31; 14, 35; 14, 36; 14, 36;
14, 41; 14, 43; 14, 44; 14, 47; 14, 48; 14, 48; 15, 4; 15,
8; 15, 9; 15, 10; 15, 35; 15, 37; 15, 38; 15, 38; 15, 41;
16, 2; 16, 2; 16, 3; 16, 3; 16, 7; 16, 14; 16, 14; 16, 24;
[2] 1, 5; 1, 7; 1, 7; 1, 10; 1, 12; 1, 13; 1, 14; 1, 18; 1,
24; 1, 27; 2, 1; 2, 8; 2, 13; 2, 13; 2, 18; 2, 30; 3, 8; 4,
18; 4, 30; 4, 31; 4, 41; 5, 2; 5, 2; 5, 8; 5, 9; 5, 11; 5,
12; 5, 14; 5, 22; 5, 23; 5, 26; 5, 27; 6, 2; 6, 13; 6, 16; 6,
20; 7, 6; 7, 6; 7, 18; 7, 20; 7, 22; 7, 22; 7, 23; 7, 27; 7,
27; 7, 29; 7, 34; 7, 37; 8, 1; 8, 21; 8, 27; 9, 21; 9, 23;
9, 28; 10, 5; 10, 5; 10, 6; 10, 6; 10, 6; 10, 8; 10, 23; 10,
28; 10, 30; 11, 5; 11, 11; 11, 21; 11, 28; 12, 3; 12, 15;
12, 22; 12, 39; 13, 1; 13, 5; 13, 8; 13, 9; 13, 10; 13, 12;
13, 13; 13, 22; 14, 3; 14, 4; 14, 4; 14, 15; 14, 24; 14,
26; 14, 36; 14, 38; 14, 44; 15, 1; 15, 3; 15, 4; 15, 8; 15,
22; 15, 33; 15, 40; [3] 1, 3; 1, 17; 1, 19; 1, 23; 2, 1; 2,
7; 2, 18; 2, 19; 2, 20; 3, 15; 3, 17; 3, 24; 3, 25; 4, 1; 4,
6; 4, 6; 4, 7; 4, 8; 4, 8; 4, 9; 4, 10; 4, 11; 5, 11; 5, 11;
5, 16; 5, 25; 5, 31; 5, 42; 5, 42; 5, 43; 5, 48; 5, 49; 6, 3;
6, 4; 6, 6; 6, 7; 6, 8; 6, 10; 6, 12; 6, 15; 6, 17; 6, 30; 6,
38; 6, 38; 6, 38; 6, 38; 7, 12;
înaínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./prep. : „1. früher, zuerst, 2.
von, (be)vor” : „1. auparavant, 2. avant” : (149x)
înainte adv. [1] 1, 23; 6, 27; 10, 30; 11, 35; 12, 27; [2] 1,
8; 1, 13; 1, 15; 4, 14; 4, 40; 4, 48; 5, 18; 7, 4; 7, 10; 7,
37; 8, 8; 8, 22; 8, 23; 10, 1; 10, 3; 10, 27; 11, 19; 12,
31; 12, 36; 13, 12; 15, 15; 15, 28; 15, 30; [3] 1, 12; 1,
16; 2, 26; 2, 27; 5, 12; 5, 18; 5, 29; 5, 46; 7, 4;
înaintea prep. [1] 1, 3; 1, 14; 1, 18; 2, 23; 3, 18; 3, 23; 5,
7; 5, 19; 5, 40; 5, 43; 5, 44; 5, 63; 6, 60; 7, 42; 8, 21;
9, 11; 10, 60; 10, 73; 11, 24; 11, 26; 11, 38; 11, 51; 11,
51; 11, 52; 14, 19; [2] 3, 15; 8, 16; 12, 27; 15, 23; 15,
31; [3] 4, 4; 4, 11;
mai înainte adv. comp. [1] 6, 59; [2] 10, 24; [3] 5, 28;
mai nainte adv. comp. [1] 3, 30; 3, 47; 5, 1; 5, 11; 5, 40; 5,
43; 6, 36; 8, 24; 8, 27; 9, 72; 10, 4; 10, 23; 10, 34; 10,
42; 11, 26; 11, 27; 11, 34; 11, 39; 12, 3; 12, 7; 12, 24;
12, 33; 14, 33; 14, 34; 15, 4; 15, 27; [2] 1, 22; 2, 33; 3,
9; 3, 26; 3, 30; 4, 1; 4, 23; 5, 18; 6, 20; 6, 22; 6, 29; 7,
7; 8, 14; 8, 26; 8, 36; 9, 10; 9, 16; 10, 6; 11, 31; 12, 39;
12, 42; 12, 44; 13, 13; 14, 8; 14, 9; 14, 38; 15, 9; 15,
37; [3] 1, 2; 1, 14; 1, 24; 1, 26; 2, 20; 2, 21; 2, 25; 2,
29; 3, 24; 4, 14; 4, 17; 5, 13; 5, 47; 5, 50; 6, 4; 6, 22;
6, 27; 6, 31; 6, 34; 6, 35; 6, 36; 7, 21;
nainte adv. [3] 3, 26;
înált : (înc. sec. XVI PS. H. / nalt : 1559-1560 BRATU) : adj. :
„hoch” : „haut” : (6x)
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cêle înalte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1] 6,
40;
înalte foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 8, 30;
nalt adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 60;
nalte adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 7;
9, 50; 13, 33;
înapói : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „hinten, rück-” : „arrière,
en arrière” : (2x)
înapoi adv. [1] 9, 47; 12, 45;
înarmá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „bewaffen” : „armer” :
(3x)
înarmînd verb gerunziu [2] 4, 40;
înarmîndu verb gerunziu [2] 15, 11; [3] 5, 23;
înarmáre : (1649 MARD.) : s. f. : „Bewaffnung” : „armement” :
(2x)
înarmare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 25;
înarmarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 15, 28;
înarmát : (1642 CAZ. GOV. 239) : adj. : „bewaffnet” : „armé” :
(4x)
celor înarmate adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.
[3] 6, 21;
înarmată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
5, 48;
înarmaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
5, 2; 14, 22;
înălsús : (1688 BIBLIA) : s. n. (în loc. mai cu nalsusul) : „Anstieg,
(aici) absichtlich” : „montée, (aici) à dessein” : (1x)
nalsusul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 12, 14;
înălţá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erhöhen, erheben” : „lever,
(s’)élever” : (12x)
a înălţa verb infinitiv prezent [1] 14, 35;
au înălţat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 37;
înălţă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 26; 13, 27;
înălţîndu-se verb gerunziu [2] 9, 4; 15, 6;
s-au înălţat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 13;
s-au înălţat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 16;
să înalţe verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 36; 12, 36;
să înălţă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 4; 16, 13;
înălţáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erhöhung, Erhebung” :
„élévation” : (1x)
înălţiri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 8;
înălţíme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Höhe, Anhöhe” :
„hauteur” : (2x)
înălţime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 24; 12, 36;
înălţíre Æ înălţare
înăúntru : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adv. : „innen, drinnen,
hinein” : „à l’intérieur, en” : (3x)
înlăuntru adv. de loc [1] 5, 5; [2] 6, 4; 10, 37;
î́ncă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „1. noch, 2. auch, ebenfalls” :
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„1. encore, 2. aussi, de même” : (38x)
încă adv. [1] 1, 7; 4, 4; 4, 19; 5, 14; 6, 55; 9, 72; 10, 27;
[2] 2, 21; 3, 37; 4, 6; 6, 4; 7, 24; 7, 30; 7, 35; 8, 17; 8,
23; 8, 30; 9, 7; 9, 23; 10, 3; 10, 3; 10, 7; 10, 19; 12, 2;
12, 14; 14, 3; 14, 45; 15, 18; [3] 2, 22; 3, 23; 4, 10; 4,
18; 4, 18; 5, 19; 5, 26; 5, 32; 5, 38; 5, 50;

începătór : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Befehlshaber” : „commandant” : (2x)
începătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 47;
începătoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 5, 24;
începătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Anfang” : „début,
commencement” : (1x)
începătură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 27;
încépe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „beginnen” : „commencer”
: (17x)
au început verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 2; 11, 46;
au început verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 25; 13, 42;
[2] 9, 11;
încêpe verb indicativ prezent 3 sg. [2] 2, 31;
începea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 4, 6;
începînd verb gerunziu [2] 1, 23; 12, 37;
începu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 54; 9, 66; 9, 73;
10, 10; 15, 40;
început-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 40;
s-au început verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 31;
vom încêpe verb viitor 1 indicativ 1 pl. [2] 2, 33;
începút : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Anfang” : „commencement”
: (3x)
început subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 3, 21;
-nceput subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 17; [3] 6,
26;
încetá : (1551-1553 ES) : v. I : „aufhören” : „cesser” : (8x)
au încetat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 38;
încetă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 3; 11, 52; 14, 4;
[2] 15, 24;
încetează verb indicativ prezent 3 pl. [3] 3, 16;
încetînd verb gerunziu [2] 9, 18;
voiu înceta verb viitor 1 indicativ 1 sg. [2] 15, 38;
încetáre : (1642 CAZ. GOV. 398) : s. f. : „Aufhören” : „arrêt” : (1x)
încetare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 6;
încetát : (1581 CORESI, EV. 376) : adj. : „aufgehört” : „cessé,
arrêté” : (1x)
încetată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
5, 7;
închíde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „schliessen” : „fermer” :
(15x)
a să închide verb infinitiv prezent [1] 3, 18;
au închis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 47; 12, 48;
era închizînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [1] 6, 18;
închide verb imp. 2 sg. [1] 4, 31;
închise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 65; 15, 25;
închiseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 75;
închizînd verb gerunziu [2] 1, 15;

închizîndu-se verb gerunziu [2] 5, 8; 12, 7;
s-au închis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 5;
să închise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 21;
să închiză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 15, 41;
să să închiză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 6, 49;
închiná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „neigen, sich verneigen” :
„s’incliner” : (5x)
să închinară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 55;
să să închine verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 17; [3] 6, 6;
să se închine verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 33;
să vă închinaţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [2] 1, 3;
închinăciúne : (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) : s. f. : „Andacht” :
„inclination, prière” : (3x)
închinăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 7;
închinăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 19; [3]
1, 8;
închipuíre : (1581 CORESI, EV. 510) : s. f. : „Bild” : „image” :
(2x)
închipuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 22;
închipuirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 49;
închís : (c. 1564 CORESI, CAZ. 181) : adj : „geschlossen” : „fermé”
: (2x)
cêle închise adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
3, 19; [3] 1, 18;
închisoáre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 737/2) : s. f. : „Gefängnis” :
„prison” : (2x)
închisoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 21;
-nchisoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 18;
încínge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „gürten” : „ceindre” : (4x)
a să încinge verb infinitiv prezent [1] 14, 44;
încingeţi-vă verb imp. 2 pl. [1] 3, 58;
încingîndu verb gerunziu [2] 10, 26;
să încinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 3;
încíns : (1559-1560 BRATU) : adj. : „umgürtet” : „ceinturé” : (2x)
încinsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6,
37;
încinse adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3,
19;
încoáce : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „hier” : „ici, ça” : (1x)
încoace adv. de loc [3] 2, 21;
încoleá Æ încolo
încólo : (1559-1560 BRATU) : adv. : „dort, da” : „là” : (1x)
încoleá adv. de loc [3] 2, 21;
înconjurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „umkreisen” : „encercler”
: (12x)
au încungiurat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 10, 80;
au încungiurat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 43;
au încunjurat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 13;
au încunjurat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 7;
de-ncungiurat verb supin [2] 12, 21;
încungiură verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 20; 15, 14;
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încungiurîndu verb gerunziu [2] 4, 38;
încunjura verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 5, 3;
încunjură verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 45;
încunjurînd verb gerunziu [1] 4, 7;
să încungiure verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 25;
înconjuráre : (c. 1640 URECHE 204) : s. f. : „Belagerung” : „siège”
: (1x)
încunjurare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 19;
încréde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „auf jdn. vertrauen, jdm.
vertrauen” : „se fier, avoir confiance” : (11x)
încrezîndu verb gerunziu [2] 12, 25;
încrezîndu-se verb gerunziu [1] 12, 46; [2] 4, 34;
s-au încrezut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 16; [2] 3,
12; 3, 22; [3] 2, 7;
să încrezură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 31;
să încrezuse verb indicativ mcpf. 3 sg. [2] 10, 13;
să să încrează verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 7, 24;
-şi încred verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 16;
încredinţá : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. I : „beständig sein,
sich überzeugen” : „confier, s’assurer” : (1x)
încredinţa verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 7, 24;
încrezút : (1648 NTB 498) : adj./s. : „glaubwürdig” : „digne d’être
cru” : (2x)
cêle încrezute subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 3, 22; [3]
3, 21;
încuiát : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „verschlossen” : „fermé”
: (1x)
încuiaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 4,
9;
încungiurá Æ înconjura
încunjurá Æ înconjura
încunjuráre Æ înconjurare
îndátă : (c. 1516-1636 GLOS. B.) : adv. : „gleich, sogleich” : „tout
de suite” : (21x)
îndată adv. de timp [1] 11, 22; 13, 7; [2] 1, 31; 3, 8; 4, 34;
4, 38; 5, 18; 6, 13; 6, 28; 7, 4; 8, 9; 8, 11; 10, 22; 11,
36; 14, 11; 14, 12; 14, 16; [3] 3, 25; 7, 10;
îndatăşi adv. de timp [2] 4, 10; 7, 15;
îndátăşi Æ îndată
îndără’t : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „zurück” : „arrière” : (1x)
îndărăt adv. de loc [2] 14, 44;
î́nde : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „nach” : „vers” : (1x)
înde prep. [1] 10, 80;
îndelúng : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „lang” : „longue” :
(1x)
îndelungă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
6, 14;
îndelungá : (1581 PRL) : v. I : „entfernen, in die Länge ziehen” :
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„ajourner, éloigner” : (1x)
au îndelungat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 8, 26;
îndemná : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „anleiten, unterweisen”
: „conseiller, conduire” : (14x)
a îndemna verb infinitiv prezent [2] 11, 14; 15, 17;
au îndemnat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 12;
au îndemnat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 11, 7;
îndemna verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 2, 15;
îndemna verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 2, 25; [3] 5, 36; 5, 46;
îndemnară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [3] 7, 3;
îndemnă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [3] 5, 17;
îndemnîndu-se verb gerunziu [3] 4, 5;
s-au îndemnat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 15;
să îndêmne verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 6, 1;
să să îndêmne verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 8;
îndesít : (1688 BIBLIA) : adj. : „wiederholt, (aici) ununterbrochen”
: „répété, (aici) ininterrompu” : (1x)
cea îndesită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
1, 28;
îndireptá Æ îndrepta
îndireptáre Æ îndreptare
îndîrjí : (c. 1665-1672 MS. 4389, 446/2 / dîrjí : 1683 DOS. PAR.
147) : v. IV : „hartnäckig werden” : „s’obstiner, s’acharner” :
(2x)
dîrjîndu-se verb gerunziu [3] 1, 26;
îndîrjîndu-se verb gerunziu [3] 1, 22;
îndîrjíre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 878/2) : s. f. : „Kühnheit” :
„hardiesse” : (1x)
-ndîrjire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 4;
îndoí : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „zweifeln” : „douter”
: (1x)
să se îndoiască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 12;
îndoiálă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 409/2) : s. f. : „Verdacht” : „doute”
: (1x)
îndoială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 32;
îndrăgí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „liebgewinnen” : „prendre
en affection” : (1x)
îndrăgind verb gerunziu [3] 2, 10;
îndrăgít : (1563 CORESI, PRAXIU 471) : adj. : „beliebt” : „aimé” :
(1x)
îndrăgit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6,
11;
îndrăzní : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „wagen” : „oser” :
(3x)
au preaîndrăznit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 24;
îndrăzniia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 2;
îndrăznind verb gerunziu [3] 3, 21;
îndrăzníre : (1563 CORESI, PRAXIU 67) : s. f. : „(Wage) Mut” :
„audace” : (12x)

364

M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I
îndrăznire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 18; [2] 7,
10; 8, 21; 13, 18; [3] 1, 4; 1, 7; 1, 23; 4, 1; 6, 34; 7, 12;
îndrăznirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 35;
îndrăznirilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 8, 18;

îndreptá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. recht geben, 2. verbessern, 3. richten” : „1. faire justice, 2. s’améliorer, 3. pointer”
: (5x)
a îndirepta verb infinitiv prezent [2] 15, 17;
a să îndirepta verb infinitiv prezent [2] 2, 23;
îndireptîndu verb gerunziu [3] 7, 2;
s-au îndireptat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 20;
să îndireptezi verb conjunctiv prezent 2 sg. [3] 2, 17;
îndreptáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Recht, (aici) Gebot” :
„justice, (aici) commandement” : (1x)
îndireptările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 51;
îndurá : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 187) : v. I : „erbarmen” : „prendre
qqn. en pitié” : (1x)
să se îndure verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 2;
înduráre : (a. 1633 GCR I, 81) : s. f. : „Mitleid, Erbarmen” : „pitié”
: (2x)
îndurări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 45;
îndurările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 6, 3;

„effroyable” : (1x)
cel înfricoşat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[2] 1, 24;
înfricoşaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[3] 6, 18;
înfrî́nge : (1577 CORESI, PS.) : v. III : „besiegen” : „vaincre” : (17x)
ai înfrînt verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 5;
am înfrînt verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 52;
au înfrînt verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 6;
înfrîngîndu verb gerunziu [2] 8, 6;
înfrîngîndu-se verb gerunziu [2] 9, 2;
înfrînse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 15; 11, 72;
s-au înfrînt verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 20; 6, 5; 10,
72;
să înfrînse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 20; 5, 44; 5,
60; 6, 6; 10, 53; 16, 8;
să înfrînseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 43;
înfrî́ngere : (1581 CORESI, EV. 19) : s. f. : „Niederlage” : „défaite” :
(4x)
înfrîngere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 60; [2] 12,
27; 12, 37;
înfrîngerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 35;
înfrumseţát Æ înfrumuseţat

înecát : (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) : adj. : „ertränkt” : „noyé” :
(1x)
înecaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
4;

înfrumuseţát : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „verschönert,
geschmückt” : „embelli, enjolivé” : (1x)
înfrumseţat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[2] 15, 40;

înfierbîntá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erhitzen” : „échauffer” :
(3x)
a înfierbînta verb infinitiv prezent [2] 7, 3;
înfierbîntînd verb gerunziu [2] 10, 3;
înfierbîntîndu-să verb gerunziu [2] 7, 4;

îngăduí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. warten, 2. zögern” :
„1. attendre, 2. tarder” : (8x)
a îngădui verb infinitiv prezent [2] 14, 27;
au îngăduit verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 7, 17;
îngădui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 12, 12;
îngăduia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 6, 20; [3] 1, 22;
îngăduia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 7, 20;
îngăduiêşte verb imp. 2 sg. [2] 7, 17;
îngăduiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 6, 14;

înfierbîntát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „brennend” : „brûlant”
: (3x)
înfierbîntat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[2] 14, 45; [3] 2, 2;
înfierbîntate adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.
[3] 4, 2;
înfricoşá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „Furcht/ Angst einjagen” : „effrayer” : (6x)
au înfricoşat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 3;
înfricoşa verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 6, 23;
înfricoşază-să verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 6, 13;
înfricoşînd verb gerunziu [3] 7, 6;
înfricoşîndu verb gerunziu [3] 4, 19;
s-au înfricoşat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 21;
înfricoşáre : (1642 ÎNV.2 600) : s. f. : „Furcht” : „frayeur, crainte”
: (5x)
a înfricoşări subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 5;
înfricoşare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 24; 5, 18;
5, 30; 5, 37;
înfricoşát : (1560-1561 CORESI,

TE.2)

: adj. : „furchtbar” :

îngăduiálă : (1642 CAZ. GOV. 334) : s. f. : „Duldung, Erlaubnis”
: „tolérance, permission” : (2x)
îngăduială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 38; 12, 25;
îngenuncheá : (1551-1553 ES) : v. II : „(nieder)knien” : „s’agenouiller” : (1x)
îngenuchind verb gerunziu [3] 2, 1;
îngér : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Engel” : „ange” : (5x)
înger subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 6; 15, 23;
îngeri subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 18;
îngerul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 7, 41; [2] 15, 22;
îngrădí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „umzäunen” : „clôturer”
: (1x)
îngrădind verb gerunziu [2] 1, 34;
îngrădít : (1581 CORESI, EV. 81) : adj. : „umzäunt” : „clôturé” :
(1x)
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îngrădită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
12, 13;
îngreuiá : (c. 1567 CORESI, CAZ. 86) : v. I : „be-, erschweren” :
„alourdir” : (3x)
ai îngreuiat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 8, 31;
s-au fost îngreuind verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [2] 9, 9;
să îngreuie verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 17;
îngropá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ein-, be-, vergraben” :
„enterrer, enfouir, ensevelir” : (4x)
au îngropat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 25;
îngropară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 70;
să îngroape verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 17;
să îngropă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 23;
îngropáre : (1551-1553 ES) : s. f : „Begräbnis” : „enterrement” :
(3x)
îngropare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 15; 13, 7;
îngroparea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 31;
îngrozí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „1. sich entsetzen, 2. sich
erstaunen” : „1. s’épouvanter, 2. s’étonner” : (4x)
îngrozîndu-se verb gerunziu [2] 3, 24; [3] 5, 27;
să îngroziia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 7, 12;
să se îngrozască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 8, 16;
ÎNV.2

îngrozít : (1642
597) : adj. : „entsetzlich” : „effroyable” :
(1x)
îngrozite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2]
9, 6;
îngustáre : (c. 1683-1686 MS. 45,
: s. f. : „Bedrängnis” :
„difficulté, angoisse” : (2x)
a îngustării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 27;
îngustării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 29;
535/1)

înlăúntru  înăuntru
înmulţí : (1551-1553 ES / mulţí : 1560-1561 CORESI, TE.2) : v.
IV : „vermehren” : „accroître, multiplier” : (10x)
înmulţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 14, 15;
înmulţindu-se verb gerunziu [3] 5, 41;
înmulţîndu-se verb gerunziu [3] 5, 42;
mulţind verb gerunziu [1] 4, 35;
s-au înmulţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 30; 3, 43;
s-au mulţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 42; [3] 6, 4;
să înmulţiia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 19;
să înmulţiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 10;
înnoí : (1570 CORESI, LIT.) : v. IV : „erneuern” : „renouveler, refaire” : (15x)
a înnoi verb infinitiv prezent [1] 10, 10;
a-nnoi verb infinitiv prezent [1] 12, 10;
a să înnoi verb infinitiv prezent [1] 10, 44;
au înnoit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 57;
înnoia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 11;
înnoind verb gerunziu [1] 15, 17;
înnoindu verb gerunziu [1] 14, 22;
s-au înnoit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 54;
s-au înnoit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 1;
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să înnoi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 9;
să înnoiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 1; 14, 18;
să înnoim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 4, 36; 12, 3; 12, 16;
înnoíre : (1642 CAZ. GOV. 138 / noíre : IDEM 288) : s. f. : „Erneuerung” : „renouvellement” : (4x)
înnoire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 20;
noirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 56; 12, 17;
noirei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 59;
înotá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „schwimmen” : „nager” : (2x)
înotară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 48;
să înoate verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 5, 21;
î́ns(ul), î́nsa : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „er, sie” : „il,
elle” : (33x)
însa pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc. [1] 3, 49; 5, 44; 6, 2; 6,
49; 7, 37; 10, 32; 10, 84; 11, 66; 13, 11; 13, 47; 13, 48;
13, 48; 14, 7; 14, 17; 14, 37;
însele pron. pers. 3 fem. pl. nom./ac. acc. [1] 3, 8; 9, 51; 9, 52;
11, 18; 14, 34;
însul pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [1] 6, 12;
înşii pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [1] 1, 11; 2, 36; 3, 23;
3, 24; 4, 15; 6, 21; 7, 46; [2] 4, 42; 8, 30; 11, 12; 15,
11; [3] 3, 23;
î́nsă : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „indessen” : „pourtant” : (14x)
însă conjuncţie coord. [1] 4, 6; 13, 6; [2] 2, 27; 2, 28; 3, 8; 3,
38; 3, 40; 5, 14; 5, 22; 6, 16; 12, 18; 14, 18; 15, 5; [3]
3, 10;
însămná  însemna
însămnáre  însemnare
însămnát  însemnat
însemná : (1570 CORESI, LIT. / semná : 1560-1561 CORESI, TE.2)
: v. I : „1. anzeigen, 2. markieren” : „1. faire savoir, 2. marquer”
: (4x)
era sămnat verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 13;
s-au însămnat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 1;
să să însemnêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 2, 29;
să sămnêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 6;
însemnáre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 466/2 / semnáre : 1642
CAZ. GOV. 217) : s. f. : „Zeichen” : „signe, symbole” : (2x)
însemnarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 2, 29;
sămnărilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 7, 45;
însemnát : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 92) : adj./s. : „bezeichnet”
: „marqué, indiqué” : (4x)
a celor însemnaţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 5, 47;
însămnat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
11, 37;
însemnată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
15, 37;
însămnaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
3, 25;
însoţí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „begleiten” : „accompagner”
: (1x)
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însoţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 8, 9;

înspăimá : (1642 CAZ. GOV. 348) : v. I : „sich ängstigen” : „s’effrayer” : (1x)
să înspăimă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 8;
înspăimîntá Æ spăimînta
înspăimîntát Æ spăimîntat
înstrăiná : (1577 CORESI, PS. / străiná : c. 1564 CORESI, CAZ.
118) : v. I : „(sich) entfremden” : „(s’)éloigner” : (9x)
au înstreinat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 26;
au streinat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 7;
înstreinîndu-se verb gerunziu [2] 4, 26; 5, 9;
s-au înstreinat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 53;
să înstriina verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 24;
să înstriina verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 15, 27;
să ne înstreinăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 12, 10;
să streină verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 12;
înstrăináre : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 196 / străináre : 1581
CORESI, EV. 93) : s. f. : „Exil, Verbannung” : „exil” : (3x)
înstreinare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 13;
înstriinare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 10;
streinare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 24;
înstrăinát : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 63) : adj. : „entfernt” :
„éloigné” : (3x)
înstreinat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
4, 21;
înstreinate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
7, 3;
înstriinat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3]
1, 3;
înstreiná Æ înstrăina
înstreináre Æ înstrăinare
înstreinát Æ înstrăinat
înstriináre Æ înstrăinare
înstriinát Æ înstrăinat
însurá : (1551-1553 ES) : v. I : „heiraten” : „se marier” : (2x)
însuratu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 25;
să să însoare verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 14, 25;
î́nsuşi : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. pron. : „selbst” : „moi-même”
: (1x)
însuşi adj. pron. de întărire 3 masc. sg. nom./ac. [1] 3, 22;
î́nsuţi : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. pron. : „selbst” : „toi-même” :
(1x)
însuţi adj. pron. de întărire 2 sg. masc. nom./ac. [1] 10, 70;
înşelá : (1551-1553 ES) : v. I : „sich täuschen” : „se tromper” :
(1x)
nu te înşela verb imp. 2 sg. neg. [2] 7, 18;

întărí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(ver)stärken, kräftigen,
befestigen” : „fortifier, renforcer” : (49x)
am întărit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 11, 34;
au întărit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 61; 6, 26; 8,
29; 14, 18;
au întărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 3; 7, 9; 9, 52;
9, 62; 12, 38; 13, 53; 14, 14; 14, 26; 14, 34; 14, 37; 14,
38; [3] 5, 42;
întăresc verb indicativ prezent 1 sg. [1] 15, 5;
întăresc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 1;
întărescu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 11, 57;
întări verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 50; 11, 27; 13,
10; 13, 48; 14, 26; 14, 33;
întăriiam verb indicativ imperfect 1 sg. [2] 9, 25;
întărind verb gerunziu [3] 6, 31;
întăriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 32; 2, 44;
întăriţi-vă verb imp. 2 pl. [1] 2, 64;
s-au întărit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 65; 2, 49;
[3] 2, 32;
s-au întărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 6; 7, 25;
să întărească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 17;
să întărească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 10, 45; 12, 1; 14,
24; 15, 39; [2] 8, 36;
să întări verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 50;
să întărim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 6, 59; 8, 20; 10, 54;
să întăriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 36; [2] 11, 9;
va întări verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 27;
întăríre : (1581 CORESI, EV. 205) : s. f. : „1. Umwallung, Befestigung, 2. Verstärkung” : „1. fortification, 2. renforçage” : (15x)
întărire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 43; 4, 61;
10, 11; 10, 23; 13, 33; 14, 10; 16, 8; [3] 2, 9;
întărirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 18; 9, 50; [2]
3, 22;
întăriri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 45; 14, 42;
întăririle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 38; 15, 7;
întărít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „gestützt” : „appuyé” : (1x)
întărit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 17;
întăritúră : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 212) : s. f. : „Befestigung”
: „fortification” : (1x)
întăriturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 33;
întărîtá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erregen” : „irriter” : (1x)
întărîtîndu-se verb gerunziu [2] 14, 27;
întemeiá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „begründen” : „fonder”
: (5x)
au întemeiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 12; 14, 15;
întemeind verb gerunziu [3] 6, 35; 7, 20;
să întemeiară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 65;
întemeiát : (1688 BIBLIA) : adv. : „in Sicherheit” : „en sécurité” :
(1x)
întemeiat adv. de mod poz. [1] 6, 40;
întemeiére : (c. 1665-1672 MS. 4389, 695/1) : s. f. : „Gründung,
Begründung” : „fondation, motivation” : (6x)
întemeiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 21; 9, 21;
15, 11; [3] 5, 5;
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întemeiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 37; [2]
15, 1;
întimpiná Æ întîmpina
întimpináre Æ întîmpinare
întinát : (1581 CORESI, EV. 391) : adj. : „beschmutzt” : „souillé”
: (1x)
întinate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 6;
întínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „sich (er)strecken, strecken”
: „(s’)étendre, tendre” : (23x)
a tinde verb infinitiv prezent [1] 12, 42;
au întins verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 49; 7, 47;
au întins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 47;
au întinsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 51;
întinde verb imp. 2 sg. [3] 6, 13;
întinsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 25;
întinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 47; [2] 7, 10; 7, 10;
întinzînd verb gerunziu [2] 3, 20; 14, 32; 14, 34; 15, 12; 15,
15; 15, 21; [3] 5, 25;
întinzîndu verb gerunziu [2] 15, 32; [3] 2, 1;
întinzîndu-şi verb gerunziu [2] 14, 46;
să întinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 40;
să-şi tinză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 39;
să tinză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 14, 31;
întíns : (1559-1560 BRATU) : adj./adv. : „1. ausgedehnt, 2.
inbrünstig” : „1. étendu, 2. ardemment” : (4x)
cea întinsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
5, 29;
întins adv. [3] 5, 9;
întinsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3,
30; 3, 30;
întî́i : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./num. ord. : „1. zuerst, 2. erste(r)”
: „1. premièrement, 2. premier” : (14x)
întîi adv. de timp [1] 6, 2; [2] 7, 2;
întîiu adv. de timp [1] 1, 1; 2, 18; 3, 30; 4, 60; 6, 6; 6, 7; 7,
13; 7, 43; 16, 6; [2] 12, 22; 14, 8;
întîiu num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 11, 7;
întîlní Æ tîlni
întîmpiná : (c. 1665-1672 MS. 4389, 601/1 / tîmpiná : înc. sec. XVI
PS. H.) : v. I : „entgegengehen, -kommen, -treten, empfangen”
: „aller à la rencontre de, aller au devant de, accueillir” : (17x)
au întimpinat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 25; 14, 40;
întimpina verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 11, 2;
întimpina verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 68;
întimpină verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 4, 29; 7, 39; 10,
74; 11, 6; 11, 15;
întimpinîndu-ne verb gerunziu [3] 3, 20;
s-au întimpinat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 25;
să întimpină verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 58; 10,
60; 11, 64; 12, 25;
să întimpine verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 22;
timpinară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 68;
întîmpináre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 31/2 / tîmpináre : înc.
sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Empfang, Entgegenkommen, 2.
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Verhalten, 3. Gegenüberstellung” : „1. réception, 2. attitude,
3. confrontation” : (21x)
întimpinare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 30; 15,
12; [3] 1, 19;
întimpinarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 16; 3, 17;
5, 39; 5, 59; 6, 47; 7, 31; 9, 11; 10, 59; 11, 60; [3] 5, 2;
întîmpinare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 30;
timpinarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 11; 9, 39;
10, 2; 10, 86; 11, 2; 12, 41; 16, 5;
întîmpinát Æ tîmpinat
întîmplá : (c. 1665-1672 MS. 4389, 601/1 / tîmplá : 1559-1560
BRATU) : v. I : „sich ereignen” : „arriver, survenir” : (33x)
întîmplatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 7, 1; 14,
1;
întîmplîndu-se verb gerunziu [2] 4, 30;
s-are întîmpla verb cond.-opt. prezent 3 sg. [2] 9, 25;
s-au întîmplat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 26; 4, 27;
5, 25; [2] 2, 14; 9, 3; 15, 38; [3] 1, 8;
s-au întîmplat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 10, 5; [3] 1,
3;
s-au tîmplat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 40;
să întîmpla verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 2; [3] 4, 1;
să întîmplă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 4, 30; 5, 2; 9, 2;
9, 7; 12, 34; 13, 7; [3] 1, 5; 1, 8; 4, 19;
să întîmplase verb indicativ mcpf. 3 sg. [2] 6, 9; 9, 1; [3] 1, 16;
să să fie întîmplat verb conjunctiv perfect 3 sg. [2] 5, 18;
să va întîmpla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 24; [2] 9, 24;
12, 24;
să va tîmpla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 27;
întîmpláre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 259/1) : s. f. : „1. Unfall, 2.
Zufall” : „1. accident, 2. hasard” : (2x)
întîmplare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 18;
întîmplarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 7;
întoárce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „kehren, wenden, drehen,
versetzen, wiedergewinnen” : „tourner, retourner, ramener,
muter, transférer, recouvrer” : (64x)
ai întorsu verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 15;
a să întoarce verb infinitiv prezent [1] 3, 33; 5, 54;
întoarsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 9;
întoarse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 8; 5, 28;
întorcîndu-mă verb gerunziu [1] 12, 45; [2] 9, 21;
întorcîndu-să verb gerunziu [2] 12, 18; 12, 42;
întorcîndu-se verb gerunziu [1] 4, 24; 6, 4; [2] 4, 36; 4, 37;
10, 27; [3] 1, 23; 5, 16; 5, 49;
întorcîndu-te verb gerunziu [3] 5, 40;
întors verb participiu sg. masc. [2] 9, 1;
mă voiu întoarce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 35;
ne-am întors verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 3, 20;
ne vom întoarce verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 5, 19;
s-au întors verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 41; 9, 42;
[3] 3, 23;
s-au întors verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 63; 4, 23; 5,
68; 6, 56;
s-au întorsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 24; 12, 26;
[2] 10, 25;
s-au întorsu verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 42;
să întoarsă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [3] 6, 22;
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să întoarsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 16; [2] 3,
24; 13, 16; [3] 6, 21;
să întoarse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 22; 4, 16; 4,
58; 6, 63; 7, 25; 9, 41; 10, 66; 10, 68; 11, 7; 11, 72; 11,
74; 12, 35; 15, 36; [2] 5, 18; 12, 7;
să întoarseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 46; 11, 51;
11, 73; 12, 51;
să întorcea verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 3;
să să întoarcă verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 5, 36; 7, 8;
să să întoarcă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 56;
te-ai întors verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 55;
te întoarce verb imp. 2 sg. [1] 9, 9;

întoárcere : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Rück-, Wieder-, Heimkehr”
: „action de tourner, retourner, renverser” : (3x)
ale întoarcerii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 13, 26;
întoarcerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 2;
întoarcerii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 5;
întócma Æ tocmai
întrá Æ intra
întráre Æ intrare
întrát Æ intrat
î́ntre : (1451 DERS) : prep. : „1. zwischen, unter, 2. vor” : „1.
entre, parmi, 2. devant” : (5x)
între prep. [1] 10, 54; 11, 9; 12, 44; 16, 5; [3] 2, 27;
întrebá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „fragen” : „demander” :
(10x)
au întrebat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 15, 3;
întreabă verb imp. 2 sg. [1] 10, 72;
întreba verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 7, 7;
întreba verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 9; [3] 1, 13; 5, 18; 5,
27;
întrebînd verb gerunziu [2] 3, 37;
întrebîndu-se verb gerunziu [2] 14, 5;
să întrebi verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 7, 2;
întréce : (c. 1573-1578 PS. SCH. 23) : v. III : „überhollen” :
„dépasser” : (1x)
întrecînd verb gerunziu [2] 4, 24;
întrég : (1551-1553 ES) : adj. : „ganz, gesamt” : „entier” : (6x)
întreagă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
5, 31;
întregi adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4,
47; [2] 3, 15; 3, 22;
întregi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 7;
întregu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 12,
24;
întreiálă : (1642 CAZ. GOV. 451) : s. f. : „Drittel” : „tiers” : (1x)
întreiala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 29;
întristá : (1551-1553 ES) : v. I : „betrüben, traurig machen” :
„rendre/ devenir triste, s’affliger, s’attrister” : (1x)
să întristară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 28;

întru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „in, an, um” : „en, dans, à”
: (225x)
într- prep. [1] 1, 43; 2, 36; 3, 23; 3, 28; 3, 49; 4, 38; 5, 44;
6, 49; 7, 16; 7, 37; 9, 51; 9, 52; 9, 58; 10, 32; 10, 47;
10, 84; 11, 18; 11, 29; 11, 48; 11, 66; 13, 11; 13, 44;
13, 47; 13, 48; 14, 17; 14, 34; 14, 37; 15, 2; 15, 33; [2]
1, 19; 2, 4; 4, 3; 4, 38; 5, 10; 6, 26; 6, 31; 7, 7; 7, 25;
9, 6; 9, 18; 10, 5; 10, 23; 10, 37; 11, 4; 11, 5; 11, 16;
11, 22; 11, 27; 11, 31; 12, 8; 14, 3; 14, 46; 15, 2; 15,
12; 15, 36; [3] 1, 11; 1, 11; 1, 12; 1, 20; 1, 20; 2, 1; 2,
24; 3, 1; 3, 6; 3, 25; 4, 13; 4, 13; 6, 30;
întru prep. [1] 1, 22; 1, 36; 1, 38; 1, 56; 1, 57; 1, 65; 1, 65;
2, 17; 2, 19; 2, 20; 2, 37; 2, 43; 2, 52; 2, 64; 2, 69; 3,
14; 3, 15; 3, 16; 3, 17; 3, 18; 3, 18; 3, 58; 4, 34; 4, 38;
4, 54; 4, 54; 4, 58; 5, 2; 5, 13; 5, 27; 5, 39; 5, 59; 5, 60;
6, 2; 6, 11; 6, 11; 6, 23; 6, 33; 6, 43; 6, 47; 6, 54; 7, 8;
7, 9; 7, 13; 7, 23; 7, 24; 7, 31; 8, 2; 8, 4; 8, 14; 8, 14;
8, 16; 8, 24; 9, 11; 9, 26; 9, 27; 9, 29; 9, 39; 10, 11; 10,
26; 10, 34; 10, 37; 10, 43; 10, 59; 11, 2; 11, 60; 12, 7;
12, 8; 12, 14; 12, 41; 13, 33; 13, 47; 14, 34; 15, 15; 15,
21; 15, 25; 15, 29; 15, 35; 16, 3; 16, 5; [2] 1, 4; 1, 4; 1,
17; 1, 19; 2, 31; 3, 12; 3, 27; 4, 15; 4, 16; 4, 34; 5, 14;
7, 6; 7, 12; 7, 23; 7, 36; 7, 38; 7, 38; 7, 40; 8, 5; 8, 9;
8, 18; 8, 33; 9, 8; 10, 34; 11, 23; 11, 23; 12, 11; 12, 12;
12, 27; 12, 30; 14, 18; 14, 21; 14, 35; 14, 41; 15, 22;
15, 24; 15, 30; [3] 1, 24; 2, 2; 2, 4; 2, 7; 2, 12; 2, 13; 2,
16; 2, 17; 2, 17; 2, 17; 2, 17; 2, 21; 2, 30; 3, 1; 3, 6; 3,
11; 3, 26; 3, 29; 4, 2; 4, 11; 5, 1; 5, 6; 5, 27; 5, 31; 5,
42; 5, 42; 5, 42; 6, 26; 6, 29; 6, 32; 6, 39; 6, 40; 7, 8;
7, 9; 7, 9; 7, 15; 7, 17; 7, 21; 7, 21; 7, 23;
întrutotţiitór : (1642 CAZ. GOV. 307) : adj./s. : „1. allherrscher,
2. Allherrscher” : „1. tout-puissant, 2. Tout-puissant” : (2x)
întrutotţiitoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. voc. neart. [3]
6, 2;
Întrutotţiitoriu subst. propriu masc. sg. voc. neart. [3] 2, 2;
întunecát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „dunkel” : „sombre” :
(1x)
întunecaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[3] 4, 10;
întunéric : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Finsternis, Dunkel,
2. Unzahl” : „1. ténèbres, obscurité, 2. multitude” : (2x)
întunêrec subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 3, 27;
întunêrece subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 3, 21;
înturná : (1551-1553 ES) : v. I : „kehren, wenden, drehen” :
„tourner, retourner, ramener” : (14x)
înturnîndu-se verb gerunziu [1] 9, 72; 12, 50; [2] 8, 5;
m-am înturnat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 52;
s-au înturnat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 8;
să înturnară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 9, 2; [3] 1, 27;
să înturnă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 50; 9, 57; 10,
87; 11, 54; 13, 24; 16, 10; [2] 3, 35;
înţălége Æ înţelege
înţelége : (1521 NEACŞU) : v. III : „verstehen” : „comprendre” :
(21x)
au înţeles verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 43;
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au înţeles verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 9, 3;
înţeleasără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 11, 6;
înţelegînd verb gerunziu [2] 4, 21; 12, 5; 12, 8; 12, 21; 13,
10; 13, 23; 15, 1; [3] 3, 1;
înţelegîndu verb gerunziu [3] 1, 1;
înţelegîndu-se verb gerunziu [2] 5, 10;
înţelêse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 39; 9, 32; 9, 70;
13, 14;
s-au înţeles verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 3; 9, 60;
să înţăleasă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 1;
să înţelêse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 8, 9;
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înzăoát Æ înzăuat
înzăotúră : (înzuătúră : c. 1683-1686 MS. 45, 865/2) : s. f. : „Panzer” : „cuirasse” : (1x)
înzăoturi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
înzăuát : (c. 1665-1672 MS. 4389, 757/2) : adj. : „gepanzert” :
„cuirassé” : (3x)
înzăoată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
4, 7; 6, 43;
înzăoaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
6, 35;

înţelégere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verständnis” : „entendement” : (1x)
înţelêgere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 30;

J

înţelepciúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Weisheit” : „sagesse”
: (2x)
înţelepciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 9; 4, 37;

jaf : (1587 DERS) : s. n. : „Raub, Plünderung” : „pillage, rapine”
: (1x)
jahuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 13, 34;

învăţá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. lehren, 2. lernen” : „1./2.
apprendre” : (2x)
învăţa verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 7, 25;
învăţîndu verb gerunziu [2] 7, 26;

jah Æ jaf

învăţát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „kenntnisreich” : „instruit,
sage” : (3x)
învăţaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
4, 7; 6, 30; [3] 2, 30;
învăţătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Lehre, Belehrung” :
„enseignement, étude” : (1x)
învăţătura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 12;
înviá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „lebendig machen” : „faire
vivre, ressusciter” : (3x)
a înviia verb infinitiv prezent [2] 12, 44;
să va înviia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 7, 14;
va înviia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 7, 9;
înviére : (1551-1553 ES) : s. f. : „Auferstehung” : „résurrection”
: (3x)
înviêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 9; 12, 43;
înviêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 14;
învitá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „drängen” : „pousser,
inciter” : (2x)
să învita verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 6, 57;
s-au învitat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 7;

jále : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Klage, Wehmut” : „lamentation,
douleur” : (10x)
jale subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 26; 1, 28; 1, 41;
9, 41; 12, 52; [3] 1, 4; 5, 25; 5, 49; 6, 22; 6, 31;
jálnic : (1643 VARLAAM, C. 104) : adj. : „trauernd, in Trauer” :
„qui se lamente” : (2x)
cea prea jalnică adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
art. [3] 5, 24;
prea jalnică adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 9, 28;
jăfuí Æ jefui
jăhuí Æ jefui
jălí Æ jeli
jărtvuí Æ jertfi
jefuí : (înc. sec. XVII ROSETTI, S.B. 41) : v. IV : „plündern, rauben” : „ravir, piller” : (4x)
a jefui verb infinitiv prezent [2] 9, 2;
au jăfuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 10;
să jăhuia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 24;
să să jefuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 5, 41;

învrăjbí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „anfeiden” : „devenir
ennemi” : (2x)
a te învrăjbi verb infinitiv prezent [2] 7, 19;
să să învrăjbască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 10, 26;

jelí : (1563 CORESI, PRAXIU 98) : v. IV : „(be)klagen, (be)trauern”
: „plaindre, déplorer” : (4x)
au jelit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 26;
jăliia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 9, 20;
jeliră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 52;
nejelit fu verb indicativ perfect simplu 3 sg. neg. [2] 5, 10;

învrednicí : (1642 CAZ. GOV. 427) : v. IV : „sich würdig erweisen”
: „être digne” : (3x)
a învrednici verb infinitiv prezent [2] 9, 15;
să învrednicească verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 4, 11;
să învrednicim verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 3, 21;

jeluí : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „klagen” : „plaindre” :
(1x)
vor jelui verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 32;
jértfă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Opfer” : „offrande” : (36x)
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ale jîrtvei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 1, 31; 1, 33; 2,
10; 6, 21;
ale jîrtvelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 1, 21;
jîrtva subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 47; [2] 1, 23; 1,
26;
jîrtvă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 15; 2, 23; 4,
53; 4, 56; 11, 34; [2] 1, 8; 1, 18; 2, 9; 3, 32; 3, 35; 4,
19; 4, 19; 4, 20; 6, 7; 6, 21; 7, 42; 10, 3; 13, 23;
jîrtve subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 11; [2] 4, 14;
9, 16; 12, 43; 14, 31; [3] 5, 23; 5, 43;
jîrtvelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 3, 3; 3, 6; [3] 2,
30;

jertfélnic : (1570 CORESI, LIT.) : s. n. : „Altar” : „autel” : (28x)
jîrtăvnic subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 62; 4, 50;
[2] 4, 14; 10, 3; 14, 3;
jîrtăvnicu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 1, 32;
jîrtăvnicul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 23; 4, 38;
4, 44; 4, 45; 4, 47; 4, 49; 4, 53; 5, 1; [2] 1, 18; 2, 5; 6,
5; 14, 33;
jîrtăvnicului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 1, 57; 4, 56;
4, 59; 6, 7; 7, 36; [2] 1, 19; 3, 15; 10, 26; 13, 8; 15, 31;
jertfí : (1581-1582 PO) : v. IV : „opfern” : „sacrifier” : (9x)
a jîrtvui verb infinitiv prezent [1] 2, 25; [2] 6, 8;
au jîrtvuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 45; 4, 56;
jîrtvuiesc verb indicativ prezent 3 pl. [3] 2, 28;
jîrtvuind verb gerunziu [1] 1, 62; [3] 1, 9;
să jîrtvuiască verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 50; 1, 54;
jídov : (1559-1560 BRATU) : adj./s. m. : „1. jüdisch, 2. Jude” : „1.
juif, 2. Juif ” : (125x)
a jidovilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 8, 10; 13, 18;
13, 19; 15, 12; [3] 5, 38;
al jidovilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 12, 6; 14, 20;
ale jidovilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 11, 16;
jidov adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 23;
jidov subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 6; 9, 17; [3] 1,
3; 3, 29;
jidovi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 8,
31; 14, 33; 14, 37; [2] 1, 1; 8, 11;
jidovi subst. comun masc. pl. gen./dat. neart. [2] 9, 19; 11, 27;
jidovi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 36; 11, 25;
11, 47; 12, 21; 14, 34; [2] 1, 10; 3, 32; 4, 11; 4, 36; 5,
25; 6, 1; 7, 31; 8, 36; 9, 4; 9, 4; 9, 15; 9, 18; 10, 12;
10, 15; 10, 24; 10, 30; 11, 15; 11, 24; 12, 8; 12, 17; 12,
24; 12, 30; 12, 40; 13, 23; 14, 6; 14, 39; 15, 2; 15, 38;
[3] 3, 27; 5, 3; 5, 20; 5, 31; 6, 18; 7, 6;
jidovii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 10, 23; 10, 29;
10, 34; 11, 49; 11, 50; 11, 51; 14, 40; 14, 41; [2] 1, 7;
4, 35; 5, 24; 6, 7; 8, 36; 11, 13; 11, 31; 12, 1; 12, 3; 14,
5; [3] 1, 8; 2, 28; 3, 3; 5, 6; 5, 13; 5, 18; 5, 25; 5, 35;
5, 48; 6, 17; 6, 35; 7, 3;
jidovilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 4, 2; 8, 20; 8,
25; 8, 27; 8, 29; 10, 33; 11, 30; 12, 3; 13, 42; 14, 22;
14, 47; 15, 1; 15, 2; 15, 17; 15, 17; [2] 1, 1; 6, 8; 8, 32;
8, 34; 9, 7; 10, 14; 11, 2; 11, 17; 11, 27; 11, 34; 13, 9;
13, 21; 14, 14; 14, 37; [3] 4, 2; 4, 17; 4, 21; 5, 2; 5, 42;
6, 30; 7, 10;
jidovă’sc Æ jidovesc

jidovésc : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „jüdisch” : „juif ” :
(5x)
jidovască adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
13, 36;
jidovească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 8, 1; 10, 8;
jidovesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
8, 9;
jidoveşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. neart. [1]
8, 23;
jidovíe : (1683 DOS. PAR. 104) : s. f. : „Judaismus” : „Judaisme” :
(1x)
jîdoviei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 38;
jidovíme : (1673 DOS. PS. V. 134) : s. f. : „Judenvolk” : „les Judéens” : (2x)
jidovime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 22; 14, 38;
jîdovíe Æ jidovie
jîrtă’vnic Æ jertfelnic
jî́rtvă Æ jertfă
jîrtvuí Æ jertfi
jos : (1486 DERS / în top. Giosani ) : adv. : „unten, hinunter” : „en
bas, bas” : (2x)
mai jos adv. de loc comp. [1] 6, 40; [2] 9, 25;
judecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „richten, urteilen” : „juger”
: (8x)
a judeca verb infinitiv prezent [1] 9, 73;
judeca verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 2, 33;
júdecă verb imp. 2 sg. [1] 7, 42;
judecă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 4, 47;
judeci verb indicativ prezent 2 sg. [3] 2, 3;
judecînd verb gerunziu [3] 6, 30;
s-au judecat verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 4, 2;
se va judeca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 15, 21;
judecátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Gericht, 2. Urteil” :
„1. jugement, 2. réflexion” : (15x)
judecata subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 29; [2] 7, 35;
8, 13; 14, 38; 15, 20;
judecată subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 24; 2, 37; 7,
18; 8, 32; 15, 33; [2] 4, 43; 7, 36; 9, 4; 9, 18; [3] 2, 22;
judecătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Richter” : „juge” : (3x)
judecătoriu subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [2] 12, 41;
judecătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 55; [2]
12, 6;
jug : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Joch” : „joug” : (3x)
jugul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 8, 18; 8, 31; 13,
41;
jumătáte : (1403 DERS / în antr. Jumetate) : s. f. : „Hälfte” :
„moitié” : (4x)
jumătate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 34; 3, 37;
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[3] 5, 14;
jumătatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 30;
junghiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. schlachten, stechen, 2.
opfern” : „1. juguler, poignarder, égorger, 2. sacrifier” : (12x)
au jungheat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 8, 24;
au junghiat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 37;
au junghiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 2; 7, 19; [2]
12, 6;12, 26;
junghe verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 24;
junghea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 17;
să junghe verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 5, 12; 6, 9;
să junghe verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 5, 24;
să junghiară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 10, 31;
junghiát : (1563 CORESI, PRAXIU 248) : adj./s. : „Opfer” : „sacrifice, offrande” : (1x)
cei jungheaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art [2] 5, 14;
junghiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erstechen” : „action de
poignarder” : (3x)
jungheri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 6; 5, 13;
12, 16;
jurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „schwören” : „jurer” : (8x)
au jurat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 18;
au jurat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 62;
s-au jurat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 14, 32;
s-au jurat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 61;
să jură verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 15; 7, 35; 9, 71; [2]
13, 23;
jurămî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Schwur, Eid” : „serment”
: (7x)
a jurămînturilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 15,
10;
jurămînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5, 42;
jurămîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 62; 7, 18;
jurămînturi subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 4, 34; 7,
24; 14, 32;

L
la : (1471 DERS / în top. La Fîntîniţe) : prep. : „an, zu, bei, in,
nach” : „à, en, près de, vers” : (837x)
la prep. [1] 1, 3; 1, 3; 1, 9; 1, 11; 1, 19; 1, 23; 1, 24; 1, 30;
1, 30; 1, 43; 1, 45; 1, 46; 1, 53; 1, 55; 2, 1; 2, 15; 2, 15;
2, 17; 2, 28; 2, 29; 2, 38; 2, 42; 2, 43; 2, 44; 2, 58; 2,
63; 2, 66; 2, 68; 3, 4; 3, 9; 3, 10; 3, 13; 3, 16; 3, 19; 3,
24; 3, 24; 3, 24; 3, 26; 3, 28; 3, 29; 3, 30; 3, 31; 3, 32;
3, 32; 3, 37; 3, 37; 3, 39; 3, 40; 3, 41; 3, 45; 3, 47; 3,
47; 3, 51; 3, 56; 3, 59; 4, 4; 4, 5; 4, 5; 4, 6; 4, 9; 4, 10;
4, 12; 4, 13; 4, 14; 4, 14; 4, 15; 4, 16; 4, 21; 4, 22; 4,
23; 4, 24; 4, 29; 4, 29; 4, 35; 4, 35; 4, 40; 4, 43; 4, 45;
4, 55; 4, 59; 5, 4; 5, 6; 5, 8; 5, 9; 5, 11; 5, 14; 5, 15; 5,
15; 5, 17; 5, 17; 5, 20; 5, 20; 5, 20; 5, 20; 5, 21; 5, 21;
5, 23; 5, 23; 5, 26; 5, 28; 5, 31; 5, 35; 5, 39; 5, 40; 5,
42; 5, 42; 5, 42; 5, 43; 5, 45; 5, 45; 5, 45; 5, 45; 5, 46;
5, 46; 5, 46; 5, 50; 5, 52; 5, 53; 5, 54; 5, 55; 5, 55; 5,
59; 5, 60; 5, 66; 5, 66; 5, 67; 5, 68; 5, 68; 6, 1; 6, 1; 6,
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3; 6, 4; 6, 4; 6, 5; 6, 5; 6, 10; 6, 11; 6, 12; 6, 18; 6, 21;
6, 24; 6, 29; 6, 29; 6, 30; 6, 32; 6, 32; 6, 33; 6, 34; 6,
35; 6, 35; 6, 45; 6, 47; 6, 47; 6, 48; 6, 48; 6, 53; 6, 53;
6, 54; 6, 56; 6, 62; 6, 63; 7, 1; 7, 2; 7, 2; 7, 6; 7, 10; 7,
11; 7, 13; 7, 17; 7, 18; 7, 19; 7, 19; 7, 19; 7, 24; 7, 27;
7, 30; 7, 31; 7, 32; 7, 33; 7, 33; 7, 38; 7, 39; 7, 41; 7,
43; 7, 45; 7, 45; 8, 1; 8, 1; 8, 1; 8, 4; 8, 4; 8, 8; 8, 8;
8, 9; 8, 13; 8, 17; 8, 18; 8, 19; 8, 19; 8, 22; 8, 23; 8, 27;
8, 31; 9, 1; 9, 2; 9, 3; 9, 4; 9, 10; 9, 11; 9, 13; 9, 15; 9,
15; 9, 33; 9, 33; 9, 35; 9, 36; 9, 37; 9, 40; 9, 42; 9, 43;
9, 46; 9, 47; 9, 49; 9, 50; 9, 53; 9, 60; 9, 62; 9, 66; 9,
69; 9, 72; 9, 72; 10, 2; 10, 5; 10, 5; 10, 6; 10, 7; 10, 7;
10, 13; 10, 30; 10, 30; 10, 33; 10, 33; 10, 34; 10, 36;
10, 36; 10, 36; 10, 38; 10, 38; 10, 38; 10, 39; 10, 39;
10, 40; 10, 41; 10, 42; 10, 43; 10, 52; 10, 55; 10, 56;
10, 57; 10, 58; 10, 60; 10, 63; 10, 66; 10, 67; 10, 67;
10, 68; 10, 69; 10, 69; 10, 71; 10, 73; 10, 75; 10, 75;
10, 77; 10, 77; 10, 78; 10, 80; 10, 83; 10, 83; 10, 83;
10, 86; 10, 87; 11, 1; 11, 1; 11, 2; 11, 3; 11, 4; 11, 4;
11, 6; 11, 7; 11, 7; 11, 8; 11, 13; 11, 14; 11, 16; 11, 22;
11, 22; 11, 23; 11, 24; 11, 33; 11, 34; 11, 34; 11, 34;
11, 34; 11, 37; 11, 38; 11, 38; 11, 38; 11, 39; 11, 44;
11, 46; 11, 51; 11, 51; 11, 59; 11, 59; 11, 60; 11, 60;
11, 61; 11, 62; 11, 62; 11, 62; 11, 63; 11, 65; 11, 67;
11, 67; 11, 68; 11, 73; 11, 73; 11, 73; 11, 74; 12, 1; 12,
2; 12, 3; 12, 3; 12, 3; 12, 4; 12, 6; 12, 7; 12, 11; 12, 11;
12, 11; 12, 15; 12, 17; 12, 25; 12, 25; 12, 26; 12, 29;
12, 32; 12, 33; 12, 33; 12, 33; 12, 34; 12, 38; 12, 40;
12, 41; 12, 45; 12, 45; 12, 46; 12, 48; 12, 49; 12, 49;
12, 49; 12, 52; 13, 1; 13, 2; 13, 11; 13, 12; 13, 12; 13,
12; 13, 13; 13, 15; 13, 20; 13, 22; 13, 23; 13, 24; 13,
35; 13, 36; 13, 36; 13, 36; 13, 40; 13, 41; 13, 43; 13,
51; 13, 54; 14, 1; 14, 2; 14, 3; 14, 10; 14, 16; 14, 16;
14, 20; 14, 23; 14, 23; 14, 24; 14, 26; 14, 28; 14, 33;
14, 34; 14, 34; 14, 44; 14, 46; 14, 48; 15, 1; 15, 1; 15,
4; 15, 10; 15, 11; 15, 11; 15, 15; 15, 15; 15, 15; 15, 20;
15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23;
15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23;
15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 23; 15, 24; 15, 25; 15, 32;
15, 37; 15, 40; 15, 40; 16, 1; 16, 4; 16, 5; 16, 8; 16, 9;
16, 10; 16, 10; 16, 11; 16, 14; 16, 15; 16, 16; 16, 18;
16, 19; 16, 21; [2] 1, 1; 1, 7; 1, 7; 1, 10; 1, 13; 1, 14; 1,
15; 1, 18; 1, 19; 1, 19; 1, 20; 1, 29; 1, 32; 1, 33; 1, 33;
1, 36; 2, 3; 2, 4; 2, 8; 2, 14; 2, 18; 2, 25; 2, 25; 2, 26;
2, 28; 2, 30; 2, 32; 2, 33; 3, 9; 3, 13; 3, 16; 3, 17; 3, 17;
3, 19; 3, 19; 3, 20; 3, 22; 3, 26; 3, 26; 3, 26; 3, 28; 3,
31; 3, 32; 3, 33; 3, 34; 3, 34; 3, 36; 3, 37; 4, 4; 4, 5; 4,
11; 4, 14; 4, 14; 4, 14; 4, 17; 4, 18; 4, 19; 4, 19; 4, 20;
4, 20; 4, 21; 4, 21; 4, 21; 4, 22; 4, 24; 4, 26; 4, 32; 4,
32; 4, 33; 4, 33; 4, 34; 4, 36; 4, 38; 4, 39; 4, 40; 4, 40;
4, 44; 4, 44; 4, 46; 4, 47; 4, 50; 5, 1; 5, 5; 5, 6; 5, 6; 5,
7; 5, 8; 5, 9; 5, 10; 5, 11; 5, 11; 5, 15; 5, 20; 5, 21; 5,
21; 5, 25; 5, 25; 5, 27; 6, 7; 6, 8; 6, 11; 6, 12; 6, 13; 6,
14; 6, 14; 6, 17; 6, 18; 6, 19; 6, 21; 6, 23; 6, 26; 6, 26;
6, 31; 7, 1; 7, 2; 7, 5; 7, 9; 7, 11; 7, 11; 7, 16; 7, 18; 7,
20; 7, 24; 7, 24; 7, 27; 7, 27; 7, 28; 7, 28; 8, 1; 8, 4; 8,
8; 8, 10; 8, 11; 8, 11; 8, 11; 8, 16; 8, 16; 8, 17; 8, 19;
8, 20; 8, 27; 8, 31; 8, 31; 8, 31; 8, 33; 8, 35; 8, 35; 9, 1;
9, 2; 9, 4; 9, 5; 9, 8; 9, 15; 9, 20; 9, 21; 9, 23; 9, 24; 9,
25; 9, 26; 9, 26; 9, 27; 9, 29; 10, 4; 10, 4; 10, 8; 10, 12;
10, 12; 10, 15; 10, 17; 10, 18; 10, 19; 10, 27; 10, 29;
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10, 30; 10, 32; 10, 35; 11, 5; 11, 5; 11, 5; 11, 6; 11, 7;
11, 16; 11, 19; 11, 20; 11, 21; 11, 23; 11, 29; 11, 30;
11, 36; 12, 5; 12, 9; 12, 9; 12, 11; 12, 12; 12, 13; 12,
15; 12, 17; 12, 18; 12, 18; 12, 18; 12, 21; 12, 24; 12,
29; 12, 31; 12, 35; 12, 38; 12, 39; 12, 39; 12, 40; 12,
42; 12, 43; 12, 45; 13, 1; 13, 4; 13, 4; 13, 5; 13, 14; 13,
15; 13, 16; 13, 21; 13, 23; 13, 24; 13, 24; 13, 25; 13,
26; 13, 26; 14, 5; 14, 14; 14, 16; 14, 21; 14, 21; 14, 22;
14, 23; 14, 27; 14, 28; 14, 31; 14, 32; 14, 34; 14, 43;
15, 1; 15, 7; 15, 8; 15, 12; 15, 12; 15, 16; 15, 17; 15,
18; 15, 21; 15, 21; 15, 21; 15, 22; 15, 28; 15, 30; 15,
30; 15, 31; 15, 34; 15, 35; 15, 35; 15, 38; [3] 1, 1; 1, 1;
1, 1; 1, 2; 1, 4; 1, 4; 1, 8; 1, 8; 1, 9; 1, 9; 1, 10; 1, 11;
1, 13; 1, 16; 1, 20; 1, 21; 1, 23; 1, 25; 1, 26; 1, 27; 2, 2;
2, 10; 2, 14; 2, 15; 2, 22; 2, 22; 2, 25; 2, 26; 2, 26; 2,
28; 2, 28; 2, 29; 2, 29; 2, 30; 2, 31; 2, 31; 3, 1; 3, 2; 3,
4; 3, 5; 3, 7; 3, 12; 3, 14; 3, 16; 3, 20; 3, 21; 3, 22; 3,
27; 3, 27; 3, 27; 3, 29; 4, 7; 4, 9; 4, 11; 4, 11; 4, 11; 4,
11; 4, 11; 4, 11; 4, 11; 4, 14; 4, 15; 4, 15; 4, 16; 4, 16;
4, 17; 4, 18; 5, 2; 5, 8; 5, 9; 5, 10; 5, 16; 5, 19; 5, 20;
5, 21; 5, 23; 5, 25; 5, 27; 5, 29; 5, 31; 5, 34; 5, 35; 5,
41; 5, 42; 5, 46; 5, 48; 5, 49; 5, 49; 5, 49; 5, 50; 5, 50;
5, 50; 6, 1; 6, 4; 6, 5; 6, 6; 6, 6; 6, 6; 6, 6; 6, 7; 6, 7;
6, 8; 6, 10; 6, 15; 6, 17; 6, 18; 6, 18; 6, 22; 6, 23; 6, 25;
6, 27; 6, 28; 6, 28; 6, 30; 6, 31; 6, 34; 6, 40; 6, 40; 7, 1;
7, 1; 7, 3; 7, 8; 7, 11; 7, 16; 7, 17; 7, 18; 7, 19; 7, 20;
7, 20;

lac : (1468 DERS) : s. n. : „See” : „lac” : (1x)
lacului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 9, 33;
lacedemonián : (c. 1665-1672 MS. 4389, 904/1) : s. m. : „Lazedämonier” : „Lacédémonien” : (1x)
lachidemonêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 9;

laturi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 11, 5;
laţ : (1496-1507 DERS) : s. n. : „Schlinge” : „piège” : (2x)
laţ subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 38; 5, 4;
láudă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Lob(preisung)” : „louange”
: (10x)
laudă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 56; 13, 51; [2]
10, 38; 12, 37; [3] 2, 20;
laude subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 33; 13, 51; [2]
10, 7; [3] 7, 16;
laudele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 1, 30;
lăcáş Æ locaş
lăcomíe : (1563 CORESI, PRAXIU 267) : s. f. : „Gier” : „avidité” :
(2x)
lăcomie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 36;
lăcomii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 50;
lăcrămá Æ lăcrima
lăcrămát Æ lăcrimat
lăcrimá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „weinen” : „pleurer” : (3x)
lăcrăma verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 4, 4;
lăcrămînd verb gerunziu [2] 4, 37; [3] 6, 23;
lăcrimát : (c. 1573-1578 PS. SCH. 261) : adj. : „trauernd, in Trauer”
: „qui se lamente” : (1x)
cel lăcrămat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[3] 6, 32;
lăcuí Æ locui

lachidemoneán Æ lacedemonian

lăcuínţă Æ locuinţă

lácrămă Æ lacrimă

lăiéş : (1688 BIBLIA) : s. m. : „Nomade” : „nomade” : (1x)
lăiêşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 11;

lácrimă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Träne” : „larme” : (8x)
lacrămi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 11, 6; [3] 1, 4;
1, 16; 4, 2; 5, 7; 5, 25; 6, 14; 6, 22;
lanţ : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. n. : „Kette” : „chaîne” : (3x)
lanţul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 37;
lanţuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 35; [3] 4, 8;
lápte : (1517 DERS / în top. Lacul Laptelui ) : s. n. : „Milch” :
„lait” : (1x)
laptele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 5, 49;
larg : (1428 DERS / în top. Larga) : adj. : „breit” : „large, étendu,
vaste” : (1x)
largă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 11;
lat : (1525 DERS / în antr. Obraz Lat ) : adj. : „breit” : „large,
étendu” : (1x)
lat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 12, 16;
látură : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Seite” : „côté” : (2x)
laturea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 59*;

lărgí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erweitern, ausdehnen,
ausbreiten” : „élargir, étendre” : (2x)
au lărgit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 3; 14, 6;
lărgíme : (1581-1582 PO) : s. f. : „Weite” : „largeur” : (1x)
lărgimile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 9, 8;
lăsá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „lassen, verlassen” : „laisser,
quitter, abandonner” : (54x)
a lăsa verb infinitiv prezent [2] 2, 32;
a să lăsa verb infinitiv prezent [2] 6, 13;
au lăsat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 28; 10, 14; 15,
5; 15, 5; [2] 10, 20;
au lăsat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 2; 7, 20; 9, 65;
10, 13; 12, 47; 15, 14; [2] 4, 29; 5, 22;
era lăsat verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 13, 23;
lasu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 10, 29; 10, 32; 10, 33;
lăsa verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 12, 2;
lăsară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 18; 15, 12;
lăsatu-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 24;
lăsă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 32; 10, 79; 11, 64;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
12, 47;
lăsînd verb gerunziu [2] 2, 29; 4, 31; 6, 28; 6, 31; 10, 19; 12,
18; [3] 1, 19; 6, 27;
lăsîndu verb gerunziu [3] 1, 20; 1, 26;
lăsîndu-se verb gerunziu [2] 15, 28;
nelăsînd verb gerunziu neg. [2] 14, 6;
s-au lăsat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 5, 18;
să lase verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 51; 10, 33; 10, 42; 13,
37; [2] 12, 24; 15, 36;
să lase verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 13, 11;
să lăsaţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 5, 42;
să lăsăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 2, 21; 9, 10;
să să lase verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 15, 8;
va lăsa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 40;
vom lăsa verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 10, 28; 13, 16;
lăsáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Rest” : „reste” : (2x)
lăsări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 28; 13, 37;
lăsát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „verlassen” : „abandonné”
: (2x)
cei lăsaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 19;
lăsate adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [2] 9,
24;
lăudá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „loben, lobpreisen, sich
rühmen” : „louer, glorifier, se vanter” : (14x)
au lăudat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 2, 8;
laude verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 33;
lăuda verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 4, 24; [3] 5, 13; 5, 35;
lăudînd verb gerunziu [1] 5, 64; 13, 47; [3] 4, 16; 5, 21; 6, 32;
lăudîndu verb gerunziu [3] 6, 41;
prealăundîndu verb gerunziu [3] 7, 13;
să să laude verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 2, 17; 6, 11;
lăútă : (c. 1550 HC2 II, 332) : s. f. : „Laute” : „luth” : (3x)
alăută subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 46;
alăute subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 54; 13, 51;
leáfă : (1569 DERS) : s. f. : „Sold” : „solde” : (3x)
lefi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 28; 10, 36; 14, 32;
legá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (zusammen-, an-, fest)
binden, -knüpfen, 2. fesseln” : „1. lier, nouer, 2. ligoter” : (5x)
au legat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 6, 19;
lega verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 5, 5;
legă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 15, 35;
legát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „in Fesseln gelegt, gefesselt” :
„enchaîné” : (2x)
legat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 14,
27; 14, 33;
legate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 7;
legaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 3,
25; 7, 5;
legătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Bindung, Verbindung,
2. Verschwörung” : „1. lien, 2. complot, conspiration” : (7x)
legătură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 9;
legături subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 3, 25; 4, 9; 5,
6; 6, 27;
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legăturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 12, 1; 13, 25;
lége : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Gesetz, Gebot, 2. Glaube” :
„1. loi, commendement, 2. religion” : (103x)
al legii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 8;
lêge subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 12; 1, 36; 1, 60;
2, 44; 2, 48; 2, 64; 3, 5; 3, 6; 3, 56; 4, 47; 4, 53; 6, 22;
7, 5; 9, 23; 9, 58; 9, 69; 10, 61; 11, 21; 11, 25; 14, 14;
[2] 2, 18; 3, 15; 4, 11; 4, 14; 6, 21; 6, 23; 8, 4; 8, 16; 8,
21; 13, 7; 13, 11; 15, 9; 15, 30; 15, 31; [3] 1, 5; 1, 23;
1, 27; 2, 17; 3, 4; 4, 3; 5, 12; 5, 27; 6, 4; 6, 9; 6, 12;
lêgea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 51; 1, 55; 2, 21;
10, 14; 13, 6; 13, 48; 14, 14; 14, 29; 15, 21; [2] 1, 4; 2, 2;
2, 3; 8, 1; 10, 26; 11, 24; 12, 40; [3] 1, 12; 7, 5; 7, 10; 7,
12;
legi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 30; 10, 38; 11,
34; 11, 57; 13, 3; [2] 4, 17; 6, 1; 6, 5; 6, 28; 7, 2; 7, 9;
7, 11; 7, 23; 7, 37; 11, 31; 13, 14; [3] 3, 2;
legii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 59; 2, 26; 2, 27;
2, 42; 2, 50; 2, 58; 2, 67; 2, 68; 3, 49*; 4, 42; [2] 7, 30;
legile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 59; 10, 37; [2] 2,
23; 3, 1; 6, 1; 8, 36; [3] 5, 36;
legilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 4, 2; 5, 15;
legiuíre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 765/1) : s. f. : „Gesetz” : „loi” :
(6x)
legiuirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 16; 1, 43; 1,
46; 3, 21; 3, 29; 6, 59;
legiuít : (c. 1665-1672 MS. 4389, 485/1) : adj. : „gesetzmäßig” :
„légiféré, légal” : (2x)
cêle legiuite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
4, 11; [3] 1, 3;
lemn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Baum, 2. Holz” : „1. arbre,
2. bois” : (6x)
lemn subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 30;
lêmne subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 4, 41;
lêmnele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 14, 8; [2] 1, 21;
lemnu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 37; [2] 2,
30;
lepădá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (von sich) abweisen,
verwerfen, 2. sich lossagen” : „1. repousser, refuser, rejetter,
2. rénier” : (11x)
au lepădat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 16;
au lepădat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 11; 5, 10;
lepădară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 43; 11, 51;
lepădînd verb gerunziu [2] 8, 35; [3] 3, 22; 6, 32;
lepădîndu-şi verb gerunziu [1] 7, 44;
să lepădă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 5, 8;
să lêpede verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 9, 15;
lepădát : (1511 DLRV / în antr. Lepădat) : adj. : „verworfen” :
„rejeté” : (2x)
cel lepădat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3]
6, 7;
lepădate adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.
[1] 11, 4;
lésne : (1551-1553 ES) : adv. : „leicht, mühelos” : „facilement,
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aisément” : (5x)
lesne adv. de mod poz. [1] 3, 18; [2] 2, 27; 4, 17; [3] 2, 31;
prea lesne adv. de mod super. [2] 2, 28;

leşiná : (1559-1560 BRATU) : v. I : „in Ohnmacht fallen” : „s’évanouir” : (1x)
am leşinat verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 3, 17;
leu : (1519 DERS / în antr. Leul ) : s. m. : „Löwe” : „lion” : (5x)
lei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 7;
leii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 11, 11;
leilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 60;
leu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 4;
leul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 4;
limán : (1668-1670 HERODOT) : s. n. : „Hafen” : „port” : (1x)
limanul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 12, 6;
límbă : (1433 DERS / în antr. Limbadulce) : s. f. : „1. Volk, 2.
Zunge, Sprache” : „1. peuple, 2. langue” : (134x)
ai limbii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 6, 31; [3] 2, 33;
ai limbilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 14, 29;
ale limbii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 20;
ale limbilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 11, 3;
a limbilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 5, 63; [2] 8,
16; 15, 8; 15, 10;
limba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 26; 6, 58; 8, 25;
8, 27; 10, 5; 11, 21; 11, 42; 12, 3; 13, 36; 14, 29; 14,
30; 14, 32; 15, 1; 15, 9; 16, 3; [2] 4, 5; 5, 19; 7, 4; 7,
10; 10, 8; 15, 33;
limbă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 36; 2, 10; [2] 4,
2; 5, 6; 5, 19; 11, 25; 11, 27; 12, 5; [3] 4, 12; 6, 4; 7, 14;
limbi subst. comun fem. pl. gen./dat. neart. [2] 13, 11;
limbi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 1, 5; 2, 40;
2, 44; 3, 10; 5, 19; 5, 21; 5, 22; 6, 53; [2] 1, 27; 4, 35;
6, 4; 6, 14; 8, 9; 10, 4; 12, 13; [3] 1, 11; 3, 19; 4, 6; 5,
6; 6, 5; 6, 9;
limbii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 59; 8, 23; 9, 29;
10, 20; 11, 30; 11, 33; 11, 42; 12, 6; 14, 4; 14, 6; 14,
28; 14, 32; 14, 35; 14, 35; 14, 47; 15, 1; 15, 2; 15, 2;
[2] 7, 37; 14, 34; [3] 2, 17; 2, 27;
limbile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 13; 1, 44; 2,
12; 2, 18; 2, 19; 3, 25; 3, 49; 3, 53; 3, 58; 4, 11; 4, 13;
4, 45; 4, 54; 4, 60; 5, 1; 5, 9; 5, 11; 5, 21; 5, 38; 5, 43;
5, 57; 7, 23; 12, 53; 13, 6; 14, 36; [2] 1, 27; 14, 14; [3]
3, 15; 5, 13; 6, 13; 6, 15; 6, 26; 7, 4;
limbilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 1, 15; 1, 16; 1,
17; 2, 48; 2, 68; 3, 46; 4, 7; 4, 58; 6, 18; 11, 38; 13, 41;
[2] 8, 5; 14, 15; [3] 3, 20; 4, 1;
linguşíre : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Schmeichelei” : „flatterie” : (1x)
linguşire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 3;
línişte : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 48) : s. f. : „Ruhe” : „paix” : (4x)
linişte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 58; [2] 12, 2;
14, 4;
liniştea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 23;
lipí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sich anschliessen” : „s’attacher, se joindre à” : (4x)
s-au lipit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 2;

să lipesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 1;
să lipiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 21;
v-aţi lipit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 10, 26;
lipsí : (1481 LDSR 355) : v. IV : „fehlen, mangeln” : „manquer,
faire défaut” : (6x)
lipsiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 2, 33;
lipsîndu-se verb gerunziu [2] 8, 20;
să să lipsască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 13, 11;
să să lipsască verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 2, 23;
se lipsi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 15, 5;
te-ai fi lipsit verb cond.-opt. perfect 2 sg. [3] 5, 32;
lipsít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „entblößt, beraubt” : „dépourvu”
: (3x)
lipsit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 3,
29; [3] 1, 12;
lipsiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 1, 12;
lî́ngă : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „neben” : „à coté” : (29x)
lîngă prep. [1] 1, 60; 6, 21; 6, 35; 7, 1; 7, 47; 8, 1; 8, 22;
9, 44; 10, 26; 10, 87; 11, 8; 11, 8; 11, 40; 11, 70; 12,
27; 12, 28; 13, 29; 13, 40; 13, 53; 13, 53; 16, 16; [2] 4,
42; 7, 36; 8, 1; 8, 11; 12, 8; 12, 20; [3] 4, 8; 7, 3;
loc : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Ort, Stelle, Platz, Stätte” : „lieu,
endroit, place” : (131x)
ale locurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 11, 28;
a locului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 3, 12; [3] 1,
29; 7, 17;
loc subst. comun neutru sg. gen./dat. neart. [2] 3, 39;
loc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 11; 2, 65; 3, 35;
3, 47; 4, 46; 5, 51; 9, 45; 10, 73; 14, 5; 14, 48; 15, 38;
[2] 1, 14; 2, 29; 3, 30; 14, 21; 4, 33; 4, 38; 5, 17; 5, 19;
8, 16; 8, 27; 9, 2; 12, 18; 13, 4; 14, 44; [3] 1, 9; 3, 1; 4,
3; 4, 6; 4, 6; 4, 8; 4, 8; 7, 3;
locu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 43; 11, 37; [2]
15, 34; [3] 2, 14;
locul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 1, 9; 1, 26;
3, 1; 6, 17; 6, 54; 6, 57; 8, 4; 8, 4; 9, 30; 9, 31; 10, 13;
11, 38; 11, 40; 13, 8; 13, 14; 13, 20; 13, 32; 14, 17; 16,
3; 16, 3; [2] 1, 14; 1, 19; 1, 29; 1, 33; 1, 34; 2, 7; 2, 8;
2, 18; 2, 19; 3, 2; 3, 18; 4, 31; 4, 34; 5, 19; 5, 20; 6, 2;
9, 17; 10, 7; 12, 21; 12, 21; 13, 5; 13, 23; 14, 26; [3] 1,
23; 2, 9; 2, 10; 2, 16; 3, 29; 4, 11; 5, 31; 6, 16; 6, 30;
6, 31; 7, 12; 7, 20;
locului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 6, 62; [2] 3, 38;
5, 16; 10, 34; [3] 1, 9;
locuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 12, 2; 15, 29;
[2] 10, 19; 12, 18; [3] 2, 26;
locurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 10, 40; 11, 14;
11, 69; [2] 4, 36; 8, 6; 8, 13; 8, 31; 9, 1; 9, 21; 9, 23;
12, 18; 13, 18; 14, 22; 15, 1; [3] 1, 1; 5, 44;
locurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 15, 30; 15,
31; [2] 10, 14; 10, 17; 12, 21; [3] 1, 1;
un loc subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 11, 5;
locáş : (1508-1509 DERS) : s. n. : „Wohnung, Wohnsitz” :
„demeure, domicile” : (5x)
lăcaş subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 13, 48; [2] 11, 2;
lăcaşul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 3, 39; [3] 2, 15;
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lăcaşurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 9, 66;
locuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. wohnen, 2. ansiedeln” :
„1. habiter, 2. établir” : (24x)
au lăcuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 34;
au lăcuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 73; 14, 37;
e lăcuit verb indicativ prezent 3 sg. [2] 9, 17;
lăcui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 10;
lăcuia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 29; 1, 40; 3, 34; 13,
53; 14, 34; [2] 5, 17; 6, 2; 12, 3; 12, 8; 12, 27; 12, 30;
lăcuia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 13, 54;
lăcuiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 9, 58; [3] 3, 15;
lăcuiescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 6, 12;
lăcuindu-să verb gerunziu [2] 12, 13;
lăcuindu-se verb gerunziu [2] 3, 1;
să lăcuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 36; [2] 1, 14;
locuínţă : (1642 CAZ. GOV. 21) : s. f. : „Wohnung” : „demeure,
domicile” : (3x)
lăcuinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 3, 5;
lăcuinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 40; [3] 2, 33;
locuít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „bewohnt” : „habité” : (1x)
lăcuit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [3] 4, 3;
logodí : (1563 CORESI, PRAXIU 305) : v. IV : „verloben” : „(se)
fiancer” : (1x)
să logodescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 56;
lóitră : (1640 DRHA XXV, 368 / în top. Loitreni) : s. f. : „Wagenleiter” : „ridelle” : (1x)
loitre subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 30;
loví : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. angreifen, überfallen, 2. schlagen”
: „1. attaquer, essaillir, envahir, 2. battre, frapper” : (49x)
au lovit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 65; 8, 4;
au lovit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 1; 1, 22; 5, 3;
5, 7; 7, 41; [2] 5, 5; 9, 5; 12, 13;
lovi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 1; 1, 32; 3, 11; 5, 7;
5, 34; 9, 66; 12, 31; 13, 43; 14, 3; [2] 3, 25;
lovind verb gerunziu [2] 1, 16; 10, 17; 10, 35; 11, 11; 12, 9;
13, 15;
lovindu verb gerunziu [2] 8, 30; 12, 35;
loviră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 44; 15, 14; [2] 12,
10; 12, 15;
lovitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 8, 23; 13, 22;
s-au lovit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 34;
să lovească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 3;
să lovească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 2; 4, 2; 9, 47; [2]
15, 1;
să lovi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 82;
[să] loviia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 13, 19;
să loviră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 13; 7, 43; 10,
78; [2] 10, 28;
să lovise verb indicativ mcpf. 3 sg. [2] 14, 17;
să ne lovim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 10, 71;
să să lovască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 17;
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lovitură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 32;
lovituri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3; 5, 3;
luá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „nehmen” : „prendre” : (155x)
a lua verb infinitiv prezent [1] 10, 30; 10, 30;
am luat verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 15, 33;
am luat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 12;
ar lua verb cond.-opt. prezent 3 pl. [3] 2, 31;
ară fi luat verb cond.-opt. perfect 3 pl. [3] 4, 19;
aţi luat verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 15, 30;
au luat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 47; 7, 11; 7, 47;
7, 47; 9, 2; 11, 48; 16, 16; [2] 8, 20; 8, 25; 10, 1; 12,
28; [3] 7, 22;
au luat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 3; 1, 24; 1, 28; 2,
54; 2, 56; 3, 37; 4, 23; 5, 3; 5, 8; 5, 36; 6, 6; 9, 53; 10, 1;
12, 8; 13, 25; [2] 5, 8; 8, 33; 10, 22; 13, 8; 13, 22;
ia verb imp. 2 sg. [2] 15, 16; [3] 2, 2;
iau verb indicativ prezent 3 pl. [3] 4, 10;
lua verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 10, 42; [3] 4, 6;
lua verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 34; [2] 1, 35; 8, 7;
luară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 3, 41; 5, 44; 9, 40;
[2] 10, 37; [3] 6, 32;
luat-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 25;
luatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 10;
luaţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 68;
luă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 5, 11;
luînd verb gerunziu [1] 1, 24; 11, 24; [2] 1, 16; 1, 19; 4, 7; 4,
10; 4, 25; 4, 34; 5, 5; 5, 7; 5, 16; 5, 21; 6, 23; 7, 25; 8,
16; 8, 27; 10, 3; 10, 11; 10, 20; 10, 27; 11, 7; 12, 12;
12, 16; 12, 38; 13, 18; 14, 5; 14, 7; 14, 26; [3] 1, 1; 1,
27; 4, 4; 4, 15; 7, 10; 7, 16;
luîndu verb gerunziu [1] 8, 8; [2] 6, 21; 8, 1; 10, 15; 10, 30;
14, 46; [3] 1, 2; 7, 12;
luîndu-se verb gerunziu [2] 5, 5;
luîndu-şi verb gerunziu [1] 11, 12;
luo verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 21; 1, 23; 1, 24; 1, 33;
3, 12; 3, 12; 5, 22; 5, 23; 5, 28; 5, 28; 5, 35; 5, 35; 5,
52; 6, 50; 6, 63; 10, 84; 11, 17; 11, 56; 11, 62; 11, 66;
12, 31; 13, 43; 14, 5; [2] 4, 38; [3] 5, 33; 6, 20;
neluînd verb gerunziu neg. [1] 8, 26;
s-au luat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 11;
să ia verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 41; 5, 27; 6, 26; [2] 1,
14; 1, 21; 2, 1; 12, 39; 14, 19;
să ia verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 31; 5, 30; 6, 3; 6, 56;
11, 66; 13, 50; [2] 10, 24; 14, 41;
să iau verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 10, 54; [2] 7, 11; 7, 29;
să luo verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 58;
să să ia verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 3, 13;
ş-au luat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 7, 9;
va lua verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 4, 6; [3] 3, 28; 5, 5;
veţi lua verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 4, 18;
vor lua verb viitor 1 indicativ 3 pl. [3] 6, 30;
luáre : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Nehmen” : „prise” : (3x)
luarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 43; [3] 1, 1;
luorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 15, 5;

lovíre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 679/2) : s. f. : Schlag” : „coup” : (1x)
lovire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 19;

lucí : (1551-1553 ES) : v. IV : „strahlen, glänzen” : „briller” : (1x)
luciia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 6, 39;

lovitúră : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. f. : „Schlag” : „coup” : (3x)

lúciu : (1409 DLRV / în top. Luciul ) : s. n. : „Meer” : „mer” : (1x)
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luciu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 6, 4;

lucrá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „arbeiten, bebauen” : „travailler” : (3x)
ai lucrat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 7;
era lucrînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [1] 14, 8;
să lucrezi verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 15, 4;
lucráre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Arbeit” : „travail” : (6x)
lucrare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 29;
lucrarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 12, 1; [3] 4, 21; 5,
12; 5, 28;
lucrării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 32;
lucrătór : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. m. : „Arbeiter” : „travailleur” : (2x)
lucrătorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 6;
lucrătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 1;
lúcru : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Arbeit, 2. Tat, Werk, 3.
Ding” : „1. travail, 2. œuvre, acte, 3. chose” : (60x)
al lucrurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 3, 38;
lucru subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 63; [2] 3, 9;
4, 49; 5, 25; 12, 44; 13, 5; 14, 22; 14, 23; 15, 11; 15,
19;
lucrul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 47; 7, 3; 9, 10;
10, 35; 10, 43; [2] 1, 33; 1, 34; 2, 27; 3, 8; 10, 21; [3] 3,
17; 5, 27;
lucrului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [3] 5, 40;
lucruri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 4, 21; 4, 23;
10, 11; 11, 19; 14, 26; [3] 3, 21; 6, 28; 7, 1;
lucrurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 51; 3, 4; 3,
32; 4, 51; 6, 56; 9, 54; 9, 55; 10, 11; 10, 41; 10, 44; 14,
42; 16, 23; [2] 3, 36; 4, 6; 4, 31; 8, 8; 9, 24; 13, 13; 14,
10; 15, 17; [3] 1, 4; 3, 13; 3, 26; 7, 2; 7, 4;
lucrurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 4, 2; [3] 3, 7;
7, 9;
lúme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Welt” : „monde” : (7x)
al lumii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 7, 23; 12, 15;
lumea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 23; 3, 12; 8, 18;
lumii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 7, 9; 13, 14;
luminá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „be-, erleuchten, aufklären”
: „illuminer, éclairer” : (2x)
lumina verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 4, 50;
luminînd verb gerunziu [2] 10, 35;
luminát : (1448 DERS) : adj. : „hell, lichtvoll, leuchtend” : „lumineux” : (3x)
cel luminat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3]
5, 35;
[celor] luminate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. gen./dat. art.
[2] 6, 23;
luminată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
2, 9;
lumínă : (1435 DERS / în top. Lumireani) : s. f. : „Licht” : „lumière” : (8x)
lumina subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 4, 10; 6, 4;
lumină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 32; [3] 6, 7;

luminii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 23; [2] 12, 9;
luminile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 50; [3] 5, 47;
luminătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Leuchte, Lampe” :
„chandelier, lampe” : (2x)
luminători subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 3;
luminătorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 8;
luminós : (1551-1553 ES) : adj. : „hell, lichtvoll, leuchtend” :
„lumineux” : (2x)
cel luminos adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
15, 34;
luminoşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
3, 26;
lúnă : (1467 DERS / în antr. Luna) : s. f. : „1. Mond, 2. Monat” :
„1. lune, 2. mois” : (23x)
ale lunii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 62; 4, 52; 4,
59; 7, 43; 13, 51; [2] 1, 9; 1, 18; 10, 5; 11, 30; 11, 33;
a lunii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 15, 37;
luna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 61; 1, 61; 4, 52;
9, 3; 9, 54; 16, 14; 16, 14;
lună subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 21; [2] 6, 7;
luni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 27; 10, 3;
lunile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 34;
lúptă : (1577 CORESI, PS.) : s. f. : „Kampf” : „lutte” : (1x)
luptă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 14;
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macáră Æ măcar
macedoneán : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Mazedonier” : „Macédonien” : (3x)
machidonêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 20;
machidonênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 8, 20;
machidonênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 6, 2;
machidoneán Æ macedonean
mai : (1400 BGL) : adv. : „noch, schon, mehr” : „plus, encore,
déjà” : (24x)
mai adv. [1] 2, 13; 5, 44; 7, 30; 8, 32; 9, 1; 9, 54; 9, 55; 9,
71; 9, 72; 10, 30; 13, 39; [2] 3, 37; 4, 14; 5, 2; 9, 13;
10, 4; 12, 7; 12, 14; 14, 30; 15, 9; [3] 1, 8; 3, 1; 5, 14;
5, 44;
máică : (c. 1551-1558 PS. V. 197) : s. f. : „Mutter” : „mère” : (7x)
maica subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 20; 7, 41;
maică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 1; 7, 5; 7, 25;
maicei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 13, 28;
maicele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 5, 49;
maínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „früher” : „auparavant” :
(3x)
mainte adv. de timp [1] 3, 30; 4, 47; [2] 6, 29;
maloteán : (c. 1665-1672 MS. 4389, 903/1) : s. m. : „Malloter” :
„habitant de Mallos” : (1x)
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malotênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 4, 30;
mámă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mutter” : „mère” : (2x)
muma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 4;
mumînile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 1, 20;
máre1 : (1490 DERS / în antr. Toader Marele) : adj./s. : „gross” :
„grand” : (139x)
a celui prea mare adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. gen./dat.
art. [3] 3, 11;
cea mai mare adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. art.
[2] 5, 6;
cea mare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [1] 7,
19; 10, 46; [2] 14, 31; [3] 2, 6; 5, 23;
cea prea mare adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
art. [3] 1, 20;
ceii mari adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 13;
ceii prea mari adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. gen./dat.
art. [2] 14, 13;
cei mai mari adj. calificativ gradul superlativ masc. pl. nom./ac. art.
[1] 16, 2;
cei mari adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 20;
cei mari subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 37; [3] 5, 3;
cêle mari adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
10, 37;
[cêle] mari adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [3]
2, 13;
cel mai mare subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 5, 45;
cel mare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1] 1,
30; 8, 6*; [3] 6, 18; 7, 2;
cel mare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [1]
5, 52; 12, 49;
cel prea mare adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac.
art. [3] 4, 16;
cel prea mare adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. nom./ac.
art. [2] 9, 20;
celui mare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [1]
12, 20; 13, 42; 14, 20; 15, 2; [2] 5, 20;
celui mare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. gen./dat. art. [3]
2, 9;
celui prea mare adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. gen./dat.
art. [2] 3, 36; [3] 1, 9; 1, 16; 5, 25; 7, 22;
mai mare adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 10, 11; 15, 18;
mai-mare subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 12;
mai-marele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 12, 2; [3] 5, 4;
mai mari adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[1] 6, 27; [2] 1, 31;
mare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 19;
mare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 25;
1, 26; 1, 32; 1, 67; 2, 51; 2, 70; 3, 10; 4, 23; 4, 25; 4,
39; 4, 58; 5, 3; 5, 16; 5, 23; 5, 34; 5, 46; 5, 60; 6, 4; 6,
9; 6, 11; 6, 13; 7, 22; 7, 35; 7, 48; 8, 4; 9, 20; 9, 37; 9,
37; 9, 56; 10, 8; 10, 58; 10, 69; 10, 86; 12, 36; 12, 52;
13, 17; 13, 26; 13, 32; 13, 37; 13, 44; 14, 11; 14, 24;
14, 28; 14, 29; 14, 36; 14, 39; 15, 9; 15, 29; 15, 35; 15,
36; 16, 17; [2] 1, 3; 3, 24; 4, 22; 4, 49; 6, 13; [3] 2, 31;
5, 8; 6, 4; 6, 33; 6, 39; 7, 22;
mare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
17; 7, 8; [2] 4, 50;
mare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. voc. neart. [3] 6, 2;
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mare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1,
19; 1, 35; 1, 38; 2, 19; 2, 27; 3, 54; 5, 31; 8, 7; 9, 27;
13, 7; 13, 45; 16, 15; [2] 1, 22;
mare subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 45;
mare foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 1, 67; 4, 58; 5, 45; 6, 41; 9, 24;
mare foarte adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. nom./ac. neart.
[3] 5, 51;
marele adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 12, 15;
mari adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 26;
10, 48; [2] 1, 11; 13, 6; [3] 2, 12;
mari adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 13,
29; 13, 51;
mari adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 13, 33;
prea mari adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 3, 35;
máre2 : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Meer, 2. Graben, 3.
West(en)” : „1. mer, 2. fossé, 3. ouest” : (21x)
mare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 23; 7, 1; 8, 23;
8, 32; 11, 8; 11, 8; 13, 29; 14, 34; 15, 11; 15, 14; 15,
14; [2] 8, 11; 8, 35; [3] 7, 20;
mării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 11, 1; 14, 5; 15, 1;
15, 38; [2] 9, 8; [3] 2, 7;
mărilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 6, 29;
márfă : (1431 LDSR 341) : s. f. : „Bagage” : „bagage” : (1x)
marfa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 45;
márgene Æ margine
márgine : (1365 SUCIU I, 378 / în top. Margina) : s. f. : „1. Rand, 2.
Grenze” : „1. bord, marge, 2. limite” : (37x)
margenii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 12, 36; [2] 4, 27;
margenile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 3;
margine subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 35; 3, 46;
4, 41; 6, 18; 6, 32; 6, 57; 9, 53; 10, 6; 10, 7; 10, 9; 11,
41; 13, 21; 13, 49; 13, 53; 14, 36; [2] 15, 31; 15, 35;
marginea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 9; 8, 4; 9,
52; 11, 20; 13, 50; 14, 7; 14, 10; 15, 28; 15, 38; [2] 4,
12; 5, 6; 8, 22;
marginei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 2; 11, 21;
marginii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 6, 26; 10, 32;
marginile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 7, 4;
másă : (1520 DERS / în antr. Bunămasă ) : s. f. : „Tisch” : „table”
: (3x)
masa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 23; 4, 49;
masă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 51;
mátcă : (1451 DERS) : s. f. : „(Fluss)bett” : „(lit de) rievière” : (1x)
mătcile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 9, 43;
matérie : (1678 CHEIA ÎNŢ. 97) : s. f. : „Materie” : „matière” : (1x)
materiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 25;
maţ : (1480 BGL) : s. n. : „Darm” : „intestin” : (1x)
maţele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 14, 46;
măcár : (1400-1418 LDSR 357) : adv. : „zumindest” : „au moins”
: (6x)
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M A C H A B A E O R U M I, M A C H A B A E O R U M I I, M A C H A B A E O R U M I I I
macară adv. [2] 4, 34; 4, 47; 6, 26;
măcară adv. [2] 6, 6; [3] 1, 12; 4, 18;

mădulár : (1501 DERS / în top. Mădularii ) : s. n. : „Glied” :
„membre” : (4x)
mădulare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 24; [3]
2, 22;
mădularele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 9, 7;
mădulariu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 7, 7;
mă’gură : (1364-1395 DRĂGANU / în top. Magur) : s. f. : „Hügel”
: „colline” : (9x)
măgura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 46; 6, 48; 9,
15; 13, 53; 16, 20;
măgură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 17; 4, 19;
măgurile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 39; 6, 40;
mărí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. vergrössern, 2. rühmen”
: „1. agrandir, 2. louer, glorifier” : (16x)
a mări verb infinitiv prezent [1] 10, 88;
au mărit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 29;
au mărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 39;
mărêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 3, 30;
mări verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 65; 14, 15;
mărindu verb gerunziu [2] 4, 24;
mă voiu mări verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 3, 14;
să mărească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 10, 3;
să măriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 63; 11, 51;
să să mărească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 8, 14;
vă veţi mări verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 2, 18; 2, 64;
voiu mări verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 11, 42; 15, 9;
măríme : (1639 PARACLIS 252) : s. f. : „Grösse” : „dimension” : (1x)
ale mărimei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 9, 22;
măríre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Grösse, Ruhm” : „grandeur,
gloire” : (44x)
mărire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 51; 3, 3; 10,
60; 10, 86; 11, 6; 11, 42; 12, 43; 14, 9; 14, 23; 14, 29;
15, 9; [2] 3, 26; 8, 35; 14, 7; 15, 13; 15, 13; [3] 6, 28; 6,
39; 7, 21;
mărirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 42; 2, 12; 2, 62;
10, 64; 12, 12; 14, 4; 14, 5; 14, 21; 14, 35; 15, 9; 15,
32; 15, 36; [2] 2, 8; 5, 16; 5, 20; 6, 11; 15, 23; [3] 2, 9;
2, 16;
mărirei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 9; 9, 10; 14, 10;
măriri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 15;
măririi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 2, 14;
măririle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 7, 22;
mărít : (c. 1551-1558 PS. V. 451) : adj. : „ruhmreich” : „glorifié” :
(1x)
cea mărită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
7, 17;
măritát : (c. 1683-1686 MS. 45, 502/2) : adj. : „verheiratet” :
„marié” : (1x)
măritată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 28;
mărturíe : (c. 1433-1437 DLRV) : s. f. : „Zeugnis, Bezeugung” :
„témoignage” : (1x)

mărturie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 37;
mărturisí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bezeugen, 2.
verkünden, 3. beichten” : „1. témoigner, 2. pêcher, 3. confesser”
: (11x)
a să mărturisi verb infinitiv prezent [2] 6, 6;
au mărturisit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 56; [2] 8,
36;
mărturisêşte verb imp. 2 sg. [1] 2, 37;
mărturisêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 7, 6;
mărturisiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 36;
mărturisind verb gerunziu [2] 9, 17;
mărturisindu-se verb gerunziu [2] 8, 27;
mărturisînd verb gerunziu [2] 12, 30; [3] 5, 19;
să mărturisiia verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 6, 33;
mărturisíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Beichte, Geständnis,
Zeugenaussage” : „confession, confesse, témoignage” : (3x)
mărturisiri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 38; [3]
6, 35; 7, 19;
mărúnt : (c. 1564 CORESI, CAZ. 45) : adj. : „klein” : „petit” : (1x)
mărunte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2]
15, 33;
măscărí : (1642 CAZ. GOV. 89) : v. IV : „spotten” : „railler” : (1x)
măscări verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 34;
măsúră : (1551-1553 ES) : s. f. : „Mass” : „mesure” : (2x)
măsură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 42; [3] 4, 11;
med : (c. 1665-1672 MS. 4389, 758/1) : s. m. : „Mede” : „mède” :
(1x)
al midilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 1;
mergătór : (1559-1560 BRATU) : adj. : „begehbar” : „accessible”
: (1x)
mergătoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
5, 21;
mérge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „gehen, (los)ziehen” : „aller,
marcher” : (82x)
a mêrge verb infinitiv prezent [1] 3, 31; 5, 66; 7, 24; [2] 2, 29;
a mêrgerea verb infinitiv prezent [1] 5, 46;
au mers verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 15; 2, 16; 5, 24;
6, 5; 6, 56; 7, 24; 12, 47; 16, 4;
au mers verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 6; 11, 24; [2]
12, 6;
au mersu verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 8, 6;
mêrge verb indicativ prezent 3 sg. [2] 3, 8;
mergea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 36; 9, 11; 12, 50;
13, 20; [2] 2, 6; 15, 2; [3] 4, 11;
mergea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 3, 38; 5, 29; 5, 66; 6,
1; 6, 36; 7, 2; 11, 60; 13, 20; 16, 5; [2] 9, 14;
mergînd verb gerunziu [1] 4, 26; 4, 60; 7, 7; 9, 59; [2] 4, 21;
4, 34; 9, 7; 12, 19; 14, 31; [3] 1, 4; 1, 6; 1, 9; 5, 18; 6,
30;
mers-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 3, 16;
mêrsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 21; 8, 19; 9, 2;
9, 4;
mêrse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 21; 5, 39; 10, 60;
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10, 77; 11, 7; 11, 39; 14, 3; [3] 1, 9;
mêrseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 58; 11, 21; 12,
3; 12, 46;
să meargă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 20; 5, 20; 6, 59;
8, 9; 16, 19;
să meargă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 57; 9, 69; [2] 2,
4; 9, 17; [3] 1, 8;
să mêrgem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 1, 13; 5, 50; 5, 57;
vom mêrge verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 2, 20; 5, 17;
vor mêrge verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 11, 30;
mérgere : (1581-1582 PO) : s. f. : „Gehen” : „aller” : (3x)
mêrgerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 7; [3] 4, 10;
4, 11;
mertíc : (1495 DERS) : s. n. : „Gewichtseinheit” : „unité de poids”
: (1x)
mertice subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 5, 2;
méşter : (1404 DR VII, 210) : s. m. : „Meister, Handwerker” :
„contremaître” : (1x)
meşterului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 2, 30;
meşterşúg Æ meşteşug
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meşterşuguind verb gerunziu [3] 6, 24;
s-au meşterşuguit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 31;
meşteşuguíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 881/2) : s. f. : „Verschwörung”
: „complot” : (2x)
a meşterşuguirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 15, 40;
meşterşuguirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 4, 19;
meu, mea : (1521 NEACSU) : adj. pron. : „mein etc.” : „mon etc.”
: (37x)
ai miei adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. pl. [2] 14, 8;
a mea adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg. [2] 6, 25;
mea adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 6, 11; 10, 33; 10,
34; 10, 43; 11, 9; 11, 10; 13, 6; 15, 29; [2] 9, 27;
mêle adj. pron. pos. 1 fem. sg. gen./dat. sg. [1] 10, 52; 15, 28;
mêle adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. pl. [1] 7, 35; 11, 43;
miei adj. pron. pos. 1 masc. sg. gen./dat. pl. [1] 10, 52; [3] 5, 31;
miei adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. pl. [1] 2, 20; 2, 20; 6,
10; 13, 3; 13, 4; 13, 5; 16, 2; [2] 7, 36; 7, 38;
mieu adj. pron. pos. 1 masc. sg. gen./dat. sg. [1] 13, 3; 16, 2; 16,
3; [2] 11, 24;
mieu adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 5, 17; [2] 9, 25;
9, 26; [2] 9, 23;
mieu adj. pron. pos. 1 neutru sg. gen./dat. sg. [1] 2, 7;
mieu adj. pron. pos. 1 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 16, 3; [2] 7, 22;

meşterşugí Æ meşteşugi
meşterşugít Æ meşteşugit

miazăzí : (1648 GCR I, 130) : s. f. : „Ost, Osten” : „est, orient,
levant” : (1x)
miazăzi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 57;

meşterşuguí Æ meşteşugui
meşterşuguíre Æ meşteşuguire
meşteşúg : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „1. Maschine, Werkzeug,
2. Weisheit” : „1. machine, ustensile, 2. habileté” : (18x)
meşterşug subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 14, 29;
meşterşuguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 5, 30;
6, 20; 6, 31; 6, 37; 6, 51; 6, 52; 11, 20; 13, 29; 15, 25;
[2] 12, 15; 13, 18;
meşterşugurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 6, 52;
9, 67;
meşteşuguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 9, 64;
13, 43; 13, 44;
un meşterşug subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 13, 5;

mic : (1222-1228 DLRV / în antr. Mic) : adj./s. : „klein” : „petit”
: (4x)
mai mică adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 15, 18;
mai mici adj. calificativ gradul comparativ masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 8, 35;
mic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 27;
mic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 45;
mid Æ med
mie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tausend” : „millier” : (7x)
mii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 55; 4, 34; 7, 41;
16, 19; [2] 8, 1; 11, 4;
miile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 11, 4;

meşteşugí : (1620 MOXA) : v. IV : „1. zetteln, 2. verstehen, begreifen” : „1. comploter, 2. comprendre, saisir” : (4x)
a se meşterşugi verb infinitiv prezent [3] 5, 22;
s-au fost meşterşugit verb indicativ mcpf. perifrastic 3 pl. [3] 6,
22;
să meşterşugêşte verb indicativ prezent 3 sg. [3] 2, 14;
vom meşterşugi verb viitor 1 indicativ 1 pl. [3] 7, 9;

míjloc : (1504 DERS / în top. Mijloci) : s. n. : „Mitte” : „milieu” :
(12x)
mijloc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 10, 30;
míjlocile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 10, 26;
mijlocul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 2; 5, 46; 6,
45; 7, 28; 10, 63; 11, 45; 12, 36; 13, 40; 16, 7; [3] 7, 8;

meşteşugít : (c. 1683-1686 MS. 45, 380/2) : adj. : „kunstvoll” :
„artisanal” : (1x)
meşterşugite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[3] 5, 28;

mijlocíu : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 86) : adj. : „mittlere, (aici)
untalentiert” : „moyen, (aici) médiocre” : (1x)
mijlocie adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
15, 39;

meşteşuguí : (1581 CORESI, EV. 323) : v. IV : „1. zettlen, 2. täuschen” : „1. comploter, 2. tromper” : (3x)
meşterşuguia verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 5;

mílă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gnade, Mitleid” : „grâce,
pitié” : (22x)
mila subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 57; 4, 24; 13, 46;
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16, 3; [2] 6, 15; [3] 2, 19; 4, 4; 6, 39;
milă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 45; [2] 3, 21; 4,
37; 5, 6; 5, 12; 6, 22; 7, 23; 7, 27; 7, 29; 8, 5; 8, 27;
[3] 4, 4; 5, 51;
milei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 6, 4;

milosî́rdie : (1577 CORESI, PS.) : s. f. : „Barmherzigkeit” : „charité”
: (1x)
milosîrdiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 2, 20;
milostív : (c. 1573-1578 PS. SCH. 250) : adj./s. : „barmherzig,
gnädig” : „charitable, indulgent” : (6x)
cel milostiv adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[2] 8, 29; 11, 9; 13, 12; [3] 5, 7;
[cel] milostiv adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[2] 1, 24;
mult milostive subst. comun masc. sg. voc. neart. [3] 6, 9;
milostiví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sich erbarmen” : „compatir à” : (1x)
să să milostivească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 2;
miluí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ein Almosen geben, aus
Mitleid helfen” : „faire l’aumône, avoir pitié” : (7x)
au miluit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 23;
miluiêşte verb imp. 2 sg. [3] 6, 12;
miluind verb gerunziu [2] 11, 10;
să miluiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 3;
va milui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 4, 10; [2] 2, 18; 9, 13;
mincinós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „verlogen” : „mensonger”
: (1x)
mincinoasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 5, 5;
mínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verstand, Sinn” : „esprit,
raison” : (3x)
minte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 13; [3] 4, 16;
mintea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 47;
minţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „lügen” : „mentir” : (2x)
au minţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 19;
minţi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 53;
minţí : (1648 GCR I, 133) : adj. : „gelogen” : „menti” : (1x)
minţit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5,
12;
minuná : (1559-1560 BRATU) : v. I : „sich wundern” : „s’étonner,
s’émerveiller” : (2x)
minunîndu-să verb gerunziu [3] 1, 9;
să minuna verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 15, 32;
minunát : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : adj. : „wunderbar” : „merveilleux” : (3x)
cea minunată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[3] 6, 33;
minunată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
7, 20; 15, 13;
mir : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Balsam, Salbe, Salböl” : „balsam,

huile sacrée” : (1x)
mir subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 4, 6;
mirá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich wundern” : „s’étonner”
: (4x)
mirîndu-se verb gerunziu [3] 1, 10; 5, 39;
s-au mirat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 22;
să mira verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 3, 31;
miráre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wunder” : „merveille” :
(1x)
mirare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 18;
mirós : (1639 PARACLIS 253) : s. n. : „Geruch” : „odeur” : (2x)
miros subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 7, 16;
mirosuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 5, 45;
mistuí : (c. 1573-1578 PS. SCH. 109) : v. IV : „verzehren” : „dévorer” : (3x)
au mistuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 10;
mistuindu-se verb gerunziu [2] 1, 23;
să mistui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 1, 32;
mîhní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(sich) erzürnen” : „(s’)irriter”
: (8x)
mîhnindu-se verb gerunziu [2] 4, 37;
s-au mîhnit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 28;
să mîhni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 22; 10, 68;
să mîhniia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 35;
să mîhniia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 4, 27;
să mîhniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 14, 16;
vom mîhni verb viitor 1 indicativ 1 pl. [3] 7, 9;
mîhníre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Kummer” : „tristesse” :
(2x)
mîhnire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 4; 6, 9;
mî́ine : (1551-1553 ES) : adv. : „morgen” : „demain” : (4x)
mîine adv. de timp [1] 2, 63; 5, 27; [3] 5, 20; 5, 38;
mîná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „antreiben” : „mener” : (1x)
să mîie verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 9, 4;
mî́nă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hand” : „main” : (56x)
ale mînilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 1, 5;
mîinile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 46; 3, 18; 5,
51; 16, 2; [2] 6, 26; 7, 10; 15, 21; 15, 26; [3] 5, 25;
mîna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 7; 2, 8; 2, 47; 2,
48; 2, 48; 3, 6; 3, 30; 4, 30; 4, 31; 5, 12; 6, 25; 9, 46;
9, 47; 12, 39; [2] 7, 34; 12, 31; 15, 30; 15, 32; [3] 6, 10;
mînă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 30; 5, 6; 11,
15;
mîni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 40; 5, 16; 5,
16; 10, 23;
mînii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 2, 8;
mî́nii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 13;
mînile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 30; 5, 62; 7,
35; 12, 42; 14, 31; 14, 36; 15, 25; [2] 3, 20; 7, 31; 12,
28; 14, 34; 14, 46; 15, 12; [3] 2, 1; 5, 5;
mînilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 5, 14;
mînule subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 12, 9;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
mîncá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „essen, fressen” : „manger,
dévorer” : (10x)
are mînca verb cond.-opt. prezent 3 sg. [2] 6, 21;
au mîncat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 53;
mîncaţi verb participiu pl. masc. [2] 9, 15; [3] 6, 34;
mînca-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 7, 7;
s-au mîncat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 11;
să mănînce verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 65; [2] 6, 20;
să mănînce verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 6, 18; 6, 21;
mîncáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Essen, Speise” : „mets,
nourriture” : (5x)
a mîncărilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 3, 7;
mîncare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 31;
mîncarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 7;
mîncări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 52;
mîncările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 66;
mîndríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hochmut” : „orgueil” :
(15x)
a mîndriei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 9, 11;
mîndrie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 23; 1, 25; 7,
47; [2] 1, 28; 5, 21; 9, 4; 9, 7; 9, 12;
mîndriei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 7, 36;
mîndriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 49; [2] 9, 8;
[3] 2, 5; 2, 17;
mî́ndru : (1432 DERS / în antr. Mîndri ) : adj./adv. : „stolz” : „orgueilleux” : (4x)
cea mîndră adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
6, 4;
cêle mîndre adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3]
5, 13;
mîndră adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3] 1,
27;
mîndru adv. [1] 7, 34;
mînecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „früh aufstehen” : „se lever
tôt” : (4x)
au mînecat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 52;
mînecară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 67;
mînecat verb participiu sg. masc. [3] 5, 10;
mînecă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 33;
mîngîiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. trösten, 2. schmeicheln,
3. bezaubern” : „1. consoler, 2. flatter, 3. charmer, enchanter” :
(13x)
au mîngîiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 23;
[era] mîngîind verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [1] 5, 53;
mîngîia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 13, 3; [2] 7, 21;
mîngîind verb gerunziu [2] 13, 12; 15, 9;
mîngîindu-se verb gerunziu [2] 15, 17;
să mîngîia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 7, 5;
să mîngîiară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 50;
să mîngîie verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 11, 32; [3] 1, 6;
să mîngîie verb indicativ prezent 3 sg. [2] 7, 6;
să va mîngîia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 7, 6;
mîngîiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Trost” : „consolation”
: (5x)
mîngîiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 24; 12,
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9; [2] 2, 26; 15, 11;
mîngîiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 24;
mîniá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „in Zorn geraten” : „s’enrager” : (2x)
mîneindu-se verb gerunziu [3] 4, 13;
să mînie verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 22;
mîníe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zorn” : „colère” : (26x)
mînie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 24; 3, 27; 7,
35; 7, 35; 9, 69; 15, 36; [2] 7, 3; 7, 21; 9, 4; 10, 35; 14,
27; [3] 5, 30; 6, 20;
mîniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 49; 8, 4;
mînii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 25;
mîniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 44; [2] 8, 26;
10, 28; 13, 4; [3] 2, 17;
mîniile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 4, 38; 9, 7; 10,
35; 14, 45; 15, 10;
mîniós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „zornig” : „furieux” : (1x)
mînios adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 39;
mîntuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erlösen, erretten, befreien”
: „délivrer, sauver” : (24x)
ai mîntuit verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 6;
a mîntui verb infinitiv prezent [1] 3, 18; 16, 2;
au mîntuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 48;
au mîntuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 21; [2] 2, 17;
8, 27; [3] 6, 11; 6, 39;
fiind mîntuiţi verb gerunziu [2] 1, 11;
mîntuiêşte verb imp. 2 sg. [1] 5, 17; [2] 1, 27;
mîntuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 4, 11;
mîntuieşti verb indicativ prezent 2 sg. [2] 1, 25;
mîntuindu verb gerunziu [3] 6, 10;
mîntuindu-se verb gerunziu [3] 7, 20;
mîntuitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 59;
ne-am mîntuit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 12, 15;
s-au mîntuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 9;
să mîntuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 44; [2] 8, 14;
[3] 5, 8;
să mîntuim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 9, 9;
să să mîntuiască verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 2, 32;
mîntuíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erlösung, Errettung,
Heil” : „délivrance, salut” : (19x)
mîntuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 25; 4, 56;
[2] 3, 32; 7, 25; 12, 25; 14, 3; [3] 6, 30; 6, 31; 6, 33; 7,
18;
mîntuirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 6; 5, 62; [2]
3, 29; 11, 6; 13, 3; [3] 6, 13; 6, 36; 7, 22;
mîntuirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 7, 16;
mîntuitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. m. : „1. erlösend, 2.
Erlöser” : „1./2. sauveur” : (4x)
cel mîntuitoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[3] 6, 32;
mîntuitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 29;
mîntuitoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 7, 16;
mîntuitoriul subst. comun masc. sg. voc. art. [1] 4, 30;
mnas : (c. 1665-1672 MS. 4389, 458/2) : s., (ebraism) după mna',
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-a' " (S EPT . F RANKF .: mnw' n ) : „Mine” : „monnaie de 100
drahmes” : (2x)
mnas subst. comun sg. nom./ac. neart. [1] 14, 24; 15, 18;

moárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tod” : „mort” : (20x)
moarte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 35; 4, 47; 6,
22; 6, 30; 6, 31; 9, 28; 13, 7; 13, 14; [3] 3, 1; 6, 10; 6,
29; 6, 31; 7, 16;
moartea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 23; [2] 6, 19;
7, 29; 13, 8; [3] 1, 29; 5, 8;
morţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 2;
mohorî́t : (1495 DERS / în top. Mohorîţii ) : adj./s. : „dunkelrot,
purpurrot” : „rouge foncé, pourpre” : (9x)
cea mohorîtă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
4, 38;
mohorît subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 23; 8, 14;
10, 20; 10, 62; 10, 64; 11, 58; 14, 43; 14, 44;
mormî́nt : (1512-1513 DERS / în top. Murminte) : s. n. : „Grab,
Grabmal” : „tombe, tombeau, sépulcre” : (5x)
mormînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 5, 10;
mormîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 27; 13,
30;
mormînturi subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 12, 39;
mormînturile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 70;
mort : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Verstorbene” : „mort, défunt”
: (3x)
cei morţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 46;
morţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 40; 12, 44;
moşíe : (1548 DERS) : s. f. : „1. Erbgut, 2. Heimat” : „1. terre,
propriété, patrimoine, 2. patrie” : (11x)
al moşiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 4, 1;
moşie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 9; 8, 21; 8,
33; 13, 11; 13, 14; 14, 18; [3] 6, 32;
moşiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 8; 5, 15; 13, 3;
moştení : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „(be)erben” : „hériter”
: (3x)
au moştenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 10; 2, 57;
moşteniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 34;
moşteníre : (1652 ÎNDR. 192) : s. f. : „Erbschaft, Erbe” : „héritage” : (6x)
moştenirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 56; 15, 33;
15, 34; [2] 2, 4; 2, 17;
moştenirele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 24;
movílă : (1392 DERS) : s. f. : „Hügel, Damm” : „colline, monticule” : (2x)
movilă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 4; 9, 14;
múchie : (1424 DRHB I, 103 / în antr. Seva Muchia) : s. f. : „Kante,
Rand” : „arête, marge” : (1x)
muchi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 11;
muiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frau” : „femme” : (24x)
muiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 54;
muieri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 56; 13, 6; [2]

5, 24; 6, 4; 6, 10; 15, 18;
muierile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 34; 1, 63; 2, 30;
2, 38; 3, 20; 5, 13; 5, 23; 5, 45; 8, 10; 13, 45; [2] 3, 19;
12, 3; 12, 21; [3] 3, 25;
muierilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 1, 27; [2] 5, 13;
[3] 1, 4;
mult : (1521 NEACŞU) : adj./adv./s. : „1./2. viel” : „1. maint,
nombreux, 2. beaucoup” : (175x)
a celor mulţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 2, 28;
a mai multora subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 12, 25;
a mulţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 2, 33;
cea mai multă adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. art.
[2] 8, 24;
cea multă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 11;
cei mai mulţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 2, 32; 4,
18;
cei mulţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 36;
cêle mai multe subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 9, 22;
cêle multe adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
9, 35;
cêle multe adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [3]
2, 13;
foarte mult adv. cantitativ super. [2] 10, 34;
mai mult adj. calificativ gradul comparativ neutru sg. nom./ac. neart.
[3] 5, 2;
mai mult adv. cantitativ comp. [1] 3, 30; 7, 23; [2] 8, 30;
mai multă adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 7, 21;
mai multe adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[3] 6, 26;
mai multe adj. calificativ gradul comparativ neutru pl. nom./ac. neart.
[1] 11, 24;
mai multora subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 12, 24;
mai mulţi adj. calificativ gradul comparativ masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 8, 24; 12, 19; 14, 39; [3] 7, 15;
mai mulţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 31; 9, 25;
10, 23; 11, 12;
mult adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1,
32; 3, 31; 4, 23; 5, 6; 5, 30; 16, 11; [2] 8, 20; 10, 38;
mult adv. cantitativ poz. [2] 8, 27; 10, 27; 12, 36; 14, 20; 15,
14; [3] 1, 25; 3, 7; 5, 12; 5, 12; 5, 18;
multa adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 13;
multă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 10;
7, 11; 7, 27; 9, 39; 9, 43; 9, 60; 10, 77; 11, 63; 12, 24;
12, 42; 13, 1; 13, 12; 14, 7; 16, 5; [2] 3, 28; 4, 37; 6, 1;
6, 13; 8, 16; 9, 22; 12, 24; 13, 3; [3] 3, 15; 5, 10; 6, 5;
multă foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 5, 38; 8, 6; 8, 19; 10, 2; 13, 22; 16, 7;
multe adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 2;
1, 13; 2, 18; 6, 6; 6, 9; 6, 31; 6, 51; 6, 52; 9, 20; 9, 39;
9, 64; 10, 21; 10, 28; 10, 60; 10, 87; 11, 1; 11, 1; 11,
40; 11, 48; 11, 51; 11, 65; 12, 10; 12, 13; 13, 26; 14,
28; 15, 4; 16, 2; [2] 1, 35; 3, 26; 3, 33; 8, 32; 9, 6; 9,
16; 9, 25; 12, 22; 12, 27; [3] 2, 12; 5, 25; 5, 41;
multe adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1,
2; 5, 7; 5, 21; 9, 2; 11, 20; 12, 13; 15, 29; [2] 3, 6; 4, 39;
4, 39; 5, 18; 13, 8; 14, 21; 15, 21; [3] 1, 21; 2, 6; 3, 16;
multe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 31; 7, 26; 12,
12; [3] 2, 6; 5, 17;
multe foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. neart.
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[1] 9, 22;
mult foarte adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 3, 41;
multu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 3, 27;
multu adv. cantitativ poz. [2] 9, 19;
mulţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1,
10; 1, 20; 3, 7; 3, 11; 8, 10; 9, 6; 9, 17; 9, 40; 14, 32;
16, 8; [2] 4, 45;
mulţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 12; 1, 45; 1,
55; 1, 65; 2, 16; 2, 29; 2, 32; 3, 18; 3, 18; 5, 26; 7, 19;
8, 10; 9, 6; 9, 69; [2] 4, 35; 4, 42; 6, 24; [3] 1, 5; 2, 26;
prea multe adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 10, 24;
prea multe adj. calificativ gradul superlativ neutru pl. nom./ac. neart.
[2] 8, 30;
mulţămí Æ mulţumi
mulţămítă Æ mulţumită
mulţemí Æ mulţumi
mulţí Æ înmulţi
mulţíme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Menge” : „foule, multitude” : (40x)
a mulţimelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 15, 21;
mulţime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 3, 17; 5,
12; 8, 15; 10, 77; 15, 4; [2] 5, 3; 5, 10; 8, 16; 12, 27;
13, 1; 14, 1; [3] 2, 7; 4, 17; 5, 46;
mulţimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 42; 3, 19; 3,
20; 4, 8; 8, 20; 9, 6; 9, 63; [2] 2, 25; 3, 6; 4, 39; 12, 42;
14, 41; [3] 1, 24; 4, 5; 5, 48; 6, 14; 7, 13;
mulţimei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 6, 41; 6, 41;
[2] 3, 21; 11, 17;
mulţimi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 26;
mulţimile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 2, 22; [3] 5, 24;
mulţimí Æ mulţumi
mulţumí : (1563 CORESI, PRAXIU 113) : v. IV : „danken” : „remercier” : (3x)
mulţămind verb gerunziu [3] 7, 16;
mulţemim verb indicativ prezent 1 pl. [2] 1, 11;
mulţimindu verb gerunziu [2] 12, 30;
mulţumítă : (1581 CORESI, EV. 117) : s. f. : „Belohung” : „récompense” : (3x)
mulţămită subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 28; 3, 33;
12, 45;
múmă Æ mamă
múncă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Marter” : „peine” : (14x)
munca subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 9;
muncă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 56; [2] 6, 19;
6, 26; 6, 28; [3] 4, 13;
munci subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 5; [3] 2, 6; 3,
27; 4, 4; 4, 14; 6, 26; 7, 3;
muncile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 6, 12;
muncí : (1551-1553 ES) : v. IV : „quälen” : „torturer” : (4x)
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munciia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 7, 13; 7, 15;
să muncească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 6, 14;
să muncim verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 7, 3;
múnte : (1443 DERS / în antr. Muntea) : s. m. : „Berg” : „mont,
montagne” : (20x)
munte subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 40; [2] 2, 4;
muntele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 4, 37; 4, 60; 5,
54; 6, 62; 7, 33; 10, 11; 11, 37;
muntelui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 9, 38;
munţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 28; 4, 5; 4,
38; 10, 70; 11, 68; [2] 5, 27; 9, 28; 10, 6;
munţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 14, 26;
munţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 9, 8;
múră : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. f. : „Brombeere” : „mûre” :
(1x)
mure subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 34;
murí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sterben” : „mourir” : (36x)
a muri verb infinitiv prezent [1] 1, 66; 4, 35; [2] 6, 28; 7, 2; 8,
21; 13, 7;
au murit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 66; 2, 41;
au murit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 10; 6, 17; 9, 29;
9, 57; 14, 16;
muri verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 8; 2, 69; 6, 16; 6,
46; 9, 56; 11, 18; [2] 6, 31;
murind verb gerunziu [2] 6, 26; 7, 9;
muriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 38;
să moară verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 7, 5; [3] 1, 23;
să moară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 1, 6; 2, 49; [2] 6, 30;
7, 18; 14, 42;
să murim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 2, 37; 2, 41; 3, 59;
9, 10;
va muri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 1, 52; 6, 9;
muritór : (1648 GCR I, 131) : adj. : „sterblich” : „mortel” : (1x)
muritoarea adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3] 3,
29;
mustrá : (1581 PRL) : v. I : „tadeln, schelten” : „blâmer, gronder,
réprimander” : (1x)
mustra verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 33;
mustráre : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 85) : s. f. : „Tadel, Verweis”
: „réprimande, reproche” : (1x)
mustrarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 49;
muşcá : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. I : „beissen” : „mordre” :
(1x)
muşcă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [3] 5, 14;
mutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. umziehen, umsiedeln,
versetzen, verrücken, 2. verändern” : „1. déménager, émigrer,
transférer, changer de lieu, 2. changer” : (12x)
a muta verb infinitiv prezent [3] 1, 25;
au mutat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 46;
muta verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 10;
mută verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 13;
s-au mutat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 33;
să mută verb indicativ prezent 3 pl. [2] 2, 1; 2, 1;
să mute verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 11, 63;
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să mute verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 16; 5, 8;
să să mute verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 1; 6, 9;

múzică : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Musik” : „musique” :
(2x)
muzíce subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 39;
muzícelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 9, 41;

N
nabateán : (c. 1683-1686 MS. 45, 846/2) : s. m. : „Nabatäer” :
„Nabatéen” : (2x)
navatei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 35;
navateii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 25;
naínte Æ înainte
nalsús(ul) Æ înălsus
nalt Æ înalt
náşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. zeugen, gebären, 2.
geboren, erzeugt werden” : „1. enfanter, procréer, engendrer,
2. naître, être procrée” : (2x)
au născut verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 1, 18;
mă născuiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 2, 7;
náştere : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geburt” : „naissance” : (3x)
naştere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 7;
naşterea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 23;
naşteri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 31;

nădêjdea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 21; 3, 29; 15, 7;
nădejdi subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [3] 5, 49;
nădejdi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 14; 7, 20; 7, 34;
nădejduí Æ nădăjdui
năimí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „dingen” : „engager” :
(1x)
au năimit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 39;
năimít : (1642 CAZ. GOV. 180) : adj. : „angeworben” : „engagé”
: (1x)
năimite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 29;
năráv : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Gewohnheit” : „habitude” : (2x)
nărav subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 3, 22; 7, 3;
nărocíre Æ norocire
năród Æ norod
năsălíe : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. f. : „Sänfte” : „litière” : (2x)
o năsílie subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 27; 9, 8;
născút : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „geboren” : „né” : (3x)
cei născuţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [3]
1, 20;
cêle născute subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 50;
născuţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 49;
năsílie Æ năsălie

navatéu Æ nabatean

năsilnicíe : (a. 1618 GCR I, 51) : s. f. : „Gewalt, Brutalität” :
„violence, brutalité, obstination” : (1x)
nesilnicii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 20;

naziréu : (c. 1665-1672 MS. 4389, 240/1) : s. m. : „Naziräer” :
„Nazirite” : (1x)
nazirei subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 50;

năsíp Æ nisip

năcáz Æ necaz
năcăjí Æ necăji
nădăjduí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hoffen, vertrauen” :
„espérer, avoir confiance” : (15x)
ar fi nădejduind verb cond.-opt. prezent perifrastic 3 pl. [2] 12, 44;
era nădejduind verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [2] 15, 7;
nădejduiesc verb indicativ prezent 1 sg. [2] 7, 11;
nădejduiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 2, 61; [2] 8, 18;
nădejduim verb indicativ prezent 1 pl. [2] 2, 18; 8, 18;
nădejduind verb gerunziu [1] 9, 58; [2] 7, 40; 10, 34;
nădejduindu-să verb gerunziu [2] 12, 14; [3] 2, 4;
nenădejduindu-mă verb gerunziu [2] 9, 22;
nenădejduindu-să verb gerunziu [2] 9, 18;
să nădejduia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 10, 77;
te nădejduieşti verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 71;
nădéjde : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hoffnung” : „espérance”
: (12x)
nădêjde subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 6; 9, 20; 9,
22; 12, 37; [3] 2, 33;

năstrápă : (1462-1463 DERS) : s. f. : „Becher, Pokal” : „coupe”
: (1x)
năstrăpile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 23;
năvălí : (1581-1582 PO) : v. IV : „sich beeilen” : „se précipiter” :
(1x)
năvălind verb gerunziu [2] 5, 18;
neajúns : (1581 CORESI, EV. 231) : adj. : „unerreichbar, unbegreiflich” : „incompréhensible” : (1x)
neajunsu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [3]
2, 15;
neajutorát : (c. 1683-1686 MS. 45, 477/2) : adj. : „kraftlos” : „incapable” : (1x)
neajutorit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[2] 3, 28;
neajutorít Æ neajutorat
neam : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Geschlecht, Volk” : „famille,
descendance, peuple” : (29x)
neam subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 61; 2, 61; 3,
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36; 3, 46; [2] 5, 22; [3] 1, 3; 3, 6; 5, 5;
neamul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 32; 5, 2; 12,
21; [2] 1, 10; 5, 22; 7, 16; 7, 28; 7, 38; 8, 9; 14, 8; [3]
4, 14; 6, 4; 6, 9; 7, 10;
neamului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 10, 25; [2] 6,
12; 14, 9; [3] 3, 2; 6, 13;
neamuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 6, 36;
neamurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 51;
neamestecáre : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 243) : s. f. : (aici)
„Spaltung” : „(aici) scission” : (1x)
ale neamestecării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 38;
neamestecát : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 115) : adj. : „ungemischt” : „sans mélange, pur” : (1x)
neamestecat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[3] 5, 2;
nearătát : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 197) : adj. : „unsichtbar,
unerwartet” : „invisible, imprévu” : (2x)
cea nearătată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
4, 4;
nearătate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2]
7, 34;
neaşăzát Æ neaşezat
neaşezát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „unstet” : „inconstant” : (1x)
cel neaşăzat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[3] 5, 39;
nebăgáre : (1649 MARD.) : s. f. : (în loc. nebăgare de seamă ) :
„Nichtachtung” : „manque d’attention” : (1x)
nebăgare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 17;
nebiruít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „ungeschlagen” : „invaincu”
: (3x)
cea nebiruită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
6, 13;
cei nebiruite adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [3]
4, 21;
nebiruiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
11, 13;
nebuníe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Verrücktheit” : „folie”
: (6x)
nebunie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 6; [3] 3, 16;
5, 45;
nebuniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 5; 15, 33;
nebuniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 3, 20;
necáz : (1654 NEAGOE 345) : s. n. : „Angst, Ärger” : „angoisse,
peine, ennui” : (4x)
năcaz subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 11;
necaz subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9, 27; [2] 1, 7;
necazului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 13, 5;
necăjí : (c. 1665-1672 MS. 4389, 527/1) : v. IV : „plagen, ärgern”
: „peiner, agacer” : (4x)
au năcăjit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 46;
năcăjiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 9, 68;
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necăjiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 11, 53;
necăjindu-să verb gerunziu [3] 2, 12;
necălcat : (c. 1683-1686 MS. 45, 574/2) : adj. : „unzugänglich” :
„inaccessible” : (1x)
cea necălcată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
5, 43;
necăutát : (1688 BIBLIA) : adj. : „verlassen” : „abandonné” : (1x)
necăutată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
3, 9;
necínste : (1563 CORESI, PRAXIU 336) : s. f. : „Unehre, Schande” :
„déshonneur, mépris, honte” : (1x)
necinstea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 42;
neconoştínţă Æ necunoştinţă
necontenít : (1688 BIBLIA) : adj. : „unaufhörlich, unbändig” :
„incessant, incontrôlable” : (1x)
necontenite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
6, 17;
necredinciós : (1551-1553 ES) : adj./s. : „ungläubig” : „mécréant”
: (3x)
cei necredincioşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac.
art. [1] 9, 25;
cei necredincioşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 6, 21;
celui necredincios subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 10,
10;
necruţát : (1620 MOXA) : adv. : „schonungslos” : „impitoyablement” : (1x)
necruţat adv. de mod poz. [3] 6, 8;
necunoscút : (c. 1564 CORESI, CAZ. 241) : adj. : „unbekannt” :
„inconnu” : (1x)
necunoscut adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[2] 2, 7;
necunoştínţă : (c. 1683-1686 MS. 45, 894/1) : s. f. : „Unwissenheit,
(aici) Fehler durch Unwissenheit” : „ignorance, (aici) faute
causée par l’ignorance” : (2x)
neconoştinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 27;
necunoştinţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 39;
necurát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. unrein, unsauber, 2.
gesetzlos, 3. Teufel” : „1. impur, 2. malhonnête, hors-la-loi, 3.
diable” : (6x)
cei necuraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 73;
cel necurat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 2, 2;
celor necuraţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 3, 15;
necurate subst. comun masc. sg. voc. neart. [2] 7, 34;
necuratu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
4, 43;
necuraţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
7, 5;
necurăţénie : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Unreinheit” : „impureté” :
(1x)
necurăţeniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 51;
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necurăţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Unreinheit” : „impureté”
: (6x)
necurăţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 36; [2] 4,
13;
necurăţii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 10;
necurăţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 48; [3] 2,
17;
necurăţiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 14, 7;

neguţitór Æ negustor

necuviitór : (1661 APOL. 67) : adj. : „unpassend, (aici) unrein” :
„impropre, (aici) impur” : (1x)
necuviitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 6, 5;

neîncetát : (1581 CORESI, EV. 221) : adv. : „stets” : „continuellement” : (7x)
neîncetat adv. de mod poz. [1] 12, 11; [2] 3, 26; 9, 4; 13, 12;
15, 7; [3] 4, 16; 6, 33;

necuviós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „unpassend” : „impropre”
: (2x)
cêle necuvioase subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 4, 16;
necuvioase adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.
[2] 10, 34;

neînchipuít : (c. 1683-1686 MS. 45, 71/2) : adj. : „unvorstellbar”
: „inimaginable” : (1x)
neînchipuită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 1, 28;

nedirépt Æ nedrept
nedrépt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „ungerecht” : „injuste” :
(6x)
cea nedireaptă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[2] 4, 48;
cel nedirept adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[3] 5, 8;
nedireaptă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 4, 35; 14, 36;
nedirêpte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2]
4, 40;
nedirêptele adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3] 6,
27;

neîmpiedecát Æ neîmpiedicat
neîmpiedicát : (c. 1683-1686 MS. 45, 789/1) : adj. : „frei” : „libre”
: (1x)
neîmpiedecată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 6, 28;

neîndărătnicít : (c. 1683-1686 MS. 45, 884/2 marg.) : adj. :
„unbeirrbar, rechtschaffen” : „imperturbable, ferme, inébranlable” : (1x)
neîndărătnicită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 3, 3;
neîngropát : (c. 1665-1672 MS. 4389, 904/1) : adj./s. : „unbeerdigt”
: „non enterré” : (1x)
neîngropaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 10;
neînsemnát : (c. 1683-1686 MS. 45, 29/2) : adj. : „unbezeichnet”
: „non marqué” : (1x)
neînsemnată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 15, 36;
nelăcuít Æ nelocuit

nefurtişág : (1688 BIBLIA) : s. n. : „Unverletzlichkeit”: „inviolabilité, invulnérabilité” : (1x)
nefurtişag subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 3, 12;
negîndít : (1688 BIBLIA) : adj. : „unbedacht” : „irréfléchi” : (1x)
negîndit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [3]
1, 14;

nelegiuíre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 496/2) : s. f. : „Freveltat” :
„infamie, forfait” : (1x)
nelegiuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 4;

negreşít : (1668-1670 HERODOT) : adj./adv. : „1. sicher, 2. ohne
Sünden” : „1. sans aucun doute, 2. sans péché” : (4x)
negreşit adv. [3] 5, 20; 7, 6;
negreşiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
12, 42; [3] 6, 39;

nelipsít : (1642 CAZ. GOV. 467) : adj. : „der benötigt keine ...” :
„qui n’a pas besoin de ...” : (4x)
celui nelipsit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. gen./dat. art.
[3] 2, 9;
nelipsit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
14, 35;
nelipsiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
12, 9; [3] 4, 13;

negustór : (1493 DLRV / în top. Vadu Neguţătoriu[lui]) : s. m. :
„Händler” : „marchand” : (2x)
neguţători subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 34;
neguţitorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 41;

nelocuít : (1668-1670 HERODOT) : adj. : „verlassen” : „inhabité”
: (1x)
nelăcuit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3,
46;

negustorí : (1668-1670 HERODOT) : v. IV : „Handel treiben” :
„marchander” : (1x)
neguţătorind verb gerunziu [3] 3, 10;

nemăsurát : (c. 1573-1578 PS. SCH. 528) : adj. : „unermesslich” :
„incommensurable” : (2x)
[cel] nemăsurat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac.
art. [3] 2, 9;
nemăsurată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
2, 4;

neguţătór Æ negustor
neguţătorí Æ negustori
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nemereálă Æ nimereală
nemerí Æ nimeri
nemernicíe : (c. 1683-1686 MS. 45, 622/1) : s. f. : „Fremdsein” :
„condition d’étranger” : (2x)
nemerniciei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 7, 19;
nemerniciia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 36;
nemeşterşugít Æ nemeşteşugit
nemeşteşugít : (1688 BIBLIA) : adj. : „ungemacht, (aici) unfassbar”
: „pas fait, (aici) inconcevable” : (1x)
nemeşterşugit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac.
neart. [2] 3, 12;
nemíca Æ nimic
nemícă Æ nimic
nemilostív : (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) : adj. : „unbarmherzig,
herzlos” : „impitoyable, cruel” : (1x)
cei nemilostivi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art.
[3] 5, 10;
nemişcát : (1563 CORESI, PRAXIU 458) : adj. : „unbeweglich” :
„immobile” : (1x)
nemişcate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
6, 19;
nemîncát : (1551-1553 ES) : adj. : „der hat nicht gegessen,
hungrig” : „qui n’a pas mangé, affamé” : (1x)
nemîncaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 3, 17;
nemîntuíre : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Bestrafung” : „punition” :
(1x)
nemîntuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 9;
nemutát : (1581 CORESI, EV. 291) : adj. : „unabänderlich” : „immuable” : (1x)
cel nemutat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[3] 5, 12;
nenădăjduít : (c. 1683-1686 MS. 45, 540/2) : adj. : „unerwartet” :
„inattendu” : (3x)
cea nenădăjduită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[3] 4, 2;
nenădejduită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 3, 8; 5, 33;
nenoróc : (1644 GCR I, 110) : s. n. : „Unglück” : „malheur,
infortune” : (1x)
ale nenorocului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 12, 30;
nenorocí : (c. 1683-1686 MS. 45, 878/2) : v. IV : „leiden, unglücklich
sein” : „souffrir, être malheureux” : (1x)
nenorocêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 14, 8;
nenorocíre : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Unglück” : „malheur” : (3x)
nenorocire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 6; 8, 35;
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nenorocirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 14;
nenumărát : (1642 CAZ. GOV. 299) : adj. : „unzählig, ungezählt”
: „innombrable” : (5x)
cea nenumărată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[3] 4, 17;
cêle nenumărate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[3] 2, 26;
nenumărată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 3, 6; [3] 5, 46;
nenumărate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[3] 6, 5;
neobrezuíre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 873/1) : s. f. : „Vorhaut” :
„prépuce” : (1x)
neobrezuire subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 17;
neobrezuít : (1642 CAZ. GOV. 406) : adj. : „unbeschnitten” :
„incirconcis” : (2x)
cei neobrezuiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art.
[1] 2, 46;
neobrezuiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 1, 51;
neomeníe : (1642 ÎNV.2 540) : s. f. : „Grausamkeit” : „cruauté” :
(2x)
neomeniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 20; 6, 24;
neostenít : (1642 CAZ. GOV. 215) : adj. : „unermüdlich” : „infatigable” : (1x)
neostenite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
3, 8;
(n)ephtár : (c. 1665-1672 MS. 4389, 899/2) : s. m., (ebraism) după
gr. 1. e*fqavr, 2. ne*fqavr (SEPT. FRANKF.) : „1. Nephtar, 2.
Nephtai” : „1. nephtar, 2. naphte” : (2x)
efthar subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 36;
nefthár subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 36;
nepîngărít : (c. 1665-1672 MS. 4389, 603/2) : adj. : „makeloss,
rein” : „sans tache, propre” : (2x)
nepîngărit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[2] 15, 34;
nepîngărită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 14, 36;
nepót : (1427 BGL) : s. m. : „Nachfolger” : „descendant” : (1x)
nepoţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 20;
nepovestít : (1683 DOS. PAR. 220) : adj. : „unaussprechlich” :
„inexprimable” : (1x)
nepovestite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 12, 16;
nepremenít Æ neprimenit
nepriéten : (c. 1640 URECHE2 95) : s. m. : „Feind, Gegner” :
„ennemi” : (5x)
nepriêteni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 6; 8, 16;
nepriêtenii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 28; [3]
6, 6;
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nepriêtini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 21;
nepriétin Æ neprieten

2, 23;
nespuşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
3, 6;

neprimenít : (1679 DOS. LIT.2 119) : adj. : „unwandelbar” : „immuable” : (1x)
nepremenit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[3] 5, 1;

nestricát : (1642 SLLF II, 406) : adj. : „unverletzt, unversehrt” :
„intact, non altéré” : (1x)
nestricaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
6, 6;

neputínţă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Ohnmacht” : „impuissance”
: (2x)
neputinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 18;
neputinţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 13;

nesuferit : (1668-1670 HERODOT) : adj. : „unerträglich” : „insupportable” : (4x)
nesuferită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
9, 5; 9, 10; [3] 3, 25; 4, 2;

nerăbdătór : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 121) : adj. : (aici)
„unüberwindlich” : „(aici) inexpugnable, invincible” : (1x)
nerăbdătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[2] 8, 5;

neştíne : (1551-1553 ES) : pron. nehot. : „einer, jemand” : „un,
quelqu’un” : (1x)
neştine pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 10, 35;

nerănít : (c. 1683-1686 MS. 45, 874/1) : adj. : „unverwundbar” :
„invulnérable” : (2x)
nerănit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
10, 30;
nerăniţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
8, 36;
nesăvîrşít : (1581 CORESI, EV. 276) : adj. : „unendlich” : „infini”
: (3x)
cel nesăvîrşit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[3] 2, 9;
nesăvîrşit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[3] 4, 15; 5, 42;
nescăzút : (1581 CORESI, EV. 268) : s. f. : „unvermindert,
vollkommen” : „non diminué, complet” : (1x)
nescăzută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
3, 14;
nesilnicíe Æ năsilnicie
neslăvít : (c. 1683-1686 MS. 45, 833/1) : adj. : „missachtet, verachtet”
: „méprisé” : (1x)
neslăvit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
8;
nesocoteálă : (a. 1675 COSTIN, L. 39) : s. f. : „Gedankenlosigkeit”
: „manque d’attention, manque de jugement” : (1x)
nesocoteală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 42;
nesocotínţă : (1581 CORESI, EV. 108) : s. f. : „Gedankenlosigkeit”
: „manque d’attention, manque de jugement” : (1x)
nesocotinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 8;
nesocotít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „unerforschlich” : „insondable” : (1x)
nesocotită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 6, 12;
nespús : (înc. sec XVI PS. H.) : adj. : „1. außerordentlich, 2.
unsäglich” : „1. extraordinaire, 2. indicible” : (2x)
nespusă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]

neştiút : (1559-1560 BRATU) : adj. : „unbekannt” : „inconnu” :
(2x)
neştiut adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 1, 3;
neştiut adj. califcativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 1, 19;
netulburát : (1581 CORESI, EV. 501) : adj. : „ungestört” : „non
troublé” : (1x)
neturburaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 11, 23;
neţínere : (c. 1683-1686 MS. 45, 880/2) : s. f. : „Vertragsbrüchigkeit”
: „violation d’un traité” : (1x)
neţinêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 10;
neumblát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „unbetreten” : „non
fréquenté” : (1x)
neumblat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3]
3, 29;
nevástă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Frau” : „femme” : (1x)
nevasta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 37;
nevătămát : (c. 1640 URECHE2 131) : adj. : „unverletzt, heil” :
„indemne, sauf” : (5x)
nevătămat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[3] 6, 7; 6, 8;
nevătămată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[3] 5, 47;
nevătămaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 12, 25; [3] 7, 20;
nevăzút : (1581 CORESI, EV. 66) : adj. : „unsichtbar” : „invisible”
: (2x)
nevăzută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
9, 5;
nevăzuţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
3, 34;
nevedére : (1581 CORESI, EV. 252) : s. f. : „Blindheit” : „cécité,
aveuglement” : (1x)
nevedêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 30;
nevindecát : (c. 1573-1578 PS. SCH. 494) : adj. : „ungeheilt” :
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„non guéri” : (1x)
nevindecată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 9, 5;
nevinovát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „unschuldig” : „innocent” : (5x)
celor nevinovaţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 5, 31;
nevinovat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[2] 7, 19;
nevinovat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 1, 39; [2] 1, 8;
nevinovaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[2] 4, 47;
nevoí : (1482-1492 DERS) : v. IV : „bemühen, bestreben” : „astreindre” : (4x)
nevoiţi verb imp. 2 sg. [1] 11, 37;
să nevoi verb indicativ prezent 3 sg. [1] 7, 21;
să să nevoiască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 8, 16; 13, 14;
nevóie : (1499 DERS / în top. Nevoia) : s. f. : „Bedrängnis” : „difficulté, angoisse” : (8x)
nevoia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 1, 16; 5, 6;
nevoie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 16; [2] 6, 7;
15, 2; [3] 4, 9;
nevoii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 43;
nevoile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 3;
nevoínţă : (1581 CORESI, EV. 100) : s. f. : „Schwierigkeit” : „difficulté” : (6x)
nevoinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 14, 38;
nevoinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 22; 6, 28;
10, 36; [3] 4, 13;
nevoinţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 18;
nevoitór : (1581 CORESI, EV. 522) : adj. : „sehnsüchtig” : „zélé,
convoiteur” : (1x)
nevoitori adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
4, 14;
nevrednicíe : (1654 NEAGOE 289) : s. f. : „Unwürdigkeit” :
„indignité” : (1x)
nevrednicie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 42;
níce Æ nici
niceodinioáră Æ niciodinioară
nici : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./conj. : „kein, auch nicht, nicht
einmal, weder ... noch” : „aucun, même pas, ni ... ni” : (63x)
nice adv. neg. [2] 12, 18; [3] 7, 5;
nici adv. neg. [2] 5, 10; 7, 25; 9, 6; 9, 18; 11, 4; 11, 31;
14, 3; 15, 2; [3] 1, 11; 1, 12; 2, 24; 3, 6; 4, 13;
nici conjuncţie coord. [1] 2, 34; 2, 36; 2, 36; 7, 46; 8, 16; 8,
26; 10, 46; 10, 63; 10, 73; 10, 73; 11, 36; 11, 70; 12,
36; 12, 36; 15, 33; 15, 33; [2] 5, 10; 6, 6; 6, 6; 6, 6;
6, 26; 6, 26; 7, 22; 8, 16; 9, 6; 9, 12; 9, 15; 10, 13;
12, 3; 12, 4; 13, 7; 14, 3; 14, 23; 15, 36; [3] 1, 11; 1,
11; 2, 17; 2, 17; 2, 22; 2, 28; 3, 7; 3, 7; 4, 11; 4, 11;
6, 11; 6, 15; 7, 8; 7, 11; 7, 12;
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niciodinioáră : (a. 1550 GCR I, 3) : adv. : „jamais” : „niemals” :
(3x)
niceodinioară adv. de timp [3] 7, 11;
niciodinioară adv. de timp [2] 6, 15; [3] 3, 16;
nímele(a) Æ nimeni
nímene(a) Æ nimeni
nímeni : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. neg. : „niemand” : „personne” : (16x)
nimelea pron. neg. nom./ac. [1] 5, 54;
nimene pron. neg. nom./ac. [1] 4, 5; [3] 1, 13; 7, 8;
nimenea pron. neg. nom./ac. [3] 7, 21;
nimeni pron. neg. nom./ac. [1] 5, 50; 8, 14; 10, 35; 10, 63;
10, 63; 14, 44; 15, 14; [2] 1, 13; 9, 10; 11, 31;
nimenui pron. neg. gen./dat. [3] 3, 21;
nimereálă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 911/1) : s. f. : „Gemäßheit”
: „conformité” : (1x)
nemereală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 38;
nimerí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „vorfinden, treffen, bekommen” : „toucher, atteindre, trouver” : (9x)
nemerind verb gerunziu [2] 14, 28; 14, 43; [3] 5, 35;
nemerindu-se verb gerunziu [2] 4, 44;
să nemerească verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 2, 33;
să nemeresc verb indicativ prezent 3 pl. [2] 5, 12;
să nemeriia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 17;
să nemeri verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 10, 35;
voiu nemeri verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 11, 42;
nimíc : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. neg. : „nichts” : „rien” :
(16x)
nemic pron. neg. nom./ac. [2] 7, 23;
nemica pron. neg. nom./ac. [1] 11, 38; [3] 3, 9; 3, 19; 4, 11;
5, 42; 7, 21;
nemică pron. neg. nom./ac. [2] 4, 25; 7, 12; [2] 4, 15; [3] 3, 8;
7, 8;
nimica pron. neg. nom./ac. [1] 8, 26; [2] 4, 27; 4, 40;
nimică pron. neg. nom./ac. [2] 14, 28;
niscáre : (1551-1553 ES) : adj. pron. : „irgendein” : „quelque” :
(1x)
niscari adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 15, 21;
nisíp : (1534 DERS / în top. Năsipul) : s. n. : „Sand” : „sable” : (1x)
năsipul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 11, 1;
noápte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./s. f. : „1. nachts, 2. Nacht”
: „1. la nuit, 2. nuit” : (18x)
noapte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 58; [2] 13,
10; [3] 5, 5; 5, 11;
noaptea adv. de timp [1] 4, 1; 4, 5; 5, 29; 12, 26; [2] 12, 6;
12, 9; 13, 15; [3] 1, 2; 5, 19;
noaptea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 51; 12, 27;
13, 22;
nopţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 22;
nopţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 8, 7;
noi : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „wir” : „nous” : (181x)
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ne pron. pers. 1 pl. ac. neacc. [1] 1, 13; 3, 20; 3, 53; 5, 11; 5,
15; 7, 6; 8, 20; 12, 13; 13, 6; [2] 1, 8; 1, 20; 2, 18; 2,
18; 2, 19; 7, 9; 7, 9; [3] 2, 10; 2, 17; 2, 17; 2, 20; 3, 18;
5, 40; 6, 10; 7, 3;
ne pron. pers. 1 pl. dat. neacc. [1] 7, 14; 9, 30; 12, 13; 13, 46;
-ne pron. pers. 1 pl. ac. neacc. [1] 5, 12; [3] 6, 10;
-ne pron. pers. 1 pl. dat. neacc. [1] 11, 50; 14, 21; [3] 7, 2;
ni pron. pers. 1 pl. dat. neacc. [1] 11, 35; 11, 35; 11, 35;
noao pron. pers. 1 pl. dat. acc. [1] 2, 13; 2, 21; 3, 54; 5, 57; 7,
7; 7, 14; 9, 30; 10, 16; 10, 19; 10, 72; 11, 35; 11, 50;
12, 13; 12, 15; 12, 18; 12, 22; 13, 8; 13, 9; 13, 46; 14,
21; 15, 17; 15, 19; 15, 20; [2] 1, 17; 1, 20; 2, 14; 2, 27;
11, 29; [3] 2, 10; 2, 20; 3, 14; 3, 26; 6, 25; 7, 2; 7, 9;
noi pron. pers. 1 pl. ac. acc. [1] 1, 13; 2, 37; 2, 40; 2, 41; 3,
17; 3, 20; 3, 20; 3, 20; 3, 21; 3, 53; 3, 53; 3, 58; 3, 59;
4, 5; 4, 10; 4, 17; 5, 11; 5, 12; 5, 15; 5, 19; 5, 40; 5, 40;
5, 57; 6, 23; 6, 24; 6, 24; 6, 25; 7, 6; 8, 20; 8, 20; 9, 9;
10, 16; 10, 20; 10, 23; 10, 26; 10, 27; 10, 27; 10, 53;
10, 54; 10, 70; 10, 71; 11, 9; 11, 33; 11, 50; 12, 3; 12,
9; 12, 10; 12, 11; 12, 13; 12, 16; 12, 17; 12, 23; 12, 44;
13, 6; 13, 16; 13, 40; 14, 22; 14, 22; 15, 17; 15, 34; [2]
1, 7; 2, 14; 2, 18; 2, 19; 2, 30; 6, 14; 6, 15; 7, 2; 7, 9;
7, 9; 7, 9; 7, 18; 7, 18; 7, 32; 7, 33; 8, 18; 11, 28; 11,
35; 11, 36; 11, 37; 14, 35; [3] 2, 2; 2, 10; 2, 17; 2, 17;
2, 18; 2, 20; 3, 14; 3, 17; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3, 23; 3,
23; 3, 24; 3, 25; 5, 43; 6, 10; 6, 10; 6, 12; 6, 15; 6, 15;
6, 26; 7, 2; 7, 3; 7, 6; 7, 7; 7, 7;
noo pron. pers. 1 pl. dat. acc. [1] 11, 35;

noíre Æ înnoire
nor : (1467 DERS / în top. Nuoreşti ) : s. m. : „Wolke” : „nuage” :
(2x)
nori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 1, 22;
norul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 2, 8;
norocíre : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „1. Erfolg, 2. Glück” :
„1. succès, 2. bonheur, chance” : (5x)
nărocire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 11;
norocire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 6; 8, 8; 10,
28;
norociri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 14;
noród : (1551-1553 ES) : s. n. : „Volk” : „peuple” : (101x)
ai norodului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 6, 23; 7,
33; 12, 35;
năroadelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 2, 66;
nărod subst. comun neutru sg. gen./dat. neart. [2] 15, 24;
nărod subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 15; 1, 32; 1,
43; 4, 17; 5, 30; 5, 53; 7, 6; 9, 73; 13, 17; 15, 35; 15,
39; 15, 40; 16, 6; [2] 8, 2; [3] 4, 7;
nărodul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 43; 5, 60; 5,
60; 6, 44; 7, 48; 10, 7; 13, 2; 13, 2; 13, 42; 15, 17; 15,
40; 16, 7; [2] 6, 15; 13, 11;
nărodului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 2, 7; 2, 67;
3, 3; 3, 55; 13, 7; [2] 10, 21; 13, 10;
noroade subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 4, 48;
norod subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 55; 4, 58; 5,
2; 5, 6; 7, 19; 10, 80; 12, 6; 14, 20; 14, 23; 14, 28; 14,
44; [2] 12, 31; 14, 15; 15, 14; [3] 2, 27; 2, 28; 4, 1; 6, 3;
norodul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 53; 3, 5; 3,

44; 4, 55; 4, 61; 5, 16; 6, 19; 7, 18; 7, 22; 7, 26; 10, 46;
10, 81; 12, 44; 14, 21; 14, 23; 14, 25; 14, 30; 14, 35;
14, 35; 14, 46; 16, 6; [2] 1, 26; 1, 29; 2, 17; [3] 2, 6; 2,
16;
norodului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 3, 43; 3, 44;
4, 31; 5, 4; 5, 18; 5, 19; 5, 42; 7, 37; 8, 29; 14, 14; 14,
22; 14, 23; [2] 2, 7; 3, 18; 11, 34;
nóstru, noástră : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./pron. pos. : „unser,
-e” : „notre, nôtre” : (130x)
ai noştri adj. pron. pos. 1 masc. pl. nom./ac. pl. [1] 12, 14;
ai noştri pron. pos. 1 masc. pl. nom./ac. pl [3] 1, 27; 6, 28;
ale noastre adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. pl. [1] 10, 20; 11,
33; 12, 23; 12, 23;
ale noastre adj. pron. pos. 1 neutru pl. nom./ac. pl. [1] 9, 9; [2]
7, 32; [3] 2, 13; 6, 28;
a noastră adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. sg. [2] 11, 26; [3] 3,
14; 3, 17;
noastră adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. sg. [1] 2, 12; 2, 12; 2,
22; 2, 37; 2, 37; 3, 22; 3, 53; 3, 58; 4, 10; 4, 17; 5, 11;
6, 57; 6, 57; 7, 42; 9, 10; 9, 45; 9, 45; 10, 4; 10, 52; 10,
70; 10, 72; 12, 17; 15, 4; 15, 9; 15, 35; 16, 3; [2] 1, 7;
1, 27; 6, 14; 6, 14; 7, 6; 8, 18; 15, 23; [3] 2, 10; 2, 14;
3, 18; 6, 10; 7, 3;
noastre adj. pron. pos. 1 fem. pl. gen./dat. sg. [1] 3, 59; 9, 10; 9,
29; 11, 31; [2] 6, 24; 14, 34;
noastre adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. pl. [1] 3, 20; 3, 21; 6,
24; 12, 9; 13, 46; 16, 2; [3] 2, 19;
noastre adj. pron. pos. 1 neutru pl. nom./ac. pl. [1] 2, 12; 2, 40;
3, 21; 3, 58; 9, 44; [3] 2, 19; 3, 13; 7, 4;
nostru adj. pron. pos. 1 masc. pl. nom./ac. sg. [1] 1, 13; 2, 54; 5,
38; 5, 57; 12, 13; [2] 1, 27; 7, 18; 11, 23;
nostru adj. pron. pos. 1 neutru pl. gen./dat. sg. [1] 3, 44; [2] 6,
12; 14, 9;
nostru adj. pron. pos. 1 neutru pl. nom./ac. sg. [1] 3, 44; 5, 11;
5, 50; 7, 6; 7, 28; 9, 30; 10, 26; 13, 9; 13, 40; 14, 21;
[2] 7, 16; 7, 38; 14, 8;
noştri adj. pron. pos. 1 masc. pl. gen./dat. pl. [1] 2, 20; 2, 50; 2,
51; 4, 18; 9, 8; 9, 46; 11, 33; 15, 3; 15, 33; 15, 34; [2]
7, 30; [3] 2, 13;
noştri adj. pron. pos. 1 masc. pl. nom./ac. pl. [1] 2, 40; 2, 41; 3,
20; 4, 9; 4, 36; 5, 13; 5, 32; 6, 22; 8, 31; 9, 9; 9, 10;
10, 26; 12, 7; 12, 15; 12, 15; 13, 6; 15, 33; [2] 1, 19; [3]
2, 12; 7, 2; 7, 7;
nou : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „neu” : „nouveau, neuf ” : (5x)
cei noao adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 30;
cel nou adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [1] 4,
53;
noao adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10,
34;
noao adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 4,
49;
nou adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4,
47;
nóuă : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card. : „neun” : „neuf” : (1x)
noao num. card. fem. nom./ac. [2] 7, 27;
nóuălea : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „neunte” : „neuvième”
: (1x)

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
a noaolea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [1] 4, 52;
nu : (1521 NEACŞU) : adv. : „nein, nicht” : „non, ne ... pas” :
(282x)
n- adv. neg. [1] 2, 10; 2, 10; 2, 36; 2, 48; 4, 5; 5, 54; 5, 61;
6, 3; 7, 11; 7, 46; 8, 14; 9, 6; 9, 48; 9, 72; 10, 41; 11,
53; 11, 70; 12, 25; 12, 29; 12, 54; 13, 19; 13, 22; 15,
14; [2] 2, 6; 7, 28; 7, 35; 8, 26; [3] 3, 21; 7, 10;
nu adv. neg. [1] 1, 52; 1, 65; 1, 66; 1, 66; 2, 22; 2, 34; 2,
40; 2, 41; 2, 52; 2, 61; 2, 62; 2, 63; 3, 18; 3, 19; 3, 22;
3, 30; 3, 46; 3, 54; 4, 6; 4, 8; 4, 8; 4, 17; 4, 27; 4, 27;
4, 45; 4, 60; 5, 19; 5, 30; 5, 40; 5, 42; 5, 44; 5, 46; 5,
50; 5, 50; 5, 62; 6, 8; 6, 22; 6, 25; 6, 27; 6, 27; 6, 36;
6, 49; 6, 53; 7, 3; 7, 14; 7, 15; 7, 17; 7, 18; 7, 25; 7, 28;
7, 30; 7, 35; 7, 38; 8, 14; 8, 16; 8, 26; 8, 28; 8, 28; 9, 7;
9, 9; 9, 10; 9, 10; 9, 22; 9, 27; 9, 27; 9, 29; 9, 44; 9, 45;
9, 55; 9, 60; 9, 71; 10, 26; 10, 30; 10, 35; 10, 38; 10,
46; 10, 61; 10, 63; 10, 63; 10, 72; 10, 73; 10, 73; 11,
22; 11, 36; 11, 38; 11, 42; 12, 10; 12, 14; 12, 30; 12,
40; 12, 40; 12, 40; 13, 5; 13, 5; 13, 16; 13, 17; 13, 18;
13, 39; 13, 46; 13, 47; 14, 7; 14, 12; 14, 44; 15, 19; 15,
19; 15, 19; 15, 25; 15, 25; 15, 27; 15, 31; 15, 31; 15,
35; [2] 1, 5; 1, 13; 1, 20; 2, 2; 2, 2; 2, 3; 2, 11; 2, 27;
2, 28; 3, 6; 3, 11; 3, 14; 3, 32; 4, 5; 4, 6; 4, 13; 4, 14;
4, 17; 4, 19; 4, 19; 4, 27; 4, 35; 5, 5; 5, 6; 5, 7; 5, 14;
5, 15; 5, 17; 5, 18; 5, 19; 5, 27; 6, 1; 6, 1; 6, 4; 6, 9; 6,
12; 6, 12; 6, 13; 6, 14; 6, 14; 6, 15; 6, 15; 6, 20; 6, 24;
6, 31; 7, 11; 7, 12; 7, 14; 7, 16; 7, 19; 7, 22; 7, 22; 7,
23; 7, 24; 7, 29; 7, 30; 7, 31; 8, 2; 8, 6; 8, 9; 8, 13; 8,
15; 8, 16; 9, 10; 9, 12; 9, 13; 9, 22; 9, 24; 10, 4; 10, 4;
10, 17; 10, 18; 10, 24; 11, 9; 11, 13; 11, 24; 12, 2; 12,
3; 12, 4; 12, 4; 12, 10; 12, 14; 12, 18; 12, 44; 13, 3; 13,
11; 14, 3; 14, 8; 14, 22; 14, 29; 14, 30; 14, 30; 14, 32;
14, 33; 14, 43; 15, 4; 15, 5; 15, 5; 15, 8; 15, 11; 15, 17;
15, 19; 15, 21; 15, 27; [3] 1, 11; 1, 12; 1, 13; 1, 15; 1,
15; 1, 22; 1, 29; 2, 17; 2, 22; 2, 23; 2, 26; 2, 28; 2, 28;
2, 30; 2, 32; 3, 1; 3, 7; 3, 8; 3, 9; 3, 11; 3, 15; 3, 23; 3,
24; 4, 3; 4, 14; 4, 16; 5, 22; 5, 26; 5, 32; 5, 41; 6, 6; 6,
11; 6, 15; 6, 24; 6, 36; 7, 4; 7, 9;
númai : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „nur” : „seulement” : (20x)
numai adv. [1] 3, 19; 5, 46; 5, 50; 6, 25; 9, 6; 9, 9; 10, 14;
10, 38; 11, 42; [2] 4, 35; 6, 31; 7, 24; 8, 20; 11, 9; [3] 1,
11; 1, 29; 2, 26; 3, 1; 3, 19; 3, 23;
númăr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Zahl, Anzahl” : „nombre” :
(7x)
număr subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 30; 9, 65;
[2] 8, 16; [3] 5, 2;
numărul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 30; [2] 12,
43;
numerilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 2, 25;
numărá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „zählen” : „compter” : (1x)
au numărat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 3, 6;
núme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Name” : „nom” : (24x)
nume subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 4, 10;
nume subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 51; 3, 14; 5,
57; 6, 44; 13, 29; [2] 14, 37; [3] 4, 14;
numele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 26; 3, 41; 4,

391
33; 5, 63; 6, 17; 7, 37; 8, 1; 8, 12; 14, 10; 14, 43; [2] 8,
4; 12, 13; [3] 2, 9;
numelui subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 8, 15; [3] 2, 9;
2, 14;
numí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „(be)nennen” : „nommer” :
(7x)
au numit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 17;
numiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 1, 36;
s-au numit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 10; [2] 10,
9;
să numească verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 2;
să numi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 9;
să să numească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 37;
núntă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Hochzeit” : „mariage” : (6x)
ale nuntelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 4, 8;
nunta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 41; 10, 58;
nuntă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 37; [3] 4, 6; 4, 6;

O
o1 Æ el, ea
o2 Æ un, o
o3 : (înc. sec. XVI PS. H.) : interj. : „o!, oh!” : „oh!, ô!” : (1x)
o interjecţie [2] 7, 34;
oáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mal” : „fois” : (13x)
ori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 72; 14, 28; 16,
2; [2] 8, 34; 9, 25; 12, 22; 15, 3; [3] 2, 12; 4, 4; 5, 37;
5, 41; 6, 26; 7, 7;
oarecáre : (1559-1560 BRATU) : adj./pron. nehot. : „irgendein” :
„quiconque” : (37x)
oarecare adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 4, 19; [2] 3, 17;
12, 13; 14, 46;
oarecare adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [2] 4, 40; 6, 18;
14, 3; [3] 1, 3;
oarecare adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [2] 12, 18;
oarecare pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [2] 12, 35;
oarecarea adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 6, 40; [2] 3, 38;
8, 7; 15, 13;
oarecarei pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [3] 3, 10; 7, 3;
oarecarele adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [2] 3, 4; 10, 11;
12, 35; 13, 21; [3] 1, 2; 6, 1;
oarecarele adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [2] 4, 8;
oarecarele pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 6, 5; [2] 4, 3; 14,
37; [3] 1, 14; 3, 27;
oarecarii pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 1, 15; 10, 14; 11,
21; 11, 25; [2] 2, 6; 3, 31; 10, 20; 10, 20; 11, 37;
oarecé : (1551-1553 ES) : adj./pron. nehot. : „irgendein, gewiss”
: „certain, quelconque” : (4x)
oarece adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [3] 2, 31;
oarece adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [2] 15, 11; [3] 1, 9;
oarece pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [3] 3, 7;
oarecíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. nehot. : „(irgend)jemand” :
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„quiconque” : (1x)
oarecine pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 16, 21;

oarecî́nd : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „früher” : „autrefois” :
(1x)
oarecînd adv. de timp [1] 8, 11;
oáspete : (oáspe : 1551-1553 ES) : s. m. : „Gast” : „invité” : (1x)
oaspeţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 2*;
oáste : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Heer” : „troupe” : (18x)
a oştii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 24; 8, 35;
oaste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 68; [2] 5, 24;
[3] 5, 3; 6, 4;
oastea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 35; 9, 34; 11,
69; [2] 8, 21; 12, 20; 12, 38; 13, 13; 15, 20;
oşti subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 6;
oştii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 66; 11, 70; [2] 13, 14;
obádă : (1496-1507 DERS) : s. f. : „Fesseln” : „lien, chaîne” : (2x)
obezi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 9; 6, 19;
obicéi : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „Gewohnheit” : „habitude” : (7x)
obiceaiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 12, 38; [3]
2, 21; 6, 36;
obiceaiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 89; [2]
13, 4;
obicêie subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 4, 11; 11, 25;
obiciuít Æ obişnuit

9; [2] 4, 5; 8, 29; 9, 21; 9, 26; 10, 8; 12, 4; 14, 22; 15,
6; 15, 36; [3] 2, 33; 4, 4; 6, 36;
obştea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 14, 20;
obştésc : (1688 BIBLIA) : adj. : „gemein” : „commun” : (1x)
obştescul adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3]
7, 17;
ocáră : (c. 1573-1578 PS. SCH. 138) : s. f. : „Schimpf ” : „insulte,
réprimande” : (8x)
ocara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 58; [3] 6, 12;
ocară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 41; 4, 45; 10,
70; [2] 8, 16; [3] 2, 21; 3, 25;
ocărî́ : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „beschimpfen, verunglimpfen”
: „gronder, injurier” : (4x)
a ocărî verb infinitiv prezent [3] 7, 8;
ocărîndu-se verb gerunziu [3] 6, 9;
să ocărască verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 2, 14;
să să ocărască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 14, 42;
ocărî́t : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „verachtet, beschimpft” :
„méprisé, injurié” : (2x)
cei ocărîţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 27; [3] 6,
31;
ochi : (1472 DERS / în top. Ochiianii ) : s. m. : „Auge” : „oeil” :
(11x)
ochii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 12; 5, 30; 6, 10;
9, 39; [2] 12, 42; [3] 4, 10;
ochilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 14; [2] 8, 16;
[3] 4, 4; 5, 47; 5, 49;

obişnuít : (c. 1665-1672 MS. 4389, 459/1) : adj. : „gewohnt” :
„habituel” : (1x)
cea obiciuită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[2] 14, 30;

ocîrmuí : (1632 EUSTR. PRAV. 21, ap. TIKTIN3) : v. IV : „steuern” :
„diriger, gouverner” : (1x)
otcîrmuind verb gerunziu [3] 6, 2;

obîrşí : (1551-1553 ES) : v. IV : „ausführen, vollenden” : „achever,
accomplir” : (1x)
obîrşîndu-se verb gerunziu [3] 4, 11;

ocîrmuitór : (c. 1640 URECHE 196) : s. m. : „Führer” : „dirigeant,
gouverneur” : (1x)
otcîrmuitoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 2;

oborî́ Æ doborî

odátă : (1620 MOXA) : adv. : „gleichzeitig” : „simultanément” :
(2x)
odată adv. de timp [1] 4, 6; [3] 5, 50;

obráz : (1424 DRHB I, 102 / în antr. Gherghi Obraz) : s. n. : „1.
Wange, Gesicht, 2. Bild” : „1. joue, face, 2. image” : (3x)
obrazele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 7, 3;
obrazul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 30;
obrazului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 6, 18;
obrăzuí Æ obrezui
obrezuí : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „beschneiden” :
„circoncire” : (4x)
au obrăzuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 64;
au obrezuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 63;
obrăzuind verb gerunziu [2] 6, 10;
obrezuiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 46;
óbşte : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 72) : s. f. : „Gemeinschaft” :
„ensemble, communauté” : (16x)
obşte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 50; 1, 65; 14,

odíhnă : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 192) : s. f. : „Ruhe, Rast” : „repos”
: (2x)
odihna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 46;
odihnă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 1;
odihní : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „sich ausruhen” : „se
reposer” : (1x)
să odihnesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 12;
olăcár : (1589 DERS) : s. m. : „Kurier” : „courrier” : (1x)
olăcari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 14;
ológ : (1551-1553 ES) : adj. : „behindert” : „infirme” : (2x)
olog adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 5;
ologi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 24;
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om : (1521 NEACŞU) : s. m. : „Mensch, Mann” : „homme” : (78x)
a omului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 3, 32; 6, 21;
oameni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 25; 2, 38;
3, 24; 4, 1; 4, 6; 4, 34; 5, 17; 5, 22; 7, 1; 7, 28; 7, 40;
9, 2; 10, 61; 10, 85; 11, 43; 12, 54; 13, 48; 15, 3; 15,
21; [2] 4, 11; 6, 26; 7, 14; 7, 16; 8, 2; 9, 14; 9, 17; 9,
27; 9, 28; 14, 9; 14, 22; [3] 2, 15; 3, 2; 3, 8; 3, 15; 3,
18; 3, 20;
oamenii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 31; 2, 44; 7,
19; 9, 25; 14, 23; [2] 7, 34; 11, 9; [3] 1, 29; 3, 5; 3, 7;
3, 18; 6, 26; 7, 6;
oamenilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 31; 6, 58;
[2] 12, 5;
om subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 40; 2, 65; 3, 32;
7, 14; 8, 16; 9, 29; 13, 54; [2] 3, 11; 6, 18; 8, 32; 14,
37; 15, 12; [3] 6, 1; 7, 9;
omul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 25; 2, 41; 5, 42;
7, 38; [2] 8, 8; 14, 28;
omului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 2, 62; [2] 3, 17;
7, 23;
un om subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 7, 7;
omenésc : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „menschlich” : „humain” :
(2x)
omenească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
9, 8;
omenesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
7, 28;
omorî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „töten” : „tuer” : (36x)
a omorî verb infinitiv prezent [1] 5, 2;
au omorît verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 63; 1, 64; 9,
61; 7, 16; 11, 48; 12, 48; [2] 8, 32;
au omorît verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 25; 9, 69; 13,
23; [2] 4, 38; 10, 22;
omoriia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 6, 45;
omorî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 11; 5, 28; 5, 35;
6, 46; 13, 31; 16, 22;
omorîia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 7, 14;
omorîia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 60;
omorînd verb gerunziu [2] 14, 2;
omorîră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 4; 16, 16;
omorît-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 15;
omorîtu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 9;
s-au omorît verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 13;
s-au omorît verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 36;
să omoară verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 11, 45; 16, 22;
să omoară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 32; 11, 10; 16, 21;
[2] 14, 13;
să omorîia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 24;
omorî́t : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „getötet, ermordet” :
„tué” : (1x)
omorîţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 52;
oprí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. (auf-, an)halten, 2.
verbieten” : „1. arrêter, entraver, 2. interdire” : (9x)
a opri verb infinitiv prezent [2] 9, 2;
au oprit verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 3, 18;
au oprit verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 1, 13;
opriia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 12, 40;
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oprindu verb gerunziu [3] 3, 2;
oprindu-se verb gerunziu [2] 8, 25;
s-au oprit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 24;
să oprească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 47;
să opriia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 13, 49;
opt : (1559-1560 BRATU) : num. card. : „acht” : „huit” : (1x)
opt num. card. fem. nom./ac. [2] 5, 21;
oráş : (1431 DERS) : s. n. : „Stadt” : „ville” : (1x)
oraşul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 12, 7;
oricî́t : (1646 PRAV. MOLD. 105) : pron. nehot. : „wieviel auch” :
„tant (que)” : (2x)
oricîte pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [1] 13, 9;
oricîţi pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 10, 43;
oriúnde : (1646 PRAV. MOLD. 124) : adv. : „wo (auch) immer” :
„n’importe où” : (3x)
oriunde adv. rel. [1] 6, 36; 6, 36; 13, 20;
os : (1437 DRHD I, 336 / în antr. Os) : s. n. : „Knochen” : „os” :
(1x)
oasele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 13, 25;
osă’bi Æ osébi
osăbí Æ osebí
osăbít Æ osebit
osébi : (1551-1553 ES) : adv. : „persönlich, selbst” : „particulièrement” : (3x)
osăbi adv. [2] 9, 26;
osebi adv. [2] 4, 34; 14, 21;
osebí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. auswählen, 2. trennen”
: „1. choisir, 2. séparer” : (6x)
au osebit verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 2, 29;
osebindu verb gerunziu [3] 5, 50;
s-au osăbit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 12, 12;
să osăbi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 5, 21;
să osebească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 36;
să osebi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 62;
osebíre : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 284) : s. f. : „Trennung, leerer
Raum” : „séparation, espace” : (4x)
osebire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 18; [3] 3, 4;
3, 7;
usebire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 7;
osebít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „verschieden” : „différent” :
(6x)
cêle osăbite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
14, 28;
osăbiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
26;
osebit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
15, 13;
osebită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
12, 36;
osebite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 5;
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osebiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 2,
25;

osî́ndă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Verderben” : „condamnation”
: (1x)
osîndă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 23;
osîndí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „bestrafen, verdammen” :
„condamner, punir” : (1x)
să osîndeşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [3] 2, 17;
osîndít : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Verdammte” : „damné”
: (1x)
osînditul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 12, 35;
osî́rdie : (1581 CORESI, EV. 16) : s. f. : „Eifer” : „zèle” : (3x)
osîrdie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 8; 15, 9;
osîrdiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 41;

să ostoia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 9, 6;
ostróv : (1500 DERS / în top. Ostrov) : s. n. : „Insel” : „île” : (5x)
ostroave subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 8, 11;
ostroavele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 6, 29; 11, 38;
15, 1;
ostroavelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 14, 5;
oşteán : (1620 MOXA) : s. m. : „Krieger” : „guerrier” : (2x)
oştêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 14, 39; [3] 3, 12;
oştí : (1581-1582 PO) : v. IV : „kämpfen” : „lutter, combattre” :
(3x)
au oştit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 9, 23; 12, 27;
să oştesc verb indicativ prezent 3 pl. [3] 5, 43;
oştíre : (1581-1582 PO) : s. f. : „Heer” : „armée” : (1x)
oştirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 3, 14;

ospătá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „bewirten” : „se nourrir” :
(1x)
să ospăta verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 6, 40;

otcîrmuí Æ ocîrmui

ospă’ţ : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Festessen” : „festin” : (11x)
ospăţ subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 16, 15; 16, 16;
[2] 2, 28; [3] 6, 33;
ospăţu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5, 16; 6, 30;
ospăţul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 5, 36;
ospăţului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [3] 5, 15; 5, 17;
7, 20;
ospêţe subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 4, 16;

otrăví : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 161) : v. IV : „sich vergiften” :
„s’empoisonner” : (1x)
otrăvindu-se verb gerunziu [2] 10, 13;

ostáş : (c. 1640 URECHE 162) : s. m. : „Soldat, Krieger” : „soldat,
guerrier” : (1x)
ostaşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 5, 12;
osteneálă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Mühe, Müdigkeit”
: „peine, fatigue, lassitude” : (2x)
ostenêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 15, 9;
ostenêlelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 10, 28;
ostení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. (sich) bemühen, 2.
ermüden” : „1. (s’)efforcer, 2. fatiguer” : (4x)
ai ostenit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 12, 44;
ostenind verb gerunziu [2] 2, 29;
ostenindu-se verb gerunziu [2] 15, 26;
osteniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 81;
ostenít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „erschöpft” : „épuisé” :
(1x)
osteniţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
12, 36;
ostenitór : (1640 PRAV. GOV., ap. BRV I, 112) : adj./s. : „mühsam”
: „laborieux” : (2x)
cel ostenitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 15, 30;
ostenitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 25;
ostoí : (1642 CAZ. GOV. 283) : v. IV : „beruhigen” : „s’apaiser, se
calmer” : (4x)
să ostoi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 50; 9, 57; 9, 73;

otcîrmuitóriu Æ ocîrmuitor

P
páce : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frieden” : „paix” : (43x)
pace subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 31; 5, 25; 5,
49; 5, 54; 6, 49; 6, 58; 7, 10; 7, 13; 7, 15; 7, 27; 7, 28;
7, 29; 7, 33; 7, 35; 8, 20; 8, 22; 9, 70; 10, 3; 10, 4; 10,
47; 10, 66; 11, 2; 11, 51; 12, 4; 12, 52; 13, 37; 13, 40;
14, 8; 16, 10; [2] 1, 1; 1, 4; 4, 6; 5, 25; 10, 12; 12, 12;
14, 10; [3] 2, 20; 6, 27; 6, 32; 7, 19;
pacea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 22; 14, 11; [2]
3, 1;
págubă : (c. 1431 LDSR 328) : s. f. : „Schaden” : „dommage” : (1x)
pagubă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 48;
pahón : (c. 1683-1686 MS. 45, 891/1) : s. m. : „Pachon” : „Pachon”
: (1x)
ale lui pahón subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [3] 6, 38;
paláncă : (1628 DRHB XXII, 362) : s. f. : „Festung” : „forteresse” : (3x)
palancă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 32; 10, 33;
pălăncile subst. comun pl. fem. nom./ac. art. [2] 11, 6;
páloş : (1577-1583 DERS) : s. n. : „Pallasch” : „glaive” : (2x)
paloş subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 89; 11, 58;
páră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Flamme” : „flamme” : (3x)
para subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 59;
pară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 32; [3] 6, 6;
párte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Teil, Anteil” : „part, partie”
: (35x)
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al părţi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 6, 3;
o parte subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 19; 6, 40; [3]
1, 20;
parte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 10; 5, 20; 5,
20; 5, 27; 8, 24; 15, 18; 15, 20; [3] 5, 8; 5, 11; 5, 17; 5,
25; 6, 29;
partea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 28; 5, 35; 5, 52;
[2] 1, 26; 12, 24; 14, 15;
părţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 11; [2] 1, 16; 8,
21; 9, 16;
părţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 38; 9, 12; [2] 3,
26; 5, 3; 10, 13; 10, 28; 13, 5; [3] 4, 10; 5, 6;
pásăre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Vögel” : „oiseau” : (3x)
pasări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 15; [3] 6, 34;
pasărilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 15, 33;
páşte : (1559-1560 BRATU) : v. III : „weiden” : „paître” : (1x)
era păscîndu-se verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [2] 10, 6;
pat : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Bett” : „lit” : (1x)
patu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 8;
pátemă Æ patimă
pátimă : (1602 DIRB XVII/2, 65) : s. f. : „Leidenschaft” : „passion” : (3x)
patema subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 28;
patima subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 27;
patimă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 1, 3;
pátru : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card. : „vier” : „quatre” : (5x)
cêle patru num. card. fem. nom./ac. art. [1] 11, 57;
celor patru num. card. masc. gen./dat. art. [1] 13, 28;
patru num. card. fem. nom./ac. [1] 10, 11; [2] 8, 21; 12, 33;
pátrulea : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „vierte” : „quatrième”
: (1x)
al patrulea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 13;
patruzéci : (c. 1551-1558 PS. V. 485) : num. card. : „vierzig” :
„quarante” : (1x)
patruzeci num. card. fem. nom./ac. [2] 12, 9;
pávăţă Æ pavăză
pávăză : (1578 DERS) : s. f. : „Schild” : „bouclier” : (6x)
a paveţelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 15, 11;
pavăza subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 20;
pavăză subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 24; 15, 18;
paveze subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
pavezile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 39;
páză : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Wache, Aufsicht, 2. Gefangenschaft” : „1. garde, surveillance, 2. captivité” : (12x)
pază subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 18; 6, 50; 9,
53; 11, 66; 12, 34; 13, 12; 14, 3; 14, 33; [2] 3, 40; [3] 5,
44;
pazele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 8, 26; 8, 28;
păcát : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Sünde” : „péché” : (14x)
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păcat subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 2, 11; 12, 42;
12, 43; 12, 46;
păcate subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 5, 18; 7, 32;
8, 4; 13, 8; [3] 2, 13;
păcatele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 5, 17; [3] 2,
19;
păcatelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 6, 14; 6, 14;
păcatul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 12, 42;
păcătós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. sündig, 2. Sünder” :
„1./2. pécheur” : (5x)
păcătoasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
1, 11; 1, 36;
păcătos adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. neart. [1]
2, 62;
păcătosului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 2, 48;
păcătoşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 44;
păgî́n : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. gottlose, 2. Gottloser”
: „1./2. impie” : (14x)
cea păgînă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
5, 47;
cei păgîni subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 8; [2] 12,
23;
celor păgîni subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 3, 16;
cel păgîn adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
15, 3;
păgîn subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [2] 4, 13; 9, 9;
păgîni adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 2;
păgîni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 3, 24;
păgînilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 14, 42;
păgînul adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1] 7,
9; [2] 3, 11;
păgînul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 3, 1;
păgînului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 13, 4;
păgîní : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV : „abtrünnig werden,
schuldig sein, sündigen” : „pécher, renier” : (3x)
a păgîni verb infinitiv prezent [2] 4, 17;
au păgînit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 17;
au păgînit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 38;
păhărnicíe : (1581-1582 PO) : s. f. : „Gläserregal” : „étagère à
verres” : (1x)
păhărnicie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 32;
pălăncúţă : (c. 1683-1686 MS. 45, 859/2) : s. f. : „kleine Festung”
: „petite forteresse” : (1x)
pălăncuţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 15;
păminteán Æ pămîntean
pămî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Erde, Land” : „terre,
pays” : (100x)
ai pămîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 1, 2;
ale pămîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 1, 46;
a pămîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 3, 42;
pămînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 10; 1, 55;
2, 40; 3, 29; 4, 40; 6, 13; 6, 46; 11, 71; 13, 32; 14, 11;
14, 13; 15, 29; [2] 1, 7; 3, 27; 7, 28; 9, 8; 10, 26; 15, 5;
[3] 2, 9; 2, 14; 2, 22; 5, 50; 6, 3; 6, 7; 7, 20;
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pămîntu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 14, 15; [3]
6, 23;
pămîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 1, 3; 1,
21; 1, 24; 1, 29; 2, 37; 3, 24; 3, 36; 3, 39; 3, 40; 4, 22;
5, 45; 5, 50; 5, 50; 5, 53; 5, 65; 5, 66; 5, 68; 5, 68; 6, 5;
7, 6; 7, 10; 7, 22; 7, 50; 8, 10; 8, 16; 9, 1; 9, 13; 9, 57;
9, 69; 9, 72; 9, 72; 10, 13; 10, 33; 10, 37; 10, 52; 10,
55; 10, 67; 10, 72; 11, 38; 11, 52; 12, 4; 12, 46; 12, 52;
13, 1; 13, 12; 13, 24; 14, 4; 14, 8; 14, 8; 15, 9; 15, 10;
15, 33; 16, 10; [2] 5, 15; 5, 21; 8, 3; 9, 14; [3] 5, 43; 6,
5; 6, 15;
pămîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 1, 3; 1, 21;
2, 56; 3, 9; 6, 49; 8, 4; 11, 34; 14, 10; [2] 12, 1;

pămînteán : (1633 GCR I, 83) : s. m. : „Erdbewohner, Sterblicher”
: „terrien, mortel” : (1x)
pămintean subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 12;
păr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Haar” : „cheveu(x)” : (2x)
păru subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 6;
părul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 7;
părăsí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. verlassen, 2. von etw.
ablassen, absehen” : „1. quitter, 2. renoncer” : (10x)
au părăsit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 40;
au părăsit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 55; [2] 10, 13;
ne-am părăsit verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 2, 13;
părăsêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 6, 15;
părăsi verb perfect simplu 3 sg. [2] 10, 13; [3] 1, 12;
să părăsască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 1, 5;
să părăsească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 1, 43;
va fi părăsit verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 7, 16;
părăsíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verlassenheit” : „abandon”
: (1x)
părăsire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 14;
păreá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „scheinen, erscheinen” :
„paraître” : (20x)
părea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 14, 14;
părea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 13, 25;
părîndu verb gerunziu [2] 5, 6;
părîndu-se verb gerunziu [3] 5, 5;
s-au părut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 8, 26; 8, 28; 15,
20; [3] 6, 30;
să pară verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 7, 16;
să pare verb indicativ prezent 3 sg. [3] 5, 37;
să părea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 5, 6; 5, 22;
să părea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 1, 13; 9, 8; 9, 10; 14,
28; [3] 1, 29;
să păru verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 43; [2] 1, 20;
se păru verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 14, 40;
părínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „1. Vater, 2. pl. Eltern” :
„1. père, 2. pl. parents” : (39x)
al părinţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 3, 24;
părinte subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 65; [2] 14,
37;
Părinte subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 7;
Părinte subst. propriu masc. sg. voc. neart. [3] 6, 3; 6, 8;
părintele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 2; [2] 11,

23;
părinţi subst. comun masc. pl. gen./dat. neart. [2] 12, 24;
părinţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 38; [2] 1,
25;
părinţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 69; 4, 9; 10,
72; [2] 1, 19; 8, 15; [3] 2, 12; 5, 31; 5, 49; 6, 14;
părinţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 19; 2, 20;
2, 50; 2, 51; 2, 70; 4, 10; 7, 2; 9, 19; 10, 9; 10, 52; 10,
55; 10, 67; 13, 25; 15, 3; 15, 10; 15, 33; 15, 34; [2] 7,
30; [3] 7, 16;
părintésc : (1581 PRL) : adj./s. : „väterlich” : „paternel” : (15x)
cea părintească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[2] 4, 15; [3] 1, 23;
cêle părinteşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 6, 1; 7, 2; 7, 37; [3] 1, 3;
cêle părinteşti adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac.
art. [2] 12, 39;
cêle părinteşti subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 7, 24;
cel părintesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[2] 7, 21; 7, 27; 12, 37;
cel părintescu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[2] 7, 8;
părintescul adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[2] 5, 10; 15, 29;
părinteşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2]
6, 6; 7, 24;
părtáş : (c. 1564 CORESI, CAZ. 119) : s. m. : „Komplize” : „complice”
: (4x)
părtaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 14; 8, 30;
[3] 3, 21;
părtaşu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 65;
păsá : (1551-1553 ES) : v. I : „gehen” : „aller” : (1x)
pasă verb imp. 2 sg. [1] 5, 17;
pătimí : (1551-1553 ES) : v. IV : „leiden” : „souffrir” : (4x)
pătimescu verb indicativ prezent 1 sg. [2] 6, 30;
pătimim verb indicativ prezent 1 pl. [2] 7, 18; 7, 32;
pătimind verb gerunziu [2] 9, 28;
păzí : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. bewahren, 2. sich hüten” : „1.
garder, 2. se garder de qn./ qc.” : (29x)
a păzi verb infinitiv prezent [1] 10, 27; 10, 32; [2] 6, 6; 10, 12;
aţi păzit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 10, 26;
au păzit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 12;
au păzit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 35; [2] 15, 30;
15, 34;
era păzînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [3] 3, 3;
păzescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 11, 33;
păzêşte verb imp. 2 sg. [2] 1, 26; 14, 36;
păzi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 53;
păziia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 30;
păzind verb gerunziu [1] 5, 4;
păzindu-se verb gerunziu [2] 3, 1;
să păzască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 50; 12, 34; [2] 3,
15; 3, 22; 9, 26;
să păzească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 61; 4, 61;
să păzeşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 10, 20;
să să păzască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 12, 42;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
veţi păzi verb viitor 1 indicativ 2 pl. [2] 11, 19;
vor păzi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 26; 8, 28;
păzitór : (1481 DERS) : s. m. : „1. Beschützer, 2. Wächter” : „1.
protecteur, 2. gardien” : (2x)
cel păzitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 15, 21;
păzitorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 2, 23;
pe : (1521 NEACŞU) : prep. : „1. auf, 2. über, 3. durch, 4. um, gegen,
für” : „1./2. sur, 3. par, 4. pour, contre” : (959x)
pe prep. [1] 4, 50; 7, 6; 7, 20; 9, 2; 11, 64; 15, 14; 15, 14;
15, 14; 15, 33; [2] 7, 41; [3] 7, 20; 7, 20;
pre prep. [1] 1, 1; 1, 6; 1, 7; 1, 10; 1, 12; 1, 13; 1, 29; 1,
30; 1, 32; 1, 33; 1, 40; 1, 51; 1, 51; 1, 55; 1, 56; 1, 60;
1, 63; 1, 64; 1, 64; 2, 2; 2, 12; 2, 24; 2, 24; 2, 25; 2, 25;
2, 32; 2, 37; 2, 40; 2, 40; 2, 44; 2, 44; 2, 46; 2, 47; 2,
61; 2, 67; 2, 69; 2, 70; 2, 70; 3, 5; 3, 5; 3, 5; 3, 7; 3, 7;
3, 8; 3, 9; 3, 11; 3, 11; 3, 14; 3, 14; 3, 14; 3, 18; 3, 20;
3, 20; 3, 20; 3, 20; 3, 22; 3, 24; 3, 32; 3, 33; 3, 39; 3,
41; 3, 48; 3, 50; 3, 51; 3, 53; 3, 58; 3, 58; 4, 2; 4, 5; 4,
5; 4, 7; 4, 9; 4, 10; 4, 11; 4, 12; 4, 14; 4, 29; 4, 30; 4,
33; 4, 33; 4, 40; 4, 41; 4, 45; 4, 45; 4, 54; 4, 55; 4, 60;
4, 61; 4, 61; 5, 2; 5, 3; 5, 3; 5, 5; 5, 6; 5, 7; 5, 8; 5, 8;
5, 9; 5, 11; 5, 13; 5, 15; 5, 17; 5, 17; 5, 18; 5, 18; 5, 21;
5, 23; 5, 25; 5, 27; 5, 27; 5, 28; 5, 33; 5, 34; 5, 35; 5,
36; 5, 42; 5, 45; 5, 45; 5, 45; 5, 45; 5, 47; 5, 52; 5, 53;
5, 53; 5, 61; 5, 61; 5, 65; 5, 65; 5, 65; 6, 3; 6, 7; 6, 8;
6, 10; 6, 12; 6, 14; 6, 14; 6, 15; 6, 15; 6, 17; 6, 17; 6,
18; 6, 19; 6, 22; 6, 26; 6, 26; 6, 27; 6, 27; 6, 28; 6, 28;
6, 28; 6, 31; 6, 34; 6, 37; 6, 44; 6, 44; 6, 46; 6, 46; 6,
50; 6, 54; 6, 55; 6, 55; 6, 55; 6, 63; 7, 1; 7, 2; 7, 2; 7,
2; 7, 4; 7, 5; 7, 6; 7, 6; 7, 7; 7, 7; 7, 7; 7, 8; 7, 9; 7, 9;
7, 16; 7, 19; 7, 19; 7, 19; 7, 26; 7, 29; 7, 34; 7, 34; 7,
34; 7, 39; 7, 42; 7, 45; 7, 46; 8, 2; 8, 2; 8, 4; 8, 5; 8, 5;
8, 5; 8, 5; 8, 5; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 8; 8, 9; 8, 10; 8, 10;
8, 10; 8, 10; 8, 10; 8, 10; 8, 10; 8, 11; 8, 13; 8, 15; 8,
16; 8, 17; 8, 17; 8, 17; 8, 18; 8, 20; 8, 22; 8, 23; 8, 23;
8, 32; 8, 32; 9, 1; 9, 1; 9, 2; 9, 7; 9, 7; 9, 8; 9, 9; 9, 16;
9, 19; 9, 19; 9, 20; 9, 20; 9, 21; 9, 25; 9, 25; 9, 26; 9,
26; 9, 26; 9, 30; 9, 32; 9, 35; 9, 35; 9, 36; 9, 40; 9, 47;
9, 50; 9, 50; 9, 50; 9, 50; 9, 50; 9, 52; 9, 53; 9, 53; 9,
58; 9, 58; 9, 60; 9, 60; 9, 60; 9, 61; 9, 62; 9, 64; 9, 65;
9, 66; 9, 66; 9, 66; 9, 68; 9, 69; 9, 73; 9, 73; 10, 1; 10,
3; 10, 6; 10, 9; 10, 9; 10, 16; 10, 20; 10, 29; 10, 29; 10,
32; 10, 32; 10, 35; 10, 40; 10, 42; 10, 46; 10, 49; 10,
52; 10, 53; 10, 54; 10, 58; 10, 61; 10, 62; 10, 62; 10,
65; 10, 65; 10, 65; 10, 69; 10, 69; 10, 71; 10, 75; 10,
75; 10, 77; 10, 79; 10, 84; 10, 88; 10, 89; 11, 1; 11, 2;
11, 4; 11, 4; 11, 5; 11, 6; 11, 8; 11, 8; 11, 9; 11, 11; 11,
15; 11, 15; 11, 20; 11, 22; 11, 23; 11, 26; 11, 27; 11,
27; 11, 28; 11, 34; 11, 38; 11, 39; 11, 40; 11, 41; 11,
41; 11, 42; 11, 43; 11, 45; 11, 47; 11, 48; 11, 50; 11,
53; 11, 56; 11, 57; 11, 59; 11, 60; 11, 61; 11, 62; 11,
62; 11, 62; 11, 63; 11, 65; 11, 65; 11, 66; 11, 66; 11,
68; 11, 71; 11, 72; 12, 3; 12, 4; 12, 4; 12, 8; 12, 11; 12,
11; 12, 13; 12, 14; 12, 14; 12, 16; 12, 16; 12, 30; 12,
31; 12, 33; 12, 34; 12, 35; 12, 36; 12, 38; 12, 40; 12,
40; 12, 40; 12, 43; 12, 43; 12, 45; 12, 45; 12, 45; 12,
48; 12, 48; 12, 49; 12, 50; 12, 52; 12, 52; 12, 53; 12,
54; 13, 1; 13, 3; 13, 6; 13, 10; 13, 11; 13, 11; 13, 15;
13, 16; 13, 16; 13, 19; 13, 20; 13, 21; 13, 23; 13, 25;
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13, 26; 13, 26; 13, 27; 13, 27; 13, 29; 13, 31; 13, 32;
13, 42; 13, 43; 13, 45; 13, 45; 13, 47; 13, 47; 13, 48;
13, 50; 13, 52; 13, 54; 13, 54; 14, 1; 14, 2; 14, 2; 14, 3;
14, 3; 14, 3; 14, 5; 14, 10; 14, 11; 14, 12; 14, 13; 14,
13; 14, 14; 14, 14; 14, 24; 14, 26; 14, 26; 14, 27; 14,
29; 14, 33; 14, 34; 14, 34; 14, 35; 14, 36; 14, 37; 14,
39; 14, 39; 14, 40; 14, 42; 14, 43; 14, 46; 14, 48; 15, 4;
15, 4; 15, 4; 15, 9; 15, 9; 15, 11; 15, 12; 15, 19; 15, 21;
15, 25; 15, 28; 15, 29; 15, 38; 15, 39; 15, 39; 15, 40;
15, 40; 16, 2; 16, 2; 16, 2; 16, 2; 16, 2; 16, 6; 16, 6; 16,
7; 16, 9; 16, 10; 16, 13; 16, 15; 16, 16; 16, 16; 16, 19;
16, 19; 16, 20; 16, 21; 16, 22; 16, 22; 16, 22; 16, 22;
[2] 1, 5; 1, 12; 1, 16; 1, 17; 1, 19; 1, 20; 1, 25; 1, 25; 1,
25; 1, 27; 1, 27; 1, 28; 1, 29; 1, 31; 1, 36; 2, 7; 2, 15;
2, 17; 2, 18; 2, 18; 2, 19; 2, 27; 2, 29; 3, 5; 3, 5; 3, 6;
3, 7; 3, 15; 3, 19; 3, 19; 3, 19; 3, 22; 3, 25; 3, 25; 3, 26;
3, 27; 3, 28; 3, 28; 3, 30; 3, 30; 3, 30; 3, 31; 3, 35; 3,
37; 3, 38; 3, 38; 3, 39; 4, 1; 4, 1; 4, 2; 4, 2; 4, 6; 4, 9;
4, 10; 4, 12; 4, 16; 4, 16; 4, 17; 4, 19; 4, 23; 4, 24; 4,
24; 4, 26; 4, 28; 4, 29; 4, 29; 4, 30; 4, 31; 4, 34; 4, 34;
4, 34; 4, 38; 4, 42; 4, 42; 4, 42; 4, 42; 4, 45; 4, 46; 4,
47; 5, 1; 5, 5; 5, 12; 5, 12; 5, 15; 5, 15; 5, 17; 5, 22; 5,
23; 5, 23; 5, 24; 5, 24; 5, 24; 5, 24; 5, 24; 5, 25; 5, 26;
6, 1; 6, 1; 6, 2; 6, 9; 6, 10; 6, 10; 6, 11; 6, 11; 6, 12; 6,
15; 6, 21; 6, 23; 6, 24; 6, 30; 7, 4; 7, 5; 7, 7; 7, 9; 7, 9;
7, 9; 7, 13; 7, 15; 7, 17; 7, 18; 7, 21; 7, 23; 7, 25; 7, 26;
7, 27; 7, 28; 7, 28; 7, 30; 7, 34; 7, 36; 7, 37; 7, 37; 7,
38; 7, 40; 7, 42; 8, 1; 8, 1; 8, 1; 8, 1; 8, 3; 8, 6; 8, 9;
8, 9; 8, 11; 8, 14; 8, 14; 8, 16; 8, 18; 8, 18; 8, 18; 8, 19;
8, 20; 8, 21; 8, 21; 8, 22; 8, 22; 8, 22; 8, 22; 8, 23; 8,
24; 8, 25; 8, 26; 8, 27; 8, 29; 8, 30; 8, 30; 8, 32; 8, 33;
8, 34; 8, 35; 8, 36; 8, 36; 9, 1; 9, 4; 9, 5; 9, 5; 9, 6; 9,
8; 9, 10; 9, 13; 9, 15; 9, 15; 9, 15; 9, 16; 9, 23; 9, 23;
9, 25; 9, 25; 9, 25; 9, 25; 9, 26; 10, 1; 10, 4; 10, 11; 10,
13; 10, 15; 10, 15; 10, 16; 10, 17; 10, 17; 10, 17; 10,
19; 10, 19; 10, 19; 10, 19; 10, 20; 10, 21; 10, 21; 10,
21; 10, 22; 10, 22; 10, 24; 10, 26; 10, 29; 10, 30; 10,
30; 10, 35; 10, 36; 10, 37; 10, 37; 10, 37; 10, 38; 11, 3;
11, 5; 11, 7; 11, 8; 11, 9; 11, 10; 11, 10; 11, 12; 11, 14;
11, 20; 11, 24; 11, 32; 11, 32; 11, 36; 11, 37; 12, 2; 12,
2; 12, 3; 12, 4; 12, 6; 12, 6; 12, 10; 12, 12; 12, 14; 12,
15; 12, 15; 12, 15; 12, 18; 12, 19; 12, 20; 12, 23; 12,
24; 12, 25; 12, 25; 12, 28; 12, 35; 12, 35; 12, 36; 12,
40; 12, 42; 13, 3; 13, 4; 13, 6; 13, 11; 13, 12; 13, 12;
13, 14; 13, 15; 13, 23; 13, 24; 14, 2; 14, 2; 14, 6; 14, 9;
14, 11; 14, 12; 14, 13; 14, 13; 14, 13; 14, 15; 14, 15;
14, 19; 14, 19; 14, 19; 14, 24; 14, 25; 14, 26; 14, 27;
14, 30; 14, 31; 14, 32; 14, 33; 14, 34; 14, 39; 14, 40;
14, 43; 14, 43; 14, 46; 14, 46; 15, 1; 15, 5; 15, 8; 15, 9;
15, 9; 15, 10; 15, 11; 15, 11; 15, 16; 15, 21; 15, 21; 15,
22; 15, 28; 15, 29; 15, 31; 15, 31; 15, 31; 15, 34; [3] 1,
1; 1, 2; 1, 3; 1, 3; 1, 5; 1, 7; 1, 12; 1, 20; 2, 3; 2, 4; 2,
5; 2, 6; 2, 6; 2, 7; 2, 8; 2, 8; 2, 9; 2, 10; 2, 14; 2, 14;
2, 17; 2, 17; 2, 20; 2, 21; 2, 21; 2, 22; 2, 23; 2, 23; 2,
24; 2, 28; 2, 29; 2, 31; 2, 31; 2, 32; 2, 33; 2, 33; 3, 1;
3, 2; 3, 4; 3, 10; 3, 10; 3, 12; 3, 18; 3, 18; 3, 21; 3, 24;
3, 25; 3, 27; 3, 28; 4, 10; 4, 12; 4, 12; 4, 18; 4, 19; 5, 1;
5, 2; 5, 3; 5, 6; 5, 7; 5, 8; 5, 10; 5, 13; 5, 13; 5, 14; 5,
14; 5, 17; 5, 18; 5, 26; 5, 34; 5, 34; 5, 34; 5, 35; 5, 37;
5, 38; 5, 38; 5, 40; 5, 40; 5, 42; 5, 46; 5, 46; 5, 48; 5,
49; 5, 51; 6, 1; 6, 4; 6, 5; 6, 6; 6, 7; 6, 8; 6, 10; 6, 10;
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6, 11; 6, 12; 6, 12; 6, 15; 6, 17; 6, 21; 6, 23; 6, 24; 6,
24; 6, 24; 6, 25; 6, 25; 6, 26; 6, 28; 6, 29; 6, 30; 6, 30;
6, 30; 6, 32; 6, 34; 6, 34; 6, 38; 6, 39; 6, 41; 7, 3; 7, 5;
7, 5; 7, 5; 7, 6; 7, 6; 7, 7; 7, 9; 7, 9; 7, 9; 7, 10; 7, 10;
7, 12; 7, 13; 7, 14; 7, 14; 7, 15; 7, 16; 7, 17; 7, 20;

pedeápsă : (c. 1507 DERS) : s. f. : „Strafe” : „punition” : (1x)
pedeapsă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 33;
pedestríme : (c. 1640 URECHE 148) : s. f. : „Infanterie” : „infanterie” : (3x)
ai pedestrimei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 11, 4;
pedestrime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 33; [3]
1, 1;
pedéstru : (1551-1553 ES) : adj./s. m. : „1. Zu Fuß gehend, 2.
Schütze, 3. Fußgänger” : „1. pédestre, 2. fantassin, 3. piéton” :
(6x)
pedeastră adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
16, 5;
pedestri adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
15, 38;
pedestri subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 30; [2] 12,
20; 13, 2;
pedestrilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 16, 7;
péntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. für, 2. wegen, 3. weil”
: „1. pour, 2. à cause de, 3. parce que” : (372x)
pentru prep. [1] 1, 29; 1, 40; 2, 7; 2, 13; 2, 15; 2, 40; 2,
40; 2, 50; 2, 56; 3, 21; 3, 21; 3, 26; 3, 29; 3, 34; 3, 44;
3, 49; 4, 20; 4, 44; 4, 46; 4, 59; 5, 32; 6, 13; 6, 24; 6,
41; 6, 53; 6, 59; 7, 11; 7, 14; 7, 18; 7, 21; 7, 33; 8, 15;
8, 31; 8, 31; 9, 10; 9, 22; 9, 44; 9, 44; 9, 46; 9, 55; 10,
3; 10, 5; 10, 14; 10, 23; 10, 27; 10, 29; 10, 30; 10, 35;
10, 42; 10, 63; 10, 63; 10, 70; 10, 70; 10, 77; 10, 82;
11, 4; 11, 8; 11, 10; 11, 11; 11, 29; 11, 31; 11, 33; 11,
34; 11, 41; 12, 8; 12, 8; 12, 10; 12, 15; 12, 17; 12, 21;
12, 21; 12, 22; 12, 25; 12, 29; 12, 30; 12, 34; 12, 44;
12, 45; 12, 51; 12, 53; 13, 3; 13, 3; 13, 4; 13, 4; 13, 5;
13, 6; 13, 6; 13, 6; 13, 6; 13, 15; 13, 15; 13, 22; 14, 1;
14, 9; 14, 21; 14, 26; 14, 29; 14, 32; 14, 35; 14, 40; 14,
42; 14, 43; 14, 48; 15, 12; 15, 31; 15, 31; 15, 31; 15,
35; 15, 35; 15, 39; 15, 41; 16, 3; 16, 12; 16, 17; 16, 22;
[2] 1, 6; 1, 12; 1, 13; 1, 14; 1, 18; 1, 26; 2, 2; 2, 11; 2,
11; 2, 13; 2, 14; 2, 18; 2, 19; 2, 22; 2, 25; 2, 25; 2, 28;
2, 29; 2, 30; 2, 31; 2, 33; 3, 1; 3, 4; 3, 6; 3, 7; 3, 9; 3,
9; 3, 10; 3, 10; 3, 13; 3, 15; 3, 16; 3, 17; 3, 18; 3, 25;
3, 29; 3, 32; 3, 33; 3, 38; 3, 39; 3, 40; 4, 6; 4, 11; 4, 12;
4, 13; 4, 16; 4, 17; 4, 19; 4, 20; 4, 20; 4, 21; 4, 21; 4,
21; 4, 23; 4, 28; 4, 30; 4, 34; 4, 35; 4, 35; 4, 37; 4, 42;
4, 43; 4, 46; 4, 46; 4, 48; 4, 49; 4, 50; 5, 4; 5, 9; 5, 11;
5, 11; 5, 17; 5, 17; 5, 19; 5, 19; 5, 20; 5, 21; 6, 4; 6, 10;
6, 11; 6, 12; 6, 14; 6, 15; 6, 20; 6, 21; 6, 22; 6, 22; 6,
24; 6, 25; 6, 25; 6, 27; 6, 28; 6, 29; 6, 30; 7, 2; 7, 9; 7,
9; 7, 11; 7, 14; 7, 18; 7, 20; 7, 23; 7, 29; 7, 32; 7, 32;
7, 33; 7, 36; 7, 37; 7, 37; 7, 39; 7, 42; 7, 42; 8, 4; 8, 12;
8, 15; 8, 15; 8, 15; 8, 20; 8, 21; 8, 21; 8, 26; 8, 26; 8,
35; 8, 36; 9, 2; 9, 2; 9, 4; 9, 4; 9, 10; 9, 18; 9, 21; 9,
27; 10, 7; 10, 11; 10, 12; 10, 12; 10, 13; 10, 13; 10, 21;
10, 21; 10, 30; 10, 35; 11, 15; 11, 15; 11, 17; 11, 20;
11, 24; 11, 26; 11, 31; 11, 35; 11, 36; 11, 36; 11, 36;

11, 37; 12, 11; 12, 21; 12, 21; 12, 24; 12, 25; 12, 40;
12, 42; 12, 42; 12, 43; 12, 43; 12, 44; 12, 44; 12, 46;
12, 46; 13, 8; 13, 14; 13, 14; 13, 17; 13, 25; 13, 25; 14,
7; 14, 8; 14, 8; 14, 8; 14, 10; 14, 17; 14, 18; 14, 19; 14,
20; 14, 26; 14, 26; 14, 27; 14, 38; 14, 38; 14, 40; 14,
43; 15, 12; 15, 14; 15, 14; 15, 17; 15, 18; 15, 18; 15,
18; 15, 19; 15, 30; 15, 38; [3] 1, 8; 1, 11; 1, 13; 1, 15;
1, 23; 1, 29; 2, 3; 2, 13; 2, 15; 2, 23; 2, 32; 3, 4; 3, 6;
3, 7; 3, 9; 3, 11; 3, 18; 3, 21; 3, 21; 3, 24; 3, 26; 4, 3;
4, 4; 4, 4; 4, 5; 4, 14; 4, 17; 4, 19; 5, 6; 5, 10; 5, 15; 5,
18; 5, 30; 5, 32; 5, 32; 5, 32; 5, 37; 5, 41; 5, 41; 5, 42;
6, 22; 6, 23; 6, 31; 6, 33; 6, 36; 6, 36; 6, 36; 6, 36; 6,
40; 7, 4; 7, 6; 7, 8; 7, 9; 7, 10; 7, 11; 7, 12; 7, 17;
pers : (c. 1650 GCR I, 146) : s. m. : „Perser” : „Perse” : (2x)
persilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 1; [2] 1, 33;
péste : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. über, 2. während” : „1.
sur, au dessus de, 2. durant, pendant” : (97x)
peste prep. [1] 5, 52; 6, 35; [2] 4, 6; 9, 8; [3] 3, 29; 4, 3; 4,
11;
prespre prep. [2] 3, 12;
preste prep. [1] 1, 1; 1, 18; 1, 53; 1, 58; 1, 62; 1, 62; 1, 67;
2, 30; 3, 25; 3, 32; 3, 53; 3, 55; 3, 55; 3, 55; 3, 55; 3,
59; 4, 39; 4, 40; 4, 50; 4, 51; 4, 53; 4, 55; 6, 14; 6, 25;
6, 25; 6, 28; 6, 37; 6, 37; 6, 37; 6, 37; 6, 39; 6, 40; 6,
40; 7, 18; 7, 49; 8, 4; 8, 31; 10, 37; 10, 37; 10, 41; 10,
42; 10, 50; 10, 70; 11, 36; 11, 57; 12, 11; 12, 26; 12,
39; 12, 45; 13, 27; 13, 28; 13, 29; 13, 37; 14, 31; 14,
42; 14, 42; 14, 42; 14, 42; 15, 12; 16, 19; [2] 2, 23; 3,
7; 3, 14; 3, 21; 4, 29; 5, 2; 6, 17; 7, 5; 7, 34; 7, 38; 7,
42; 10, 11; 11, 1; 12, 20; 12, 35; 13, 2; 13, 15; 13, 23;
13, 23; 14, 10; 14, 12; [3] 2, 4; 2, 6; 3, 29; 4, 15; 5, 5;
5, 45; 6, 30; 6, 36; 7, 1;
péşteră : (1532 DERS / în top. Peştere) : s. f. : „Höhle” : „grotte”
: (3x)
peşteră subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 5;
peşteri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 11; 10, 6;
petréce : (1559-1560 BRATU) : v. III : „1. durchführen, durchziehen,
2. leben” : „1. faire traverser, 2. vivre” : (14x)
a petrêce verb infinitiv prezent [2] 10, 12;
au petrecut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 12, 38;
au petrecut verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 1, 3;
petrecea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 4, 8; 6, 35;
petrecea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 5, 27;
petrecînd verb gerunziu [3] 3, 4;
să petreacă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 4; [2] 6, 1; 6,
23; 11, 25; 11, 31; [3] 2, 30;
să petreacă verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 9, 27;
petrécere : (c. 1516-1636 GLOS. B.) : s. f. : „Durchfahrt” : „passage”
: (4x)
petrêcere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 8; 11, 24;
petrêcerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 2, 31;
petrêcerile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 4, 16;
petutíndenea Æ pretutindeni
petutínderea Æ pretutindeni

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
pevecioáră : (c. 1683-1686 MS. 45, 78/1) : s. f. : „kleiner Schild” :
„petit bouclier” : (1x)
pevecioare subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 57;
piátră : (1400-1418 DERS / în top. Piatra) : s. f. : „Stein” : „pierre” :
(15x)
piatră subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 36; 10, 73;
13, 27; [2] 4, 14; 14, 46;
pietri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 47; 5, 48; 6,
51; 10, 11; [2] 1, 16; 1, 31; 4, 41; 10, 3;
pietrile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 43; 4, 46;
piciór : (1410 DERS) : s. n. : „Fuss” : „pied” : (7x)
a picioarelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [3] 4, 5;
picioare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 4, 8; 4, 9; 5,
8;
picioarele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 5, 50; [3] 5,
42;
picioru subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 72;
piédecă Æ piedică
piédică : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hindernis” : „obstacle” :
(1x)
piêdecă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 4;
pieíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Totschlag” : „meurtre” : (9x)
pieire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 43; [2] 13, 6;
[3] 5, 20; 6, 34;
pieirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 7; [3] 4, 2; 5,
49; 6, 11;
pieirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 5, 5;
piéle : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Haut” : „peau” : (1x)
piêlea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 7;
piérde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. verlieren, 2. vernichten”
: „1. anéantir, 2. perdre” : (21x)
ai pierdut verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 4;
au pierdut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 13; 9, 2; [2]
8, 20; 12, 19;
au pierdut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 52;
ne vom piêrde verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 2, 40;
piêrde verb imp. 2 sg. [3] 6, 10;
piêrde verb indicativ prezent 3 sg. [2] 3, 39;
pierdea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 6, 21;
piêrdeţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 2, 37;
pierdu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 32; 3, 8; [2] 10,
23;
pierdut-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 6;
să piarză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 49; 16, 22; [2] 13,
4; [3] 7, 12;
să piarză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 40;
să pierzi verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 15, 2;
pierdút : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „verloren” : „perdu”
: (1x)
cei pierduţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 9;
pierí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zugrunde gehen, umkommen”
: „périr, mourir” : (14x)
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a pieri verb infinitiv prezent [3] 1, 5;
au pierit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 13, 4; [2] 8, 19;
au pierit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 63; 12, 50; 13,
18; 16, 21; [2] 5, 9;
pierind verb gerunziu [3] 6, 3;
pierindu verb gerunziu [2] 7, 20;
pieriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 18; 13, 49;
pieru verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 13;
va pieri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 12, 24;
pierzáre : (1581 CORESI, EV. 363) : s. f. : „Totschlag” : „meurtre”
: (6x)
pierzare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 12; 12, 27;
[3] 6, 23;
pierzarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 8, 4; [3] 6, 30;
6, 38;
pietricícă : (1682-1686 DOS. VS., dec. 211r) : s. f. : „Kiesel” :
„caillou” : (1x)
pietricică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 73;
pil : (1649 MARD.) : s. m. : „Elefant” : „éléphant” : (18x)
a pililor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 5, 1;
pil subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 35;
pili subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 6, 30; 8, 6;
[2] 13, 2; 13, 15; 14, 12; [3] 5, 10; 5, 38; 5, 45;
pilii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 34; [2] 11, 4; [3]
5, 2; 5, 20; 5, 48;
pililor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 6, 34; [3] 5, 4;
píldă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Spruch” : „sentence” : (4x)
pildă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 28; 6, 31; [3]
2, 5;
pildele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 2, 29;
pízmă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hass, Missgunst” : „haine,
rancune” : (5x)
pizmă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 26; [2] 12, 3;
[3] 3, 21; 4, 1; 5, 3;
pizmuí : (1577 CORESI, PS.) : v. IV : „missgönen” : „envier” : (2x)
pizmuiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 9, 29;
pizmuiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 38;
pî́ine : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Brot” : „pain” : (3x)
a pîinilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 10, 3;
pîini subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 51;
pîinile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 1, 8;
pîlc : (c. 1573-1578 PS. SCH. 77) : s. n. : „Gruppe” : „groupe” :
(1x)
pîlcuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
pî́nă : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „bis, auch, noch” : „jusque,
encore” : (76x)
pînă prep. [1] 1, 3; 2, 33; 2, 58; 3, 7; 3, 9; 3, 16; 3, 24; 3,
26; 3, 32; 3, 33; 4, 4; 4, 14; 4, 14; 4, 41; 4, 46; 5, 19;
5, 21; 5, 31; 5, 45; 5, 46; 5, 53; 5, 54; 5, 60; 6, 11; 6,
22; 7, 45; 8, 4; 8, 10; 9, 13; 9, 15; 9, 43; 9, 48; 10, 30;
10, 50; 10, 80; 11, 7; 11, 8; 11, 59; 11, 62; 11, 73; 11,
73; 12, 29; 12, 33; 13, 30; 13, 39; 14, 10; 14, 16; 14,
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41; 16, 2; 16, 9; 16, 10; [2] 1, 18; 2, 7; 4, 3; 5, 25; 6,
14; 6, 16; 11, 30; 13, 14; 13, 24; 14, 10; 14, 15; [3] 1,
1; 3, 27; 3, 27; 4, 7; 4, 15; 5, 40; 6, 6; 6, 28; 6, 38; 6,
38; 6, 40; 7, 4; 7, 16; 7, 18;

pîngărí : (1632 EUSTR. PRAV. 178) : v. IV : „besudeln, beflecken”
: „tacher, profaner” : (10x)
au pîngărit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 39; 1, 45;
4, 45;
pîngări verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 34;
pîngăriia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 14, 36;
s-au pîngărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 10, 5;
să pîngărească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 48; 1, 49;
[2] 6, 2;
să să pîngărească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 66;
pîngăriciúne : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Schändung” :
„profanation” : (4x)
pîngăriciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 27; 6,
25;
pîngăriciuni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 50;
pîngăriciunii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 43;
pîngărít : (1654 NEAGOE 178) : adj./s. : „1. befleckt, unrein, 2.
Gottlose” : „1. impur, souillé, 2. impie” : (13x)
al pîngăritului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 15, 32;
cei pîngăriţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 7, 14; 7,
15;
cêle pîngărite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 5, 16;
cel pîngărit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.
[1] 4, 44;
mai pîngărite subst. comun masc. sg. voc. neart. [2] 7, 34;
pîngărit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
14, 3;
pîngărit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
4, 38;
pîngăritele adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
5, 16;
pîngăritul adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
4, 19;
pîngăritul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 38; 9, 13;
pîngăriţii adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [2]
12, 6;
pî́ntece : (1448 DERS / în antr. Oană Pîntece) : s. n. : „Bauch” :
„ventre” : (5x)
pîntece subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 7, 27; 10, 4;
[3] 7, 11;
pîntecele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 7, 22; [3] 6,
8;
pî́ră : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Beschwerde” : „dénonciation,
accusation” : (4x)
pîra subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 4;
pîră subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 25;
pîrăle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 27;
pîri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 7;
pîrî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „bemängeln” : „dénoncer”
: (6x)

au fostu pîrît verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg. [2] 3, 11;
au pîrît verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 6;
pîrîia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 10, 64;
pîrîndu-se verb gerunziu [2] 10, 13;
să pîrască verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 61;
să pîrîia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 47;
pîrî́re : (1649 MARD.) : s. f. : „Anklage” : „accusation” : (1x)
pîrîre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 25;
pîrî́ş : (1503 DERS) : s. m. : „Ankläger” : „accusateur” : (1x)
pîrîş subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 5;
pîrî́u : (1337 DRĂGANU / în top. Perew) : s. n. : „Bach” : „ruisseau”
: (8x)
pîrîu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 37; 5, 39; 5,
42; 16, 5;
pîrîul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 40; 5, 42; 16,
6;
pîrîului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 12, 37;
plátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zahlung, Bezahlung, Belohnung” : „paiement, récompense” : (1x)
plată subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 33;
plátoşă : (1563 CORESI, PRAXIU 432) : s. f. : „Schild” : „bouclier” :
(1x)
platoşă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 6;
plăceá : (1551-1553 ES) : v. II : „gefallen” : „plaire” : (7x)
plăcu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 60; 8, 21; 11, 29;
14, 4; 14, 23; 14, 46;
plăcutu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 19;
pleán : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Beute” : „butin” : (3x)
pleanul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 47;
pleanuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 30;
pleanurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 5, 35;
plecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. sich beugen, 2. weggehen” :
„1. s’incliner, 2. partir” : (6x)
plecară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 23; [2] 14, 20;
plecîndu-se verb gerunziu [2] 7, 27;
s-au plecat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 15;
să pleca verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 19;
va pleca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 11, 14;
plin : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „1. voll, gefüllt, 2. reich an” : „1.
plein, rempli, 2. riche en” : (19x)
plin adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 3;
9, 7; 14, 27; [3] 4, 16; 5, 1; 6, 31;
plin adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 13,
2; 13, 2; [2] 13, 5;
plină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8,
25; [2] 3, 6; 3, 30; 7, 21; [3] 1, 28; 5, 46;
pline adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4,
40;
plini adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10,
30; [3] 5, 10;
plinu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 12,
16;
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pliní : (1642 CAZ. GOV. 376) : v. IV : „1. erfüllen, 2. vervollständingen” : „1. accomplir, remplir, 2. compléter” : (4x)
a plini verb infinitiv prezent [3] 1, 2;
plinind verb gerunziu [1] 2, 55;
să plinească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 10; [3] 1, 22;
pliníre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 472/2) : s. f. : „Erfüllung” :
„achèvement” : (1x)
plinirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 14;
plî́nge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(be)weinen, klagen” :
„déplorer, plaindre” : (9x)
au plîns verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 26;
plîngînd verb gerunziu [3] 4, 2;
plînsără verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 39; 2, 70; 7, 36;
9, 20;
plînseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 14; 12, 52;
să plîngă verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 4, 12;
plî́ngere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Beweinen, Klage” :
„action de pleurer, de déplorer, plainte” : (15x)
plîngere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 28; 1, 42;
2, 70; 3, 52; 9, 41; 13, 26; [2] 11, 6; [3] 4, 2; 4, 6; 5, 49;
plîngerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 32;
plîngeri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 6; 4, 8; 6,
17;
plîngerii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 6, 32;
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póftă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Begierde, Lust” : „désir,
envie” : (1x)
pohtele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 11, 53;
poftí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „begehren, verlangen, wünschen” : „demander, désirer” : (6x)
au poftit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 11;
au pohtit verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 5, 26;
poftesc verb indicativ prezent 1 sg. [2] 9, 26;
poftiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 1, 29;
poftind verb gerunziu [3] 3, 17;
să pohtiţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 4, 17;
poftít : (1577 CORESI, PS.) : adj. : „begehrt” : „désiré, recherché”
: (1x)
cêle pohtite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art.
[1] 1, 24;
poftitór : (1581 CORESI, EV. 526) : adj. : „begierig” : „avide” :
(1x)
pohtitori adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
3, 2;
pogorî́ Æ coborî
pogorî́ş Æ coborîş
póhtă Æ poftă

plînsoáre : (1613 IORGA, S.D. X, 286) : s. f. : „Weinen” : „pleur”
: (2x)
plînsoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 12;
plînsori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 3;
plocón : (1557 DERS) : s. n. : „Geschenk” : „cadeau, présent” :
(1x)
pocloane subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 1, 8;
poártă : (1470 DERS) : s. f. : „Tor, Pforte” : „porte” : (14x)
poarta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 8;
poartă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 48;
porţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 50; 13, 33; [2]
3, 19; 8, 33;
porţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 38; 4, 57; 5,
48; 12, 48; 15, 39; [2] 10, 37; [3] 5, 51; 6, 18;
poclón Æ plocon
pod : (1352 DRHC X, 109) : s. n. : „Dachboden” : „comble,
grenier” : (2x)
pod subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 12, 13;
podului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 1, 16;
podíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 886/2) : s. f. : „Diele” : „planche” :
(1x)
podire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 10;
podoábă : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Zierde, Scmuck” :
„ornement, bijou” : (6x)
podoaba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 23; 2, 11;
podoabă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 2; 2, 30;
podoabe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 2; 5, 3;

pohtí Æ pofti
pohtít Æ poftit
pohtitór Æ poftitor
polc : (c. 1640 URECHE2 157) : s. n. : „Regiment” : „régiment” :
(1x)
polcuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 12, 20;
politíe : (1688 BIBLIA) : s. f. : „1. Burg, 2. Staatsangehörigkeit, 3.
Regierung” : „1. cité, 2. citoyenneté, 3. gouvernement” : (7x)
a polítii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 17;
polítie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 14; [3] 3, 23;
polítiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 3, 21;
polítii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 11;
polítiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 12, 7;
pom : (1528 DERS) : s. m. : „Baum” : „arbre (fruitier)” : (1x)
pomilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 11, 34;
pomení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „gedenken, erinnern” :
„souvenir, mentionner” : (5x)
pomenim verb indicativ prezent 1 pl. [1] 12, 11;
pomenindu verb gerunziu [2] 15, 9;
să pomenească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 1, 2;
să pomenim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 12, 11;
vom pomeni verb viitor 1 indicativ 1 pl. [2] 6, 16;
pomeníre : (1551-1553 ES) : s. f. : „Erinnerung, An-, Gedenken” :
„souvenir, mémoire, commémoration” : (9x)
pomenire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 22; 14, 23;
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[2] 6, 31;
pomenirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 7; 3, 35;
12, 54; [2] 7, 20;
pomeniri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 23;
pomenirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 2, 13;

pómpă : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Pomp, Geleit” : „pompe, escorte”
: (2x)
pompă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 37; [2] 6, 7;
ponosluí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schmähen” : „outrager” : (1x)
ponosluia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 7, 24;
porc : (1421 DERS / în antr. Oană Porcul ) : s. m. : „Schwein” :
„cochon” : (3x)
porc subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 50; [2] 6, 18;
porcu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 1;
poreclí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „jdm. einen Beinamen
geben” : „surnommer” : (3x)
să porecliia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 2, 2; 2, 4; 2, 5;
porní : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „aufbrechen” : „(se) mettre
en route” : (12x)
au pornit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 11, 8; 11, 12;
pornindu-se verb gerunziu [2] 3, 25; 9, 2;
s-au pornit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 16; 12, 29;
12, 32; [3] 1, 1; 1, 18;
s-au pornit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 74; [2] 12,
20; [3] 5, 47;
să porniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 12, 22;
porníre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Aufbruch” : „remuement”
: (9x)
pornire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 44;
pornirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 8; 4, 30; 6,
33; 6, 47; [3] 1, 16; 1, 23; 4, 5;
porniri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
porúncă : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 191) : s. f. : „Befehl, Gebot”
: „ordre, commandement” : (31x)
porunca subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 60; 2, 18; 2,
23; 2, 31; 2, 53; 11, 2; [2] 3, 8; 7, 30; 7, 30; [3] 3, 8; 5,
19;
poruncă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 8; 12, 25;
15, 36; [3] 1, 20; 4, 1; 7, 20;
porunci subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 63; [2] 1, 4;
3, 7; 3, 13; 4, 25; 9, 16; 14, 13; [3] 1, 3;
poruncile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 19; 2, 68;
10, 14; [2] 2, 2; [3] 7, 11; 7, 11;
poruncilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 6, 23;
poruncí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „befehlen, gebieten” :
„ordonner, commander” : (75x)
am poruncit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 12, 17; [3] 7, 8;
am poruncit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 15, 6; [2] 11,
20;
a porunci verb infinitiv prezent [1] 9, 55; [2] 9, 8;
au poruncit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 8;
au poruncit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 54; 3, 34;

3, 43; 4, 27; 6, 62; 7, 9; 10, 37; 15, 39; 15, 41; [2] 2, 1;
2, 1; 2, 4; 5, 25; 15, 3; 15, 4;
era poruncit verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 4, 11;
poruncesc verb indicativ prezent 1 sg. [2] 15, 5;
porunci verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 28; 3, 38; 5, 19;
5, 42; 5, 51; 7, 26; 9, 54; 9, 63; 10, 62; 11, 23; 12, 27;
15, 39; [2] 1, 21; 1, 21; 1, 31; 5, 12; 7, 3; 7, 4; 7, 5; 9,
4; 13, 4; 13, 10; 13, 12; 14, 31; 15, 10; 15, 30; [3] 1, 1;
3, 1; 4, 11; 4, 13; 5, 2; 5, 16; 6, 30;
poruncí verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 43;
poruncim verb indicativ prezent 1 pl. [1] 12, 23;
poruncind verb gerunziu [2] 5, 24; 9, 7; 12, 5; 14, 16; 14,
27; 14, 41; [3] 5, 3; 5, 40;
porunciră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 58; [2] 15, 36;
poruncise verb indicativ mcpf. 3 sg. [1] 10, 81;
poruncit-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 3, 25;
s-au poruncit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 7;
s-au poruncit verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 5, 4;
să poruncesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [3] 5, 37;
-s poruncite verb indicativ prezent 3 pl. [3] 5, 40;
poruncít : (c. 1551-1558 PS. V. 466) : adj. : „befohlen” : „commandé” : (1x)
poruncitele adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3]
4, 14;
posádnică : (1654 NEAGOE 188) : s. f. : „Konkubine” : „concubine” : (1x)
posadnica subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 30;
posluşíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 884/1) : s. f. : „Gesinde” : „domesticité” : (1x)
posluşire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 28;
poslúşnic : (1581 CORESI, EV. 335) : s. m. : „Diener” : „serviteur”
: (1x)
posluşnici subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 5;
posomorî́re : (1688 BIBLIA) : s. f. : „1. Härte, 2. Verdüsterung” :
„1. dureté, severité, 2. assombrissement” : (3x)
posomorîre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 30; [3]
5, 34;
posomorîrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 14, 30;
post : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Fasten” : „jeûne” : (1x)
posturi subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 13, 12;
postí : (1551-1553 ES) : v. IV : „fasten” : „jeûner” : (1x)
au postit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 48;
potolí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. beschwichtigen, 2.
nachlassen” : „1. calmer, 2. relâcher” : (4x)
a să potoli verb infinitiv prezent [2] 9, 11;
au potolit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 26;
potolindu verb gerunziu [3] 6, 1;
să potolească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 4, 31;
potolomeiésc Æ ptolemeiesc
pováră : (1551-1553 ES) : s. f. : „Last” : „charge” : (1x)
povară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 39;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
povăţuí : (1644 CAZ. DEALU, ap. GCR I, 111) : v. IV : „anleiten,
unterweisen” : „conseiller, conduire” : (9x)
a povăţui verb infinitiv prezent [1] 11, 27;
povăţuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 11; [2] 14, 6; [3]
1, 11;
povăţuiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 7, 5;
povăţuind verb gerunziu [2] 4, 40; 8, 23; 10, 30;
povăţuindu verb gerunziu [2] 11, 8;
povăţuíre : (1649 MARD.) : s. f. : „Anweisung” : „conseil” : (1x)
povăţuirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 31;
povăţuitór : (1642 ÎNV.2 588) : s. m. : „(An)Leiter, Unterweiser,
Ratgeber” : „guide, chef, conseiller” : (20x)
povăţuitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 2; 5,
18; [2] 8, 22; 10, 28;
povăţuitorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 6, 57; [2]
10, 21;
povăţuitorilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 9, 53;
povăţuitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 55; 9,
30; 9, 35; 13, 8; 13, 54; 14, 35; 14, 41; [2] 5, 15; 12, 36;
povăţuitoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 5, 6; 13,
42; [2] 14, 16; 14, 20;
povéste : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Erzählung, Geschichte,
Gerede” : „conte, récit, histoire, bavardage” : (3x)
povêste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 33; 6, 17;
poveştile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 2, 25;
povestí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erzählen” : „raconter” :
(9x)
au povestit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 25; 8, 2; 10, 15;
povestêşte verb imp. 2 sg. [2] 3, 34;
povesti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 1;
povestiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 3, 26;
povestindu verb gerunziu [2] 15, 11;
povestiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 5;
să povestiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 2, 13;
povîrnít : (c. 1660 ST. LEX. 83, ap. TIKTIN3) : adj. : „abschüssig” :
„pentu” : (1x)
povîrnit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
13, 5;
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praştii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 51;
práznic : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Fest” : „festin” : (3x)
praznicele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 41;
praznicul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 21; [2] 4, 18;
prădá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „plündern” : „piller” : (9x)
a prăda verb infinitiv prezent [2] 2, 22;
au prădat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 64; 8, 10;
au prădat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 68; [2] 9, 16;
prădă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 61;
s-au prădat verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 2, 29;
să prade verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 20;
să prade verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 3;
prăjí : (1581 CORESI, EV. 367) : v. IV : „verbrennen, durch Feuer
umkommen lassen” : „incendier, détruire par le feu” : (1x)
să prăjască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 7, 5;
prăştiáş : (1668-1670 HERODOT) : s. m. : „Schleuderer” : „catapulteur” : (1x)
prăştiiaşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 11;
prea : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „zu, sehr, überaus” : „très,
beaucoup, extrêmement” : (1x)
prea adv. [3] 5, 45;
preaînált : (1581 CORESI, EV. 304) : adj./s. m. : „1. höchste, 2.
der Höchste” : „1. le plus haut, 2. le Très-Haut” : (3x)
cel preaînalt adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.
[3] 7, 9;
Cel Preaînalt subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 3, 31;
preaînalte adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. voc. neart. [3] 6, 2;
preaîndrăzní Æ îndrăzni
preájmă : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Nähe” : „entourage” :
(12x)
preajma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 47; 4, 17; 4,
34; 6, 32; 9, 45; 13, 20; 13, 28; [2] 15, 33; [3] 2, 1; 5,
16;
preajmă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 12; 11, 68;
prealăudá Æ lăuda

prádă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Beute, Raub” : „pillage” :
(29x)
prada subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 23;
pradă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 11; [3] 3, 25;
prăzi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 6, 6; 10, 87;
11, 48; 11, 51; [2] 8, 28; 8, 31; [3] 4, 6; 7, 5;
prăzile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 21; 1, 33; 1,
37; 2, 10; 3, 12; 4, 17; 4, 18; 5, 3; 5, 22; 5, 28; 5, 52;
5, 68; 7, 47; 9, 40; 10, 84; 12, 31; [2] 8, 27;

precúm : (1592 DIR) : conj. : „wie” : „comme” : (41x)
precum conjuncţie subord. [1] 3, 60; 4, 6; 4, 27; 15, 4; 6, 8;
8, 25; 8, 27; 8, 28; 10, 37; 10, 56; 10, 58; 10, 64; 10,
81; 10, 89; 11, 26; 11, 49; 12, 7; 12, 11; [2] 1, 20; 1,
29; 2, 1; 2, 8; 2, 9; 2, 10; 2, 28; 3, 11; 5, 18; 6, 29; 9,
28; 10, 26; 11, 3; 13, 4; 15, 21; 15, 39; [3] 1, 29; 3, 20;
4, 11; 6, 15; 6, 35; 7, 2; 7, 13;

praf : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Staub” : „poussière” : (3x)
praful subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 5, 48;
prah subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 1, 18; 4, 6;

prejúr : (c. 1550 HC II, 455) : prep. : „um ... herum” : „autour
de” : (8x)
prejur prep. [2] 4, 14; 10, 33; 15, 13; 15, 25; [3] 1, 27; 3, 8;
5, 5; 6, 1;

prah Æ praf

premení Æ primeni

práştie : (1649 MARD.) : s. f. : „Schleuder” : „fronde” : (1x)

premeníre Æ primenire
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premenít Æ primenit

: (1x)
pribegiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 2, 43;

pren Æ prin
prenprejúr Æ primprejur

pricí : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 92) : v. IV : „streiten, hadern”
: „quereller, disputer” : (1x)
să prici verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 3, 4;

prentr- Æ printru
préot : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Priester” : „prêtre” : (40x)
preot subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 14;
preotul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 1; 15, 1;
preotului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 12, 20; 14,
20; 15, 2;
preoţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 42; 7, 33;
11, 23; 14, 28; 14, 44; [2] 1, 19; 15, 31; [3] 1, 23; 3, 21;
6, 1;
preoţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 52; 5, 67; 7,
36; 12, 6; 14, 41; [2] 1, 13; 1, 15; 1, 23; 1, 23; 1, 30; 1,
33; 3, 15; 4, 14; 14, 31; 14, 34; [3] 1, 11; 1, 16; 7, 13;
preoţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 10, 42; 14, 20;
14, 47; [2] 1, 10; 1, 20; 1, 21;
preoţésc : (1581 CORESI, EV. 145) : adj. : „priesterlich” : „sacerdotal” : (1x)
cêle preoţeşti adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art.
[2] 3, 15;
preoţí : (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) : v. IV : „als Priester dienen”
: „servir comme prêtre” : (1x)
să preoţască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 5;
preoţíe : (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) : s. f. : „Stand des Priesters,
Priestertum” : „sacerdoce” : (4x)
preoţiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 54; 3, 50;
preoţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 9; [2] 2, 17;
presărá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „streuen” : „parsemer” : (2x)
presărînd verb gerunziu [2] 10, 26; [3] 1, 18;
préspre Æ peste
prestăví Æ pristăvi
préste Æ peste
pretutíndeni : (c. 1573-1578 PS. SCH. 150) : adv. : „überall” :
„partout” : (5x)
petutindenea adv. de loc [2] 8, 7;
petutinderea adv. de loc [3] 3, 25; 4, 1;
tutindine adv. de loc [2] 10, 14;
tutindenerea adv. de loc [3] 4, 2;
preţ : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Preis” : „prix” : (1x)
preţul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 29;
pribeág : (1460 DLRV) : adj. : „flüchtig, unstet” : „errant, d’humeur vagabonde” : (2x)
pribeag adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
4, 26; 5, 7;
pribegí : (1584 BGL) : v. IV : „auswandern, fliehen” : „s’enfuir”

prícină : (1668-1670 HERODOT) : s. f. : „Ursache” : „raison,
motif” : (12x)
pricína subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 13, 4; [3] 3, 2;
pricínă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 28; 4, 35; 4,
42; 8, 26; 11, 19; 12, 40; [3] 1, 13; 1, 15; 3, 4; 5, 18;
pricopsálă Æ pricopseală
pricopseálă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 669/2) : s. f. : „Nutzen” :
„profit, gain” : (1x)
procopsală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 8;
pridedí Æ prididi
prididí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „unterwerfen” :
„soumettre” : (1x)
pridedise verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 14, 15;
priéten : (1592 DIR) : s. m. : „Freund” : „ami” : (52x)
priêten subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 16; 10, 19;
10, 20;
priêteni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 20; 11, 27;
12, 14; 14, 40; 15, 17; [2] 1, 14; 8, 9; 14, 11; [3] 2, 26;
5, 3; 7, 3;
priêtenii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 18; 2, 39; 2,
45; 3, 38; 6, 10; 6, 14; 6, 28; 8, 12; 8, 31; 9, 39; 12, 43;
14, 39; 15, 28; [3] 2, 23; 5, 19; 5, 44; 6, 23;
priêtenilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 7, 15; 11, 26;
11, 33; 12, 43;
priêtenul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 7, 8;
priêtin subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 24; 11, 14;
priêtini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 13; [3] 3,
10; 5, 26; 5, 34;
priêtinii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 7, 6; 9, 26; 9, 28;
9, 35; 10, 65; 11, 57; [3] 5, 29;
priêtinilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 10, 60;
priêtinul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 13, 36; 15, 32;
prietenéşte : (c. 1660 ST. LEX. 137, ap. TIKTIN3) : adv. :
„freundschaftlich” : „amicalement” : (1x)
prietenêşte adv. de mod poz. [2] 3, 9;
prieteşúg : (1581 PRL) : s. n. : „Freundschaft” : „amitié” : (18x)
a prieteşugului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [3] 7, 7;
prieteşug subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 8, 1; 8, 17;
10, 20; 10, 23; 10, 54; 12, 1; 12, 8; 12, 10; 12, 16; 14,
18; 14, 22; 15, 17; [2] 4, 11; 6, 22;
prieteşugul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 8, 12; 10,
26; 12, 3;
priétin Æ prieten
prihánă : (1620 MOXA) : s. f. : „Sünde” : „péché” : (1x)
prihană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 42;
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priimí Æ primi
priimíre Æ primire
prilăstíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Betrug” : „tromperie” :
(1x)
prilăstire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 13;
priléj : (1551-1553 ES) : s. n. : „Anlass” : „occasion” : (8x)
prilej subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 14, 29; 15, 20;
[3] 1, 9; 4, 11;
prileju subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 12, 40; [2] 4,
32; [3] 5, 44;
prilejuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 6;
priméjdie : (c. 1640 URECHE 169) : s. f. : „Gefahr” : „danger,
péril” : (16x)
primejdie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 23; [2] 4,
16; 14, 40; 15, 17; [3] 3, 25; 5, 33;
primejdiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 14, 29;
primejdii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 1, 11; 6, 12;
6, 15; 9, 6; 11, 7; [3] 2, 12; 6, 26;
primejdiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 15, 18;
primejdiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 14;
primení : (1563 CORESI, PRAXIU 9) : v. IV : „wechseln, verändern”
: „changer” : (12x)
a premeni verb infinitiv prezent [3] 3, 21; 6, 24;
ne premenim verb indicativ prezent 1 pl. [3] 6, 12;
premenind verb gerunziu [2] 6, 27; 6, 29;
premenindu-şi verb gerunziu [2] 4, 7;
primenêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 7, 14;
să primenească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 51; [3] 2,
28; 3, 1;
ş-au premenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 7, 40;
ş-au primenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 5;
primeníre : (1581 CORESI, EV. 266) : s. f. : „Wechsel” : „changement” : (1x)
primenire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 24;
primenít : (1642 CAZ. GOV. 153) : adj. : „verändert” : „changé” :
(2x)
premenit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
6, 24; 9, 11;
primí : (1551-1553 ES) : v. IV : „bekommen” : „recevoir” : (38x)
am priimit verb indicativ perfect compus 1 pl. [2] 2, 27;
a priimi verb infinitiv prezent [1] 14, 23; 15, 20;
au priimit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 44; 6, 60;
10, 1; 10, 46; [3] 6, 26;
au priimit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 71; 12, 8;
12, 43; 16, 15; [2] 8, 36; 13, 24; [3] 7, 12;
au primit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 47;
priimesc verb indicativ prezent 3 pl. [2] 11, 24;
priimêşte verb imp. 2 sg. [2] 1, 26; 7, 29;
priimi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 31; [2] 7, 26; 11,
15;
priimind verb gerunziu [2] 4, 10; 6, 19; 10, 37; [3] 3, 17; 3,
22;
priimindu verb gerunziu [2] 3, 35; [3] 5, 27;
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priimindu-se verb gerunziu [2] 3, 9; 4, 22;
priimiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 66; [2] 12, 4;
priimiţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 51;
s-au priimit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 22;
să priimască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 27;
să priimească verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 3, 10;
vei priimi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 3, 38;
primíre : (1581 CORESI, EV. 319) : s. f. : „Empfang” : „accueil” :
(1x)
priimire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 13, 26;
primprejúr : (1620 MOXA) : adv./prep./s. n. : „1. herum, 2.
Umgebung” : „1. autour, 2. environs” : (9x)
prenprejur adv. de loc [1] 1, 33; 4, 60; 10, 11; 13, 10; [2] 4,
32; 7, 4;
prenprejurul prep. [1] 12, 53; [2] 2, 2;
prenprejururile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 61;
prin : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. in, 2. durch” : „1. en, 2. à
travers” : (55x)
pren prep. [1] 2, 31; 3, 38; 5, 46; 5, 50; 5, 52; 5, 62; 6, 31;
11, 62; 13, 21; [2] 2, 18; 2, 24; 3, 17; 4, 3; 4, 9; 4, 11;
4, 38; 5, 2; 6, 8; 6, 10; 6, 10; 6, 25; 7, 6; 7, 24; 7, 24;
7, 30; 8, 35; 9, 24; 9, 28; 10, 2; 11, 15; 11, 17; 12, 19;
12, 25; 13, 10; 13, 18; 14, 1; 14, 18; 14, 45; 15, 16; 15,
21; [3] 1, 20; 2, 25; 2, 26; 2, 29; 3, 8; 3, 16; 3, 23; 4, 4;
4, 18; 4, 18; 5, 24; 6, 41; 7, 7; 7, 10;
prin prep. [2] 4, 8;
prínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „ergreifen, erfassen” :
„prendre, saisir, attraper” : (23x)
au prins verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 16; 9, 61; [2]
4, 42;
au prins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 19;
prinsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 2; 8, 7; 9, 36;
prinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 14, 3; 16, 22;
prinseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 48;
prinzînd verb gerunziu [2] 4, 33; 14, 40; [3] 7, 15;
prinzîndu-să verb gerunziu [2] 7, 1;
s-au prins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 50;
să prinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 21;
să prinză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 9, 60;
să prinză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 40; 14, 2; [2] 4,
34; 12, 35; 14, 39;
va prinde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 58;
príns : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „gefangen” : „enfermé” : (2x)
prins adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 45;
prinşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 5,
26; [3] 4, 9;
príntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „durch” : „à travers” : (1x)
prentr- prep. [2] 2, 24;
prípă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Hast” : „hâte” : (2x)
o pripă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 13;
pripă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 25;
prisosí : (1627 DRHA XIX, 244) : v. IV : „1. überschüssig sein, 2.
im Überfluss vorhanden sein” : „1. être de trop, 2. surabon-
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der” : (2x)
prisosêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 10, 41;
prisosi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 30;

bête” : (1x)
prostatec adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
2, 33;

prisosít : (1642 CAZ. GOV. 212) : s. n. : „Rückstand” : „reste” :
(2x)
prisosit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 7, 20; 12, 44;

prostéşte : (1563 CORESI, PRAXIU 263) : adv. : „blöd” : „bête” :
(1x)
prostêşte adv. [2] 15, 39;

pristăní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zustimmen” : „être favorable à qc.” : (1x)
pristănêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 12, 1;

prostíme : (1632 EUSTR. PRAV. 650, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Unschuld”
: „innocence, candeur, simplicité” : (3x)
prostime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 21;
prostimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 37; 2, 60;

pristăví : (1581 CORESI, EV. 284) : v. IV : „sterben” : „mourir” :
(3x)
pristăvindu-se verb gerunziu [2] 11, 23;
s-au prestăvit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 37; 14,
46;
priválă Æ priveală
priveálă : (c. 1665-1672 MS. 4389, 686/1) : s. f. : „Anblick” : „vue”
: (1x)
privală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 26;
privegheá : (1559-1560 BRATU) : v. II : „wachen” : „veiller” :
(1x)
a priveghea verb infinitiv prezent [1] 12, 27;
priveghére : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Schlaflosigkeit, Bewachung” : „insomnie, surveillance” : (1x)
al privegherii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 27;
priví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ansehen, betrachten” :
„regarder, contempler” : (3x)
privêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 7, 6; 15, 2;
să privim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 3, 59;
privitór : (1668-1670 HERODOT) : s. m. : „Späher” : „éclaireur” :
(1x)
privitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 19;
procleţí : (c. 1564 CORESI, CAZ. 144) : v. IV : „verdammen” :
„dammer” : (1x)
au procleţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 5;
prónie : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Vorsehung” : „providence” : (2x)
proniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 21;
proniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 30;
proróc : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Prophet” : „prophète” :
(10x)
proroc subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 27; 14, 41;
proroci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 13; 15, 9;
prorocilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 9, 54;
prorocu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 46;
prorocul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 2, 1; 2, 2; 2, 4;
15, 14;
prostátec Æ prostatic
prostátic : (1668-1670 HERODOT) : adj. : „einfältig, blöd” : „naïf,

prunc : (1523-1528 DERS / în antr. Pruncea) : s. m. : „(kleines)
Kind, Säugling” : „enfant, nourrison” : (12x)
a prunci subst. comun masc. pl. gen./dat. [2] 8, 4;
prunci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 49;
pruncii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 63; 1, 64; 2,
9; [2] 6, 10; 6, 10; 9, 15; [3] 1, 20; 5, 50;
pruncilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 5, 13; [3] 6,
14;
ptolemaián Æ ptolemeian
ptolemeán Æ ptolemeian
ptolemeián : (c. 1683-1686 MS. 45, 854/1) : s. m. : „Bewohner
von Ptolemaïs” : „habitant de Ptolémaïs” : (1x)
ptolemaiênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 48;
ptolemênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 13, 25;
ptolemeiésc : (c. 1683-1686 MS. 45, 882/1) : adj. : „ptolemäische”
: „ptolémaïque” : (1x)
potolomeieşti adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[3] 1, 2;
puciós : (1551-1553 ES) : adj. : „stinkend” : „puant” : (1x)
pucioasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
2, 5;
pui : (1453 DERS / în antr. Puiul ) : s. m. : „Junges” : „petit (d’un
animal)” : (1x)
puiul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 4;
púne : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(sich) setzen, stellen, legen”
: „(se) mettre” : (106x)
am pus verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 10, 20; 13, 38; [2]
1, 8;
a pune verb infinitiv prezent [1] 10, 4; 10, 4; 10, 23; 14, 23;
au pus verb copulativ indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 59;
au pus verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 37; 1, 56; 4, 46;
4, 51; 4, 57; 4, 59; 6, 35; 7, 49; 14, 26; 14, 35; [2] 3,
15; 8, 31; [3] 6, 36;
au pus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 55; 5, 42; 6, 17;
6, 38; 6, 51; 6, 55; 8, 14; 9, 52; 9, 53; 13, 28; 13, 32;
13, 33; 13, 54; 14, 33; 14, 34; 15, 38; [2] 3, 15; 5, 22;
10, 11; 12, 20; 13, 15;
puind verb gerunziu [1] 13, 29; [2] 1, 15; 6, 8; 14, 38; [3] 2, 5;
puindu verb gerunziu [2] 3, 27; 4, 15; 8, 21; 15, 31; [3] 5, 28;
puindu-se verb gerunziu [3] 5, 11;
pun verb indicativ prezent 1 sg. [1] 11, 57;
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pun verb indicativ prezent 3 pl. [3] 6, 38;
punea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 6, 34;
punea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 7, 12;
pus-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 9, 25;
pus-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 14;
pusără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 39;
puse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 14; 9, 25; 9, 51;
10, 63; 10, 65; 10, 69; 11, 13; 11, 54; 11, 66; 11, 71;
12, 34; 13, 52; 14, 3; [3] 2, 27;
puseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 10; 1, 36; 1, 37;
11, 68; [2] 14, 21;
s-au pus verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 5, 16;
să puie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 9, 35; 14, 47; 14, 48; 14,
48; [3] 5, 17; 5, 43; 5, 43;
să puie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 10, 32; 11, 40; 12, 39;
14, 42; [2] 4, 9; 9, 8; 13, 3; 14, 13; [3] 1, 26;
să pun verb indicativ prezent 3 pl. [2] 10, 26;
să punea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 2, 26;
să punem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 1, 13; 11, 9; [2] 11, 36;
să puse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 46;
să să puie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 37;
să vor pune verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 10, 37;
să voru pune verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 10, 37;
voiu pune verb viitor 1 indicativ 1 sg. [2] 6, 25;
púnere : (1563 CORESI, PRAXIU 249) : s. f. : „Vorlegen” : „mise”
: (10x)
punere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 26; 5, 12; 5,
29;
punerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 15; 12, 14;
puneri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 52; [2] 10, 3;
12, 27;
punerii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 23; 6, 53;
purcéde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „aufbrechen, weggehen” :
„partir, s’en aller” : (9x)
au purces verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 22; [3] 2, 24;
au purcesu verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 14, 16;
purcegînd verb gerunziu [1] 11, 22; 12, 32; [2] 5, 11;
purcegîndu verb gerunziu [2] 12, 29;
purceasă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 26;
purceasără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [3] 7, 16;
purcédere : (1642 CAZ. GOV. 294) : s. f. : „Aufbruch” : „départ”
: (1x)
purcêdere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 10;
purtá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „tragen” : „porter” : (10x)
ai purtat verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 7;
am purtat verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 7, 27;
a purta verb infinitiv prezent [1] 14, 47; [2] 2, 30;
era purtînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [2] 14, 38;
purta verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 4, 30;
purtîndu verb gerunziu [2] 6, 10; 7, 27;
purtîndu-se verb gerunziu [3] 3, 18;
să poarte verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 43;
purtáre : (c. 1516-1636 GLOS. B.) : s. f. : „Tragen” : „port, portage”
: (3x)
purtare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 23; [3] 5, 1;
purtarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 28;
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purtătór : (1551-1553 ES) : adj./s. : „1. tragend, 2. Träger” : „1./2.
porteur” : (3x)
purtătoare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[2] 13, 2;
purtătoare subst. comun fem. sg. nom./ac. sg. [3] 7, 17*;
purtătorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 3, 23;
púrurea Æ pururi
púruri : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „immer, stets” : „toujours,
éternellement” : (13x)
pururea adv. de timp [1] 1, 38; 8, 15; 15, 25; [2] 14, 15; 14,
24; 14, 34; [3] 3, 11; 3, 21; 3, 22; 3, 23; 7, 6; 7, 9; 7,
23;
pus : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „gesetzt” : „posé” : (4x)
pus adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 16,
11; [2] 3, 4;
pusă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 18;
puse adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 10;
pustietáte : (c. 1650 ANON CAR.2) : s. f. : „Öde, Wüste” : „désert” :
(1x)
pustietate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 43;
pustií : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verwüsten, verheeren” :
„dévaster, ravager” : (4x)
aţi pustiit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 15, 29;
au pustiit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 15, 4;
pustiitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 41;
s-au pustiit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 12;
pustiíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verheerung” : „dévastation” : (1x)
pustiirei subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [1] 1, 57;
pustiít : (1646 PRAV. MOLD. 55) : adj. : „verwüstet” : „dévasté,
ravagé” : (1x)
pustiită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4,
38;
pustíu : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. f./s. n. : „Wüste” : „désert”
: (12x)
pustie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 24;
pustii adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 5,
6;
pustii subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [1] 2, 31;
pustiiu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8,
35;
pustiiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 29; 5, 28;
9, 62; 13, 21; [2] 5, 27;
pustiiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 41; 9, 33;
un pustiiu subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 46;
puteá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „können, dürfen, vermögen”
: „pouvoir” : (29x)
au putut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 2, 6;
au putut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 3;
nemaiputînd verb gerunziu neg. [3] 4, 17;
neputînd verb gerunziu neg. [2] 3, 5;
poate verb indicativ prezent 3 sg. [2] 8, 18; 11, 13;
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pot verb indicativ prezent 3 pl. [3] 4, 16;
putea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 9, 60; [3] 3, 8;
putea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 5, 44; 9, 55; [2] 9, 10;
12, 22; [3] 2, 22;
putînd verb gerunziu [1] 5, 40; [2] 6, 30; 9, 12; 15, 17;
să putea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 14, 29;
va putea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 40; 7, 25;
vei putea verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 6, 27; 10, 73;
vom putea verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 3, 17; 3, 54; 5, 40;
5, 41; 9, 8; 9, 9;

putére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Macht, Gewalt, Stärke,
Kraft, 2. Heer” : „1. pouvoir, puissance, 2. armée” : (131x)
ai puterii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 5, 18;
a puterii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 6, 16;
a unii puteri subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 10, 73;
putêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 4; 2, 42; 2,
66; 3, 10; 3, 35; 4, 9; 4, 61; 5, 38; 6, 6; 6, 6; 7, 10; 7,
11; 7, 20; 7, 27; 8, 6; 9, 43; 9, 60; 10, 19; 10, 21; 10,
69; 10, 77; 11, 63; 12, 24; 12, 42; 13, 1; 13, 11; 13, 12;
16, 5; 16, 18; [2] 3, 24; 3, 34; 3, 38; 9, 8; 13, 2; [3] 2, 2;
5, 48; 6, 13;
putêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 60; 2, 44; 3,
19; 3, 40; 3, 42; 4, 3; 4, 16; 4, 17; 4, 31; 5, 58; 6, 47;
7, 39; 9, 11; 10, 2; 10, 52; 10, 71; 10, 82; [2] 1, 13; 3,
24; 12, 28; [3] 5, 7; 6, 13; 6, 19; 7, 9;
puteri subst. comun fem. pl. gen./dat. neart. [3] 6, 21;
puteri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 34; 6, 29; 9,
52; 9, 66; 10, 6; 10, 8; 10, 48; 11, 1; 12, 49; 15, 4; 15,
38; 15, 41; [2] 10, 24; [3] 6, 5;
puterii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 13; 3, 19; 4,
32; 5, 31; 5, 40; 5, 51; 5, 56; 6, 28; 6, 30; 6, 57; 9, 11;
14, 32;
puterile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 27; 3, 37; 3,
43; 4, 4; 6, 33; 6, 56; 7, 2; 7, 4; 7, 14; 9, 1; 10, 36; 10,
36; 10, 71; 11, 3; 11, 38; 11, 38; 11, 38; 11, 39; 11, 40;
11, 43; 11, 55; 11, 60; 12, 45; 12, 46; 14, 1; 15, 10; 15,
12; [3] 1, 1; 1, 4; 3, 7; 4, 11; 5, 29; 5, 44;
puterilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 2, 31; 3, 28; 6,
47; 9, 6; 11, 70; 12, 43; 13, 54;
puternecí Æ puternici
putérnic : (1551-1553 ES) : adj./s. : „gewaltig, mächtig” : „fort,
puissant” : (11x)
cei putêrnici subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 9, 25;
cel putêrnic subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 15, 3; 15,
4;
Cel Putêrnic subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 12, 28;
15, 29;
putêrnic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
15, 5; [3] 2, 3;
Putêrnic subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 15;
Putêrnice subst. propriu masc. sg. voc. neart. [2] 15, 23;
putêrnicu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 3, 24;
putêrnicul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 6, 4;
puternicí : (1581-1582 PO) : v. IV : „mächtig sein” : „être fort/
puissant” : (2x)
puternecind verb gerunziu [3] 5, 7;
puternicêşte verb indicativ prezent 3 sg. [3] 2, 7;

puternicíe : (1581 CORESI, EV. 282) : s. f. : „Macht” : „pouvoir,
puissance, force” : (3x)
puternicie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 29;
puterniciia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 2, 6; 6, 12;
putinciós : (1559-1560 BRATU) : adj. : „mächtig” : „puissant” :
(1x)
putincioase adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. neart. [3]
5, 13;
putínţă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Kraft” : „pouvoir” : (3x)
putinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 6; 4, 6; 14, 10;
putoáre : (1581 CORESI, EV. 238) : s. f. : „Gestank” : „puanteur”
: (4x)
a putorii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 9, 10;
putoarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 9; 9, 9;
putorii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 9, 12;
pútred : (1505 DERS / în antr. Putredul ) : adj. : „faul” : „pourri”
: (1x)
putred adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 16;
puţ : (1497 DERS / în top. Puţeani) : s. n. : „Brunnen” : „puits,
fontaine” : (1x)
puţ subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 1, 19;
puţín : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./s. : „wenig” : „peu” :
(44x)
cea puţină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
6, 25;
cei puţini subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 3, 23;
celor puţini subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 3, 18;
mai puţin adv. cantitativ comp. [2] 4, 40;
mai puţini adj. calificativ gradul comparativ masc. pl. nom./ac.
neart. [2] 5, 5; 5, 14; 8, 9; 10, 17; 10, 18; 12, 4; 12, 10;
15, 27;
puţin adv. [2] 3, 30; 5, 17; 6, 17; 7, 33; 8, 8; 9, 10; 13, 11;
14, 8; [3] 4, 14;
puţină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6,
57; [2] 3, 14; 6, 29; 7, 36; 10, 6; 10, 24; 11, 1;
puţine adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
3, 29;
puţini adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 3,
16; 3, 17; 6, 54; 7, 1; 7, 28; 9, 9; 12, 45; 15, 10; [2] 2,
22;
puţini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 18; [2] 1, 15;
8, 6; 12, 34; 14, 30;
puţîn adv. cantitativ poz. [2] 14, 17;
puţinél : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. (dimin.) : „wenig” : „peu” :
(1x)
puţinêle adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
7, 50;
puţî́n Æ puţin
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raclă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 13;
rámură : (1646 PRAV. MOLD. 21) : s. f. : „Ast” : „rameau, branche”
: (1x)
ramuri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 7;
ránă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wunde” : „plaie” : (13x)
rana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 29; [2] 14, 43;
rană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 3; 5, 34; 7, 22;
8, 4; 13, 32; 14, 36; 15, 29; 15, 35; [2] 9, 5;
rane subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 30;
ranele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 45;
ráză : (1563 HC I, 249) : s. f. : „Lichtstrahl” : „rayon lumineux” :
(1x)
razele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 5, 26;
răbdáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Geduld” : „patience” :
(2x)
răbdare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 14;
răbdarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 4;
răcorí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „erfrischen” : „rafraîchir” :
(1x)
răcorind verb gerunziu [3] 6, 6;
rădăcínă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stamm” : „racine” : (1x)
rădăcină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 11;
rădicá Æ ridica
rădicáre Æ ridicare
rădicát Æ ridicat
rămás : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „zurückgeblieben, verlassen”
: „demeuré, resté” : (5x)
cei rămaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 44; 7, 42;
9, 40;
cêle rămase adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3]
4, 8;
celor rămaşi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 9, 8;
rămăşíţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Rückstand, Nachlass” :
„reste, héritage” : (2x)
rămăşiţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 35; 6, 53;
rămî́ne/-eá : (1551-1553 ES) : v. III/II : „bleiben” : „rester” :
(21x)
au fost rămaşi verb indicativ mcpf. perifrastic 3 pl. [2] 8, 1;
au rămas verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 18; 3, 37; 6,
54; 7, 46; 9, 6; 10, 14; 15, 10; 16, 8;
au rămas verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 70; 13, 11; [2]
1, 31;
rămase verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 40;
rămaş verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 13, 4;
rămăsêse verb indicativ mcpf. 3 sg. [2] 8, 14; [3] 1, 17;
rămîie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 15, 7;
rămîind verb gerunziu [3] 3, 18;
rămînea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 5, 53;
rămîneţi verb imp. 2 pl. [1] 10, 27;
să rămîie verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 3, 11;
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răní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verwunden” : „blesser”
: (5x)
a răni verb infinitiv prezent [2] 11, 9;
a să răni verb infinitiv prezent [2] 3, 16;
au rănit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 4, 42;
rănitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 55;
s-au rănit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 16, 9;
răníchi Æ rinichi
rănít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. verwundet, 2. Verwundeter” : „1/2. blessé” : (8x)
răniţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 24;
răniţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 20; 3, 11; 8,
10; 9, 17; 9, 40; 16, 8; [2] 11, 12;
răotáte Æ răutate
răpí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ausrauben” : „piller” : (1x)
să hrăpească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 7, 29;
răpştí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „murren” : „murmurer,
grogner” : (1x)
răpştescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 11, 39;
răsădí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „pflanzen” : „planter” : (2x)
răsădesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 56;
răsădêşte verb imp. 2 sg. [2] 1, 29;
răsărí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erscheinen” : „paraître” :
(1x)
răsăriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 23;
răsărít1 : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f./s. n. : „Sonnenaufgang” :
„lever de Soleil” : (2x)
răsărita subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 10, 28;
răsăriturile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [3] 4, 15;
răsărít2 : (1577 CORESI, PS.) : adj. : „gesprossen” : „germé” : (1x)
răsăriţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
4, 38;
răsărítă Æ răsărit1
răsfăţáre : (c. 1660 ST. LEX. 132, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Fröhlichkeit”
: „réjouissance” : (2x)
răsfăţare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 8; 6, 31;
răsfirá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich ausbreiten, zerstreuen” :
„s’étendre, éparpiller” : (1x)
ară fi răsfirate verb cond.-opt. perfect 3 pl. [3] 4, 6;
răsipí Æ risipi
răsipíre Æ risipire
răsipít Æ risipit
răspî́ntie : (1495 DLRV) : s. f. : „Kreuzweg” : „carrefour” : (1x)
răspîntiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 11, 46;
răsplătí : (c. 1640 URECHE2 83) : v. IV : „belohnen” :
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„récompenser” : (6x)
au răsplătit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 53; 11, 53;
răsplăti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 17;
răsplătiţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 68;
vom răsplăti verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 10, 27; 14, 25;

răsplătíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 51/1) : s. f. : „Vergeltung” :
„récompense” : (2x)
răsplătirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 15, 33;
răsplătirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 68;
răspúnde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „antworten, erwidern”
: „répondre” : (24x)
au răspuns verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 35; [2] 6, 23;
au răspunsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 36;
răspundea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 34;
răspundea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 15, 12;
răspundem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 12, 23;
răspuns verb participiu sg. neutru [2] 14, 20;
răspunsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 8, 19;
răspunse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 19; 10, 55; 15,
35; [2] 13, 26;
răspunseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 17; 13, 7;
răspunzind verb gerunziu [1] 12, 18;
răspunzînd verb gerunziu [1] 15, 33; [2] 1, 23; 7, 8; 14, 30;
15, 4; 15, 14;
să fie răspuns verb conjunctiv perfect 3 sg. [2] 15, 15;
să răspunză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 46;
vor răspunde verb viitor 1 indicativ 3 pl. [3] 2, 28;
răspúns : (1551-1553 ES) : s. n. : „Antwort” : „réponse” : (6x)
răspuns subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 6, 8; 10, 8;
11, 17; 12, 4; [3] 4, 17;
răspunsu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 2, 4;
răsuflá : (c. 1640 URECHE2 188) : v. I : „atmen” : „respirer” : (1x)
au răsuflat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 13, 11;
răsufláre : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 178) : s. f. : „Atem” : „respiration” : (2x)
răsuflare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 31; 7, 9;
răsuná : (1581 CORESI, EV. 338) : v. I : „widerhallen” : „retentir”
: (2x)
a răsuna verb infinitiv prezent [3] 1, 29;
răsunînd verb gerunziu [3] 6, 17;
rătăcí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. verirren, 2. umherirren” :
„1. perdre, égarer, 2. errer” : (2x)
să rătăcească verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 2;
să vor rătăci verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 6, 25;
rătăcít : (1551-1553 ES) : adj. : „umherirrend, verirrt” : „errant,
égaré” : (1x)
rătăcită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 16;
rătúnd Æ rotund
rău : (1490 DRHA III, 75 / în antr. Dumitru Rău) : adj./adv./s. :
„schlecht, böse, schlimm, Böses, Übles” : „mauvais, mal” :
(54x)

al rêlelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 4, 1;
cea rea adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 2,
27; 2, 28; 12, 3;
cei răi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [2] 6,
13;
cêle mai rêle adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. art.
[3] 6, 26;
cêle mai rêle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 13, 9;
celor răi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 3, 25;
cel rău adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 8, 14;
cel rău adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3] 3,
19; 3, 23;
celui rău adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [2]
15, 32; 15, 33;
celui rău subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [3] 1, 16;
mai rău adv. de mod comp. [2] 5, 23; 7, 39;
mai rea adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart. [3]
5, 20;
mai rêle adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[2] 9, 28;
prea rea adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart. [3]
3, 1;
rău adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 38;
[2] 12, 21; 12, 21;
rău adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 14,
22; [3] 7, 3;
rău adv. de mod poz. [3] 1, 14; 3, 24;
rău subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 50; 7, 15; 7,
42; [2] 4, 1; [3] 3, 2; 3, 22; 7, 9;
răul adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3] 3, 22;
răul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 17; 9, 71; [2] 1,
25;
rea adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 8;
6, 13; [2] 1, 5; 6, 29; 9, 7; 10, 13; [3] 3, 2; 3, 7; 3, 25;
4, 1; 6, 31;
rêle adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 20;
rêle adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 11, 8;
rêle subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 15, 21; 16, 17;
rêlei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 33;
rêlii adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 8;
răutáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Schlechtigkeit, 2. Bosheit” : „1./2. méchanceté” : (39x)
ale răutăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 2, 25;
răotăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 55;
răutate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 1; 3, 32; 3,
39; 4, 49; 4, 50;
răutatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 4; 7, 23; 7,
42; 10, 46; [2] 4, 4; 4, 47; 7, 31; 8, 4; 9, 4; 12, 5; [3] 7,
4;
răutăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 13; 15, 19;
[2] 2, 19; 10, 4; 13, 6;
răutăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 9, 61; [2] 6, 3;
răutăţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 10; 2, 30; 3,
43; 3, 59; 6, 12; 6, 13; 6, 18; 8, 31; 10, 5; 13, 46; 15,
12; [2] 10, 10; [3] 2, 5;
răutăţilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 13, 4;
răvărsá Æ revărsa
răzbói : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Krieg, Schlacht” : „guerre”
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: (118x)
ale războaielor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 9, 22;
ale războiului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 8, 9;
războaie subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 2; 3, 3;
5, 7; 5, 21; 12, 13; 14, 28;
războaiele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 8, 2; 10, 15;
12, 14; 13, 3; 14, 17; 16, 23; [2] 2, 21;
războaielor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 10, 10;
războiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 32; 2, 35;
2, 38; 2, 40; 2, 41; 2, 41; 3, 3; 3, 10; 3, 12; 3, 13; 3, 17;
3, 44; 3, 45; 3, 58; 3, 59; 4, 7; 4, 12; 4, 18; 4, 21; 4, 28;
5, 3; 5, 19; 5, 30; 5, 32; 5, 39; 5, 42; 5, 51; 5, 57; 5, 59;
5, 67; 6, 4; 6, 30; 6, 31; 6, 33; 6, 34; 6, 37; 6, 52; 6, 63;
7, 31; 7, 43; 7, 43; 8, 5; 8, 6; 8, 10; 8, 24; 8, 27; 8, 32;
9, 1; 9, 9; 9, 44; 9, 68; 10, 2; 10, 49; 10, 53; 10, 78; 11,
4; 11, 15; 11, 41; 11, 46; 11, 55; 11, 69; 11, 72; 12, 13;
12, 24; 12, 27; 12, 28; 12, 40; 12, 44; 12, 50; 13, 10;
13, 14; 14, 9; 14, 32; 15, 4; 15, 13; 15, 19; 15, 31; [2]
1, 11; 10, 14; 10, 15; 10, 29; 12, 11; [3] 1, 4;
războiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 20; 2, 66;
3, 2; 4, 17; 5, 31; 5, 56; 9, 7; 9, 13; 9, 17; 9, 30; 9, 45;
9, 46; 10, 50; 13, 9; [2] 2, 14; [3] 1, 2;
războiului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 3, 19; 3, 26;
[2] 12, 36;
răzbóinic : (1581 CORESI, EV. 176) : adj./s. m. : „1. kriegerisch,
2. Krieger” : „1./2. guerrier” : (3x)
războinic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 36;
războinici adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 16, 4;
războinici subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 11;
răzimá Æ rezema
revărsá : (1581-1582 PO) : v. I : „1. ergießen, 2. sich ausbreiten”
: „1. déborder, 2. se répandre” : (3x)
să răvărsa verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 8, 7;
să răvărsase verb indicativ mcpf. 3 pl. [3] 5, 26;
să răvărsase verb indicativ mcpf. 3 sg. [2] 3, 17;
rezemá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „anlehnen” : „appuyer” :
(1x)
să razime verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 9, 4;
ridicá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. heben, 2. tragen, 3. aufstehen, sich verschwören” : „1. lever, soulever, 2. porter, 3. se
révolter, conspirer” : (53x)
a rîdica verb infinitiv prezent [1] 5, 2; [2] 4, 30; 15, 5;
a să rîdica verb infinitiv prezent [1] 14, 41;
au rădicat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 43;
au rîdicat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 50;
rădică verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 33; 14, 14; [2]
13, 4;
rădicară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 12; 5, 30;
rădicînd verb gerunziu [1] 5, 30; [3] 2, 27;
rădicîndu verb gerunziu [2] 7, 21; 7, 34;
rădicîndu-să verb gerunziu [3] 6, 5;
rîdicară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 19; 9, 39;
rîdicîndu verb gerunziu [2] 15, 10;
rîdicîndu-se verb gerunziu [2] 4, 40;
s-au rădicat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 36; [3] 6, 4;
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să rădica verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 5, 23;
să rădică verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 46; 4, 3;
să rădicăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 3, 44;
să rădice verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 20; 3, 58; 5, 9; 5,
11; 6, 12; 8, 9;
să rădice verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 29; 3, 35; 3, 35; 6,
19; 7, 26; 8, 18; 13, 17;
să rîdicase verb indicativ mcpf. 3 pl. [2] 4, 41;
să rîdică verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 4; 13, 41;
să rîdicăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 12, 54;
să rîdice verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 53; 5, 2; 5, 27; 16,
19;
să rîdice verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 44; 16, 13; [2] 8,
9;
să să rădice verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 14, 36;
să va rădica verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 63;
te rădici verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 70;
ridicáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Konspiration” : „révolte,
conspiration” : (2x)
rădicarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 14, 15;
rîdicarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 41;
ridicát : (1551-1553 ES) : adj. : „gehoben” : „levé” : (2x)
rădicaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
8, 5;
rîdicat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 21;
riníchi : (c. 1660 ST. LEX. 50, ap. TIKTIN3) : s. m. : „Niere” : „rein,
rognons” : (1x)
rănichii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 24;
risipí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zerstreuen, verstreuen” :
„disperser” : (15x)
am răsipit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 6, 59;
au răsipit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 31;
au răsipit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 6; 11, 55;
răsipêşte verb imp. 2 sg. [3] 2, 19;
răsipi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 14, 46;
s-au răsipit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 33; 6, 54;
9, 9;
s-au răsipit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 7; 10, 83;
s-au rîsipit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 47;
să răsipască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 14, 13;
să rîsipise verb indicativ mcpf. 3 sg. [3] 5, 30;
să să răsipească verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 2;
risipíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Zerstreuung” : „dispersion,
dissipation” : (1x)
răsipirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 27;
risipít : (1551-1553 ES) : adj. : „ausgestreute, verstreut” : „dispersé”
: (1x)
răsipite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 4;
rîdicá Æ ridica
rîdicáre Æ ridicare
rîdicát Æ ridicat
rîmleán : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Römer” : „Romain” : (13x)
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rîmlêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 16; 14, 40;
[2] 4, 11; 8, 10;
rîmlênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 8, 27; 8, 29;
[2] 11, 34;
rîmlênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 8, 1; 8, 23;
8, 26; 15, 16; [2] 8, 36; 11, 34;

rînd : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Reihe, Rang, 2. Mal” : „1.
rangée, rang, 2. fois” : (4x)
rînd subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9, 1; [2] 7, 9; 13,
22; [3] 5, 40;
rînduí : (c. 1564 CORESI, CAZ. 178) : v. IV : „1. einsetzen, 2.
(an)ordnen” : „1./2. ordonner” : (25x)
au rînduit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 61;
au rînduit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 41; 11, 3;
14, 10;
era rînduit verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 14;
fiind rînduită verb gerunziu [2] 15, 20;
rîndui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 50; 15, 41; [2]
14, 22;
rînduia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 5, 44;
rînduia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 27;
rînduind verb gerunziu [2] 3, 14; 8, 22; 8, 27; [3] 5, 42; 6, 36;
rînduindu verb gerunziu [2] 12, 20;
rînduindu-se verb gerunziu [2] 15, 20; 15, 20;
rînduiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 14, 21;
rînduise verb indicativ mcpf. 3 pl. [2] 10, 28;
s-au rînduit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 12;
să rînduiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 5, 27;
să rînduiescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 12, 26;
sînt rînduite verb indicativ prezent 3 pl. [2] 6, 21;
rînduiálă : (1642 CAZ. GOV. 372) : s. f. : „1. Ordnung, 2. Sitte,
Brauch, 3. Reihe” : „1. ordre, 2. coutume, 3. rangée” : (10x)
a rînduiêlii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 35;
rînduială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 42; 12, 41;
[2] 4, 37; 8, 20; 10, 37; [3] 1, 10; 2, 1; 2, 28;
rînduiêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 26;
rînduít : (c. 1665-1672 MS. 4389, 418/2 marg.) : adj./adv./s. :
„geordnet” : „ordonné” : (8x)
cei rînduiţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 7, 1;
cêle rînduite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 8, 36; [3] 1, 19;
cêle rînduite subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 1, 2;
rînduit adv. [1] 6, 40;
rînduite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [2]
5, 3;
rînduiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
6, 35; [2] 6, 21;
rîsipí Æ risipi
rîu : (1377 DRĂGANU / în top. Ryusoor) : s. n. : „Fluss, Strom”
: „fleuve, torrent” : (7x)
rîu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 41; 7, 8; 11, 60;
[3] 7, 20;
rîul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 32; 11, 7; 12, 30;
rîvní : (c. 1573-1578 PS. SCH. 224) : v. IV : „verlangen, begehren” :

„désirer, aspirer à” : (7x)
rîvni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 24; 2, 26; 2, 54;
rîvniia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 16;
rîvnind verb gerunziu [1] 2, 58;
rîvniţi verb imp. 2 pl. [1] 2, 50;
va rîvni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 27;
rîvníre : (c. 1573-1578 PS. SCH. 207) : s. f. : „Eifer” : „zèle” : (3x)
rîvnire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 54; 8, 16;
rîvnirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 58;
rîvnitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Eiferer” : „zélateur” : (1x)
rîvnitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 2;
roádă Æ rod
rob : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Sklave” : „esclave” : (8x)
nişte robi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 7, 5;
roabă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 11;
robi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 41; [2] 7, 33;
8, 11; 8, 29;
robii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 7, 6;
robilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 1, 2;
robului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 4, 30;
robí : (1563 CORESI, PRAXIU 183) : v. IV : „knechten, versklaven”
: „s’asservir” : (11x)
a robi verb infinitiv prezent [1] 15, 40;
au robit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 13; 8, 10; 8,
10; 8, 11;
au robit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 72; [3] 2, 6;
robind verb gerunziu [1] 8, 18;
robiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 34;
s-au robit verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 1, 5;
s-au robit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 33;
robíe : (1563 CORESI, PRAXIU 245) : s. f. : „Sklaverei” : „esclavage” :
(3x)
robie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 18; [2] 10, 24;
[3] 4, 14;
robíme : (c. 1683-1686 MS. 45, 94/1) : s. f. : „1. Haufen, 2. Sklaverei” : „1. masse, foule, 2. esclavage” : (5x)
robime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 7; [2] 8, 10;
robimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 70; 9, 72; [2]
8, 36;
robít : (1616 DIRB XVII/3, 28) : adj. : „gefangene” : „prisonnier,
captif” : (1x)
robite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 2,
9;
rod : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f./n. : „Frucht” : „fruit” : (7x)
roada subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 30;
roadele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 40; 11, 34;
11, 34; 14, 8;
rodul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 8;
rodurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 3, 46;
rotúnd : (1476 DERS / în antr. Rătundul ) : adj. : „rund” : „ronde,
arrondi” : (1x)
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rătund adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
13, 5;
rúdă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geschlecht, Familie” : „race, famille”
: (3x)
ruda subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 11, 35;
rudelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 10, 89;
rudii subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 11, 31;
rudénie : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geschlecht, Familie” : „race,
famille” : (8x)
rudenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 11, 1;
rudenii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 15, 18; [3] 5,
39;
rudeniile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 5, 6; 8, 1; 12,
39; [3] 5, 44; 5, 49;
rugá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „bitten, beten” : „supplier,
prier” : (73x)
a să ruga verb infinitiv prezent [2] 12, 44; [3] 6, 1;
au rugat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 7, 10;
au rugat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 35; [2] 15, 21;
ne-am rugat verb indicativ perfect compus 1 pl. [2] 1, 8;
roagă-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 6, 14;
rog verb indicativ prezent 1 sg. [2] 6, 12;
rogu verb indicativ prezent 1 sg. [2] 7, 28; 9, 26;
rogu-mă verb indicativ prezent 1 sg. [2] 9, 20;
ruga verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 22; 6, 21; 8, 14; 8, 29;
14, 15; [3] 5, 13;
ruga verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 8, 16; 13, 3; 15, 8; [3] 1,
4;
rugară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 11, 62; 11, 66;
rugatu-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 25;
rugatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 4;
rugă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 12, 42;
rugînd verb gerunziu [1] 13, 45; [2] 7, 37; 10, 16; 12, 3; 13,
12; 13, 14; 14, 46; [3] 5, 51;
rugîndu verb gerunziu [2] 12, 31;
rugîndu-ne verb gerunziu [2] 1, 6;
rugîndu-se verb gerunziu [2] 11, 24; 15, 22; 15, 27; [3] 1,
16; 1, 24; 5, 7;
s-au fost rugînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 sg. [2] 15,
12;
s-au rugat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 4, 19;
s-au rugat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 8; 2, 10; 2,
10;
să ne rugăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [3] 2, 10;
să să roage verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 10, 63;
să roagă verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 14;
să ruga verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 31; 4, 36; 5, 4; 8, 2;
10, 26; 11, 6; 11, 17; 12, 11; [3] 3, 8; 5, 25;
să ruga verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 2, 3; 4, 34; 9, 13; 11,
15; 12, 24;
să rugară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 12, 42; [3] 6, 37;
să rugă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 4, 30; 7, 40; 11,
28; 11, 71; [3] 6, 1;
să să roage verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 1, 27;
să să roage verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 45; [2] 13, 10;
rúgă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gebet” : „prière” : (24x)
a rugii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 1, 23;
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ruga subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 24; 3, 18; 3, 20;
10, 25; [3] 1, 21; 2, 1; 2, 10; 5, 9; 6, 16; 7, 20;
rugă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 47; 5, 33; 7, 37;
[2] 1, 23; 1, 24; 8, 29; 10, 16; 10, 27; 12, 42; [3] 5, 25;
rugi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 11; [2] 15, 26;
rugile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 1, 5;
rugăciúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Bittgebet” : „prière” :
(5x)
rugăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 49; [2]
4, 8; 9, 18; [3] 2, 21;
rugăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 40;
rúmpe Æ rupe
rúpe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „reißen” : „arracher” : (6x)
au rumt verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 48;
rumpîndu verb gerunziu [2] 4, 38;
rumpîndu-şi verb gerunziu [1] 13, 45;
rumpse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 14;
rupsără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 39;
rupse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 71;
rupt : (1570 DERS / în top. Rumta) : adj. : „gebrochen” : „rompu”
: (1x)
rupte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 14;
ruşiná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „beschämen, sich schämen”
: „faire honte, avoir honte” : (2x)
neruşinîndu-se verb gerunziu neg. [2] 4, 34;
să să ruşinêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 31;
ruşinát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „beschämt” : „honteux” :
(1x)
ruşinată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
9, 2;
ruşíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schande, Scham” : „honte,
pudeur” : (5x)
ruşine subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 29; [2] 5, 7;
[3] 1, 19; 4, 5; 6, 34;

S
sabát : (c. 1683-1686 MS. 45, 716/1) : s. m. : „Schebat” : „sabath”
: (1x)
lui savvát subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 16, 14;
sábie : (1462-1463 DERS) : s. f. : „Schwert” : „épée” : (19x)
sabie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 3; 4, 6; 4, 13; 5,
28; 5, 52; 7, 38; 7, 46; 8, 23; 10, 85; [2] 14, 41; 15, 15;
15, 16;
sabii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
sabiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 9; 3, 12; 4, 33;
9, 73; 12, 48;
sabiilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 12, 22;
sac : (1482-1492 DERS) : s. m. : „Sack” : „sac” : (3x)
saci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 14; 3, 48; [2] 10,
26;
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sámă Æ seamă
sáră Æ seară
sáre : (1551-1553 ES) : s. f. : „Salz” : „sel” : (2x)
sării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 10, 29; 11, 35;
sat : (1344 DRĂGANU / în top. Zath) : s. n. : „Dorf” : „village” :
(5x)
sate subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 1; 8, 6; [3] 1, 6;
satele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 7, 46;
satul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 14, 16;
saţ : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Sättigung, Sattheit” : „satiété”
: (1x)
saţiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5, 31;
sau : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „oder” : „ou” : (11x)
sau conjuncţie coord. [1] 4, 38; 8, 24; 8, 30; 14, 45; 15, 14; [2]
3, 38; [3] 4, 3; 4, 3; 4, 16; 7, 9; 7, 12;
sădít : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 217) : adj. : „gepflanzt” :
„planté” : (1x)
cel săditu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3]
3, 22;
săgeátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Pfeil” : „flèche” : (6x)
săgeţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 20; 6, 51; 6,
51; [2] 5, 3; 12, 27;
săgeţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 80;
săgetătúră : (1673 DOS. PS. V. 54) : s. f. : „Pfeilgeschoss” : „décochement (d’une flèche)” : (1x)
săgetături subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 30;
sălăşluíre : (1642 CAZ. GOV. 178) : s. f. : „Wohnstätte” : „habitation” : (2x)
sălăşluire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 46;
sălăşluirei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 14, 35;
sălbátec Æ sălbatic
sălbátic : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „wild, roh” : „sauvage” :
(5x)
cêle sălbatece adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[2] 11, 9;
mai sălbatecă adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac.
neart. [3] 7, 5;
mai sălbatică adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac.
neart. [2] 14, 30;
sălbatecă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
10, 35;
sălbateci adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
5, 31;
sălbătăcéşte Æ sălbăticeşte
sălbătăcí Æ sălbătici
sălbătăcíre Æ sălbăticire
sălbăticéşte : (1682-1686 DOS. VS., noie. 126v) : adv. : „wild” :

„sauvagement” : (1x)
sălbătăcêşte adv. de mod poz. [2] 15, 2;
sălbăticí : (1581 CORESI, EV. 542) : v. IV : „verwildern” : „redevenir sauvage” : (1x)
sălbătăcindu-se verb gerunziu [3] 5, 2;
sălbăticíre : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Verwilderung, Verrohung” :
„redevenu sauvage” : (1x)
sălbătăcire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 21;
sălbăticít : (1682-1686 DOS. VS., mart. 37r) : adj. : „verwildert” :
„redevenu sauvage” : (1x)
sălbătăcit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
5, 11;
sămî́nţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Samen, Saat, 2. Stamm,
Geschlecht” : „1. semence, graine, 2. souche, descendance” :
(4x)
sămînţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 62; [2] 7, 17;
[3] 6, 3;
seminţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 10, 29;
sămnáre Æ însemnare
sănătós : (1551-1553 ES) : adj. : „gesund” : „sain” : (13x)
sănătos adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3]
3, 13;
sănătoşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
1, 10; 9, 19; 9, 20; 11, 20; 11, 28; 11, 28; 11, 32; 11,
38; [3] 3, 12; 7, 1; 7, 2; 7, 9;
săpá : (înc. sec. XVI Ps. H.) : v. I : „schnitzen” : „sculpter” : (3x)
a săpa verb infinitiv prezent [2] 2, 30;
au săpat verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 2, 27;
voiu săpa verb viitor 1 indicativ 1 sg. [2] 14, 33;
săptămî́nă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Woche” : „semaine” : (1x)
săptămîna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 12, 38;
sărác : (1525 DERS / în top. Valea Siracilor) : s. m. : „arm” :
„pauvre” : (3x)
săraci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 10; 8, 30;
săracilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 8, 28;
sărbá Æ serba
sărbătoáre : (1551-1553 ES) : s. f. : „Feiertag” : „fête” : (9x)
sărbătoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 34; 10,
34;
sărbătoarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 7*; 10, 6;
12, 31;
sărbători subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 11; [2] 6, 6;
sărbătorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 48; 10, 34;
sărdár Æ serdar
sărí : (1551-1553 ES) : v. IV : „springen” : „sauter” : (5x)
au săritu verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 1, 17;
sări verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 23; 9, 48;
săriia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 3, 18;
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săriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 13, 44;
sărutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „küssen” : „embrasser” :
(3x)
să săruta verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 5, 49;
să sărutară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 29; 11, 6;
său : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. pron. : „sein” : „son” : (18x)
ai săi adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. pl. [2] 7, 33;
al său adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. sg. [2] 4, 26;
al său adj. pron. pos. 3 neutru sg. nom./ac. sg. [2] 3, 30; 14, 15;
a sa adj. pron. pos. 3 fem. sg. nom./ac. sg. [2] 6, 31; [3] 5, 34;
sa adj. pron. pos. 3 fem. sg. nom./ac. sg. [2] 7, 1; 7, 5; 7, 25; 14,
15; [3] 1, 1;
său adj. pron. pos. 3 masc. sg. gen./dat. sg. [1] 11, 40; 13, 14; 14,
26; [2] 13, 9;
său adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 11, 64; [2] 4, 29;
său adj. pron. pos. 3 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 11, 38;
săvîrşí : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. vollenden, 2. verscheiden” :
„1. accomplir, 2. mourir” : (18x)
a să săvîrşi verb infinitiv prezent [2] 7, 14;
a săvîrşi verb infinitiv prezent [1] 13, 10; [2] 15, 5;
au săvîrşit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 51; [2] 12, 3;
îşi săvîrşi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 9, 28;
s-au săvîrşit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 7, 41; [3] 5, 27;
să săvîrşască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 9, 4; 14, 29;
să va săvîrşi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 7, 4;
săvîrşaşte verb imp. 2 sg. [3] 6, 15;
săvîrşaşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 40;
săvîrşind verb gerunziu [2] 3, 8; 9, 5; [3] 6, 16;
săvîrşindu-se verb gerunziu [2] 7, 7; 7, 13;
săvîrşíre : (a. 1580 HC2 II, 350) : s. f. : „1. Ende, Vollendung, 2.
Verscheiden, Tod” : „1. fin, accomplissement, 2. mort” : (3x)
ale săvîrşirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 10, 9;
săvîrşire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 19;
săvîrşirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 9;
săvîrşít : (1570 CORESI, LIT.) : adj./s. n. : „1. vollendet, 2. Ende,
Vollendung, 3. Verscheiden, Tod” : „1. accompli, 2. fin, accomplissement 3. mort” : (12x)
săvîrşit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 3, 31; 13, 16;
[3] 1, 26; 3, 14;
săvîrşită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6,
3;
săvîrşitul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 5, 7; 5, 8; 6,
14; 15, 40; [3] 1, 22; 4, 15; 5, 49;
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vor scădea verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 30;
scădére : (c. 1573-1578 PS. SCH. 329) : s. f. : „Erniedrigung” :
„abaissement, défaillance” : (1x)
scădêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 11, 13;
scăpá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. entkommen, 2. (sich) retten,
3. entfliehen” : „1. fuir, s’enfuir, 2. (se) sauver, 3. échapper”
: (17x)
ai scăpat verb indicativ perfect compus 2 sg. [2] 7, 35;
am scăpat verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 5, 11;
a scăpa verb infinitiv prezent [2] 9, 22;
au scăpat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 26; [2] 10, 20;
11, 12;
au scăpat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 11, 12;
să scape verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 2, 44; 10, 83;
să scăpaţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 9, 46;
scăpa verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 53;
scăpă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 12, 35;
scăpînd verb gerunziu [3] 5, 13;
va scăpa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 3, 38;
vei scăpa verb viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 7, 31;
voiu scăpa verb viitor 1 indicativ 1 sg. [2] 6, 26; 6, 26;
scăpáre : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 202) : s. f. : „Rettung” : „salut,
délivrance” : (4x)
scăpare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 14; [2] 10, 28;
scăparea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 56;
scăpării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 19;
scăpát : (1620 MOXA) : adj./s. : „befreit” : „affranchi, libéré” :
(1x)
scăpaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
29;
schimbá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „wechseln” : „changer” :
(5x)
a să schimba verb infinitiv prezent [3] 3, 8;
s-au schimbat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 27;
schimbîndu verb gerunziu [3] 1, 3; 2, 32;
schimbîndu-se verb gerunziu [2] 7, 24;
schimbáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wechsel, Veränderung”
: „changement” : (2x)
schimbarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 16;
schimbări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5, 42;
schith Æ scit

scáun : (1495-1508 DERS / în top. Scăunean) : s. n. : „1. Stuhl,
Sitz, 2. Thron” : „1. chaise, siège, 2. trône” : (7x)
scaune subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 14, 21;
scaunul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 57; 7, 4;
10, 52; 10, 53; 10, 55; 11, 52;

schithopolitán Æ schitopolitan

scădeá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „1. (sich) erniedrigen,
verfallen, 2. entfernen” : „1. baisser, défaillir, 2. enlever” : (5x)
am scăzut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 10;
să scază verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 8, 30;
să scădea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 13, 19;
scăzut fu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 22;

scit : (c. 1665-1672 MS. 4389, 913/2) : s. m. : „Skythopoliter” :
„Scythopolitain” : (1x)
schithilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 12, 29*;

schitopolitán : (c. 1683-1686 MS. 45, 876/2) : s. m. : „Skythopoliter”
: „Scythopolitain” : (1x)
schithopolithênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 30;

scî́rbă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Grimm, Ärger, 2. Betrübniss, Schmerz” : „1. colère, 2. mal, affliction” : (3x)
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scîrbă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 1;
scîrbe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 13; [2] 8, 32;

scîrbí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. verabscheuen, 2. kränken” : „1. répugner, 2. (s’) offenser, (s’) irriter” : (7x)
s-au scîrbit verb indicativ perfect compus 3 sg. [3] 3, 1;
să scîrbesc verb indicativ prezent 3 pl. [3] 3, 23;
să scîrbi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 28; 15, 36;
să scîrbiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 2, 33;
să scîrbiia verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 3, 1;
scîrbindu-se verb gerunziu [2] 4, 49;
scîrbít : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „betrübt” : „attristé” :
(1x)
scîrbit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 5,
8;
sclipí : (1620 MOXA) : v. IV : „schimmern” : „étinceler” : (1x)
sclipiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 39;
scoáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. herausnehmen, -ziehen,
2. herausreissen, retten” : „1. sortir, tirer, 2. faire sortir, délivrer” : (13x)
au scos verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 11; 14, 7; [2]
2, 19;
să scoaţă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 41; [2] 7, 37;
scoase verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 24; 11, 66; 12,
27; 13, 47; 13, 48; 13, 50;
scoate verb imp. 2 sg. [1] 5, 12;
scoţîndu verb gerunziu [3] 1, 3;
scorpídie : (c. 1683-1686 MS. 45, 842/1) : s. f., după gr. skorpivdia
(SEPT. FRANKF.) : „Skorpion, (aici) Armbrust” : „scorpion,
(aici) arbalète” : (1x)
scorpídii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 51;
scríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „schreiben” : „écrire” : (58x)
ai scris verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 56;
am scris verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 14, 22; [2] 2, 16;
am scris verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 11, 31; [2] 9, 25;
a scrie verb infinitiv prezent [1] 13, 37; 13, 42; 15, 19;
au fost scris verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg., cf. mcpf. pasiv gr.
e*gevgrapto [3] 3, 30;
au scris verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 23; 14, 26;
au scris verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 43; 1, 53; 7, 16;
10, 17; 11, 22; 12, 5; 13, 35; 15, 22; 15, 24; 16, 18; [2]
2, 29; 8, 8; 14, 27;
de scris verb supin [3] 4, 20;
s-au scris verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 22; 16, 24;
să ne scriem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 8, 20;
să să scrie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 13, 40; 13, 40; 14,
43;
să să scrie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 49; 10, 36; [3] 4,
14;
să scrie verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 4, 9; 4, 9;
să scriia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 15, 15;
să scriu verb indicativ prezent 3 pl. [3] 2, 29;
să va scrie verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 25; 8, 27;
scrie-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 24;
scriind verb gerunziu [1] 11, 29; 12, 22; [2] 11, 34;
scriindu verb gerunziu [3] 6, 34;

scris-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 8, 31; [2] 1, 7;
scris-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 11, 31;
scris-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 9, 18; [3] 3, 11; 6,
41;
scrisără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 14, 18;
scrise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 59; 10, 65; 11,
29; 11, 57; [3] 2, 30;
scriu verb indicativ prezent 3 pl. [3] 6, 38;
scriitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Schreiber” : „écrivain” :
(1x)
scriitorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 4, 17;
scriptúră : (1551-1553 ES) : s. f. : „Schrift” : „écriture” : (2x)
scriptură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 4;
scripturi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 2, 13;
scris : (1551-1553 ES) : adj./s. : „1. geschrieben, 2. Schrift” : „1.
écrit, 2. écriture” : (3x)
cêle scrise adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2] 11,
16;
cêle scrise subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 9, 25;
scris adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 7;
scrisoáre : (1576 DIR) : s. f. : „geschriebener Text, Akt” : „texte
écrit, acte” : (12x)
scrisoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 21; [3] 2,
27; 2, 28;
scrisoarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 23; 14, 47;
[3] 4, 15; 4, 17;
scrisori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 42; [2] 2, 1;
11, 15; [3] 2, 32;
scrisorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 14, 43;
scuipá/-í : (1551-1553 ES) : v. I/IV : „ausspucken” : „déverser”
: (1x)
scuipind verb gerunziu [2] 6, 20;
sculá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „aufstehen, (sich) erheben” :
„(se) lever” : (31x)
s-au sculat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 37; 5, 66; 7,
19; 11, 69; 13, 12; 13, 14; 14, 32; 16, 16;
să ne sculăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 9, 8; 9, 44;
să sculară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 38; 3, 40; 6,
4; 9, 4; 9, 40;
să sculă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 1; 3, 57; 4, 1;
5, 29; 6, 32; 6, 63; 9, 11; 9, 31; 9, 60; 10, 86; 12, 25;
13, 22;
sculatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 1;
sculîndu-se verb gerunziu [1] 12, 40; 16, 5; [2] 14, 45;
scump : (1446 DERS / în top. Mihăilă Scumpul ) : adj. : „schätzbar”
: „précieux” : (1x)
cea scumpă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
3, 23;
scurt : (1449 DERS / în antr. Scurtul ) : adj. : „kurz” : „court”
: (1x)
scurtă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 25;
scurtá : (1551-1553 ES) : v. I : „verkürzen” : „abréger” : (3x)
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a scurta verb infinitiv prezent [2] 2, 33;
să scurtăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [2] 2, 24;
scurtîndu verb gerunziu [2] 10, 10;

semn subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 6, 13; [3] 6, 32;
sêmne subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 15, 21; [3] 3,
24; 6, 32;
sêmnelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 4, 40;
semnu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15, 35;

scurtáre : (1642 CAZ. GOV. 192) : s. f. : „Verkürzung” : „abrègement” : (1x)
scurtarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 32;
scutí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „befreien” : „débarrasser” : (2x)
să să scutească verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 3, 10;
scutind verb gerunziu [3] 7, 6;
scuturá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „schütteln” : „secouer” :
(3x)
să fie scuturat verb conjunctiv perfect 3 sg. [2] 4, 1;
scuturară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 80;
scuturîndu verb gerunziu [3] 2, 22;
seámă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Menge, 2. Betracht” :
„1. nombre, 2. considération” : (10x)
o samă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 21; 7, 19; 16,
16; [2] 3, 11;
sama subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 20; [2] 3, 6;
samă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 11;
seamă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 61; [2] 5, 17;
seáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Abend” : „soir” : (3x)
sară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 13; 10, 80; [3]
5, 5;
séceră : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Sichel” : „faucille” :
(1x)
sêceri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 13, 2;
semenţíe Æ seminţie
seméţ : (1654 NEAGOE 133) : adj. : „stolz” : „fier” : (1x)
cel semeţ adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [3]
1, 25;
semeţí : (1633 DRHB XXIV, 30) : v. IV : „sich brüsten” :
„s’énorgueillir” : (6x)
nu te semeţi verb imp. 2 sg. neg. [2] 7, 34;
s-au semeţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 15, 32; [3] 6, 5;
să semeţiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 5, 17;
semeţindu-se verb gerunziu [3] 3, 11;
semeţîndu-se verb gerunziu [2] 11, 4;

semná Æ însemna
semnáre Æ însemnare
serbá : (c. 1564 CORESI, CAZ. 121) : v. I : „feiern” : „célébrer” : (1x)
să sărbêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 11;
serdár : (c. 1665-1672 MS. 4389, 908/1) : s. m. : „Kommandant” :
„commandant” : (1x)
sărdariul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 8, 9;
sfáră : (1620 MOXA) : s. f. : „fumée” : „Rauch” : (1x)
sfara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 5;
sfat : (1491-1492 DERS) : s. n. : „Rat(schlag), Beratung” : „conseil”
: (18x)
sfat subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 65; 4, 45; 5,
67; 8, 19; 12, 3; [2] 14, 5; 14, 5; 14, 20; [3] 3, 11; 7, 17;
sfatu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 8, 15;
sfatul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 31; 8, 4; 9, 60;
9, 68; [3] 5, 8;
sfaturile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 14, 22;
svatul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 1, 25;
sfărîmá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „1. zermalmen, 2.
zerstören” : „1. briser, 2. (se) détruire” : (2x)
să sfărîma verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 9, 7;
sfărîmă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 23;
sfătuí : (1551-1553 ES) : v. IV : „(sich) (be)raten” : „(se) conseiller”
: (18x)
au sfătuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 69;
au sfătuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 35; [2] 13, 13;
s-au sfătuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 44; 8, 9; 9, 59;
să să sfătuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 5, 16;
să să svătuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 10;
să sfătui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 31; 9, 69; 12,
35;
să sfătuia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 8, 15;
să sfătuia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 16, 13;
să sfătuiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 41; 9, 58;
sfătuindu-să verb gerunziu [1] 8, 15;
sfătuiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 2;
sfătuitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 15, 1;

semeţíe : (1581 CORESI, EV. 66) : s. f. : „Hochmut, Stolz” : „arrogance, fierté” : (7x)
semeţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 6; [3] 2, 3;
6, 5;
semeţii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 3, 18;
semeţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 5, 21; 15, 6;
simeţiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 20;

sféşnic : (1551-1553 ES) : s. n. : „Armleuchter” : „chandelier” :
(3x)
sfêşnic subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 50;
sfêşnicul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 23; 4, 49;

seminţíe : (1563 CORESI, PRAXIU 25) : s. f. : „Stamm, Geschlecht”
: „souche, descendance” : (1x)
semenţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 14;

sfétnic : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. m./f. : „Berater” : „conseiller”
: (1x)
svêtnică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 25;

semn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Zeichen” : „signe” : (7x)

sfiálă : (1649 MARD.) : s. f. : „Scheu, Ängstlichkeit” : „timidité,
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crainte” : (1x)
sfiială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 11;

sfií : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. sich scheuen, 2. ängstigen” :
„1. se gêner, 2. s’effrayer” : (3x)
să sfii verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 40; [3] 5, 33;
vă sfiiţi verb imp. 2 pl. [1] 4, 8;
sfinţénie : (1642 CAZ. GOV. 431) : s. f. : „1. Weihe, Heiligkeit, 2.
Heiligtum, 3. Heilige” : „1. sainteté, 2. sanctuaire, 3. saint” :
(20x)
sfinţenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 23; [2] 3,
12; 15, 2;
sfinţeniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 38; 1, 39; 6,
51; [3] 2, 18;
sfinţenii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 40; [3] 3,
16;
sfinţeniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 39; 3, 46; 4,
38; 6, 26; 5, 1; [2] 2, 17; 14, 36;
svinţenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 47;
svinţeniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 49; 2, 8; 6, 7;
sfinţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „weihen, heiligen” : „sanctifier,
consacrer” : (6x)
ai sfinţit verb indicativ perfect compus 2 sg. [2] 1, 25; [3] 2, 9; 2,
16;
să să sfinţească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 2, 8;
sfinţêşte verb imp. 2 sg. [2] 1, 26;
sfinţindu verb gerunziu [3] 7, 20;
sfinţíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Weihe, Heiligung, 2.
Heiligtum” : „1. sanctification, consécration, 2. sanctuaire” :
(2x)
sfinţire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 12;
sfinţirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 41;
sfinţít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „geheiligt” : „sacré, béni” : (3x)
celui sfinţit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [3]
6, 3;
sfinţita adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 15, 18;
sfinţitei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [3] 6, 3;
sfînt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. heilig, 2. Heilige” : „1.
saint, sacré, 2. saint” : (82x)
ai sfîntului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 10, 42;
ale svintelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 3, 59;
cea sfîntă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [1] 1,
17;
cea svîntă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [1]
1, 66;
ceii sfinte adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2]
15, 32;
cei sfinte adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 6,
23;
cei svinte adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [1] 2,
7;
cêle sfinte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
12, 9;
cêle sfinte adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [1]
4, 49;
cêle sfinte subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 14, 31;

cêle svinte subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 6;
cel sfînt adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3] 7,
10;
cel sfînt adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [2] 1,
29; [3] 2, 6;
cel svînt adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1]
11, 37;
cel svînt adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [2]
2, 18;
celui sfînt adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [3]
7, 16;
mai svîntă adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 5, 15;
sfinte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 44;
6, 54; 7, 33; 10, 39; 14, 42; 14, 43;
sfinte adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. voc. neart. [3] 2, 13;
Sfinte subst. propriu masc. sg. voc. neart. [2] 14, 36; [3] 2, 2;
sfintei adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [3] 6, 5;
sfintele adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2] 6, 4;
6, 28; 8, 33;
sfintele adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [2] 4,
48; 9, 16;
sfintele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 52; 4, 36; 4, 41;
4, 43; 4, 48; 14, 15; 14, 29; 15, 7; [2] 15, 17; [3] 2, 28;
sfintelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 6, 18; 9, 54; 10,
44; 14, 15; 14, 36; 14, 48;
sfinţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 2; 2, 21;
sfinţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 7, 17; 10, 39;
sfînt adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1] 10,
31;
sfînt subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 21;
sfînta adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 12;
6, 30; 8, 23; 15, 14; 15, 16; [3] 6, 18;
sfîntă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 9,
14; 9, 16; 14, 31;
sfîntu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [3] 2,
14;
sfîntul adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [3] 5,
13; 6, 29;
sfîntul adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [2] 1,
7; 8, 16; 14, 3;
sfîntului adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [3] 6, 1;
sfîntului adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. gen./dat. art. [2]
15, 24;
svinte subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 3;
svintele adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [2] 5,
16;
svintele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 12; 3, 58;
svintelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 7, 42;
svinţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 49;
svînta adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 1;
5, 25;
svîntă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12,
46; 13, 11;
svîntul adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [1] 10,
21;
sfîrşí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. enden, vollenden, beendigen, 2. sich schwachen” : „1. terminer, achever, finir, 2.
s’affaiblir” : (5x)
ne sfîrşim verb indicativ prezent 1 pl. [1] 6, 57;
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s-au sfîrşit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 29;
să să fie sfîrşit verb conjunctiv perfect 3 pl. [3] 4, 20;
să sfîrşi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 46; 14, 13;
sfîrşít : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Ende” : „fin” : (2x)
sfîrşitul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 5, 5;
sfîrşitului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 2, 49;
síclu : (1581-1582 PO) : s. f./m. : „Sekel” : „sicle d’or” : (2x)
sicle subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 40; 10, 42;
sílă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zwang, Gewalt” : „abus,
contrainte” : (4x)
sila subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 63; [3] 2, 28; 4, 7;
silă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 15;
silí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „zwingen” : „obliger” : (6x)
au silit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 8, 24;
să siliia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 6, 7; 7, 1;
să siliia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 6, 18;
siliia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 11, 14;
silind verb gerunziu [2] 14, 41;
sílnic : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „gewaltig, mächtig” : „fort” :
(1x)
silnicii adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [3] 4, 5;
simţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „spüren” : „sentir” : (1x)
să va simţi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 29;
síne : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. refl. : „sich” : „soi” : (17x)
sine pron. refl. 3 ac. acc. [1] 6, 44; 11, 23; 12, 50; 14, 29; [2] 4,
24; 5, 27; 8, 35; 10, 13; 11, 13; 14, 41; 14, 43; [3] 1, 12;
2, 24; 2, 31; 2, 32;
-şi pron. refl. 3 dat. neacc. [2] 12, 3; [3] 1, 18;
síngur : (1228 DLRV) : adj. (şi adj. pron. de întărire) : „allein,
einzig” : „seul” : (16x)
cel sîngur adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
1, 25;
cel sînguru adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2]
1, 25; 1, 25;
singur adj. pron. de întărire 1 sg. masc. nom./ac. [3] 3, 13;
sîngur adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 13,
4; [2] 7, 37; 10, 32; 11, 12; 13, 13; [3] 1, 2; 2, 2; 6, 24;
sîngur adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15,
39;
sîngur adj. pron. de întărire 3 sg. masc. nom./ac. [2] 7, 12;
sînguri adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 3,
19;
sînguri adj. pron. de întărire 3 pl. masc. nom./ac. [2] 3, 2;
sirián : (1560-1561 CORESI,
: s. : „Syrer” : „Syrien” : (1x)
al siriênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 6, 5;
TE.2)

sirienésc : (1581 CORESI, EV. 332) : adj. : „syrisch” : „syrien” :
(1x)
siriinescul adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [2] 15,
37;
siriinésc Æ sirienesc
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sî́mbătă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Samstag” : „samedi” : (19x)
a sîmbetei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 25;
sîmbăta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 45;
sîmbătă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 49; [2] 8,
26; 8, 27; 8, 28;
sîmbete subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 38;
sîmbetei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 6, 11; 12, 38;
sîmbetele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 41; 1, 48;
10, 34; [2] 6, 6;
sîmbetelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 2, 32; 2, 34;
2, 41; 9, 34; 9, 43; [2] 15, 3;
sî́nge : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Blut” : „sang” : (10x)
sînge subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 39; 6, 34;
[2] 1, 8; 14, 18; 14, 46;
sîngelui subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 9, 42; [2] 12,
16;
sîngiurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 7, 17; [2] 8,
3; 14, 45;
sî́ngur Æ singur
sîrg : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Hast, Hochdruck” : „précipitation, hâte” : (3x)
sîrg subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 63; [3] 5, 27;
sîrgu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 6, 9;
sîrguí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. eilen, sich beeilen, 2.
streben” : „1. (se) dépêcher, (se) hâter, 2. se donner de la
peine” : (7x)
au sîrguit verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 7, 10;
sîrguia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 14;
sîrguia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 6, 57;
sîrguind verb gerunziu [1] 13, 21; [2] 9, 14; [3] 3, 1;
sîrguiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 35;
sîrguiálă : (c. 1660 ST. LEX. 200, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Eile, Fleiß”
: „hâte, assiduité” : (5x)
sîrguiala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 27;
sîrguială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 1, 9; 4, 15; 5,
24; 5, 43;
slávă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Herrlichkeit” : „gloire” :
(3x)
slavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 58; 11, 60; 14, 39;
slăbănogít : (c. 1683-1686 MS. 45, 564/1) : adj. : „geschwächt” :
„affaibli” : (1x)
slăbănogit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [3]
2, 22;
slăbí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schwächen” : „affaiblir” :
(6x)
au slăbit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 27; 11, 49;
să slăbi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 7; 9, 55;
slăbise verb indicativ mcpf. 3 sg. [1] 10, 82;
vor slăbi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 2, 61;
slăví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „lobpreisen, verherrlichen”
: „glorifier, louer” : (1x)
ai slăvit verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 9;
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slăvít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „gepriesen, gerühmt” : „loué,
glorifié” : (7x)
cea slăvită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
3, 34;
cei slăviţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [1]
7, 26;
slăvit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
17; 3, 32; [3] 6, 18;
slăvită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 1;
slăviţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
18;
slóbod : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „frei” : „libre, en liberté” :
(10x)
slobod adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
14, 44;
slobodă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
11; [2] 2, 23; 9, 15; [3] 7, 12;
slobode adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
10, 34; 15, 7;
slobodu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
10, 33; [3] 1, 11;
slobozi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3]
7, 20;
slobozénie : (1563 CORESI, PRAXIU 456) : s. f. : „Befreiung” :
„libération” : (2x)
slobozenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 28;
slobozeniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 40;
slobozí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „freigeben, entlassen,
loslassen, befreien” : „libérer, (re)lâcher, délivrer” : (17x)
am slobozit verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 7, 7;
a slobozi verb infinitiv prezent [2] 6, 30;
au slobozit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 38; 13, 19;
[2] 14, 23; [3] 5, 34;
au slobozît verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 47;
s-ar fi slobozit verb cond.-opt. perfect 3 pl. [2] 4, 47;
să să sloboază verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 6, 22;
să să slobozească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 43; [2]
12, 46;
slobozescu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 10, 29;
slobózi verb indicativ prezent 2 sg. [2] 7, 9;
sloboziră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 12, 25;
sloboziţi verb imp. 2 pl. [3] 6, 28;
slobozînd verb gerunziu [2] 10, 21;
slobozîndu-se verb gerunziu [1] 13, 16;
slobozíre : (1581 CORESI, EV. 190) : s. f. : „Befreiung” : „libération” : (1x)
slobozirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 37;
slúgă : (1476 LDSR 279) : s. f. : „Knecht, Magd” : „serviteur,
servante” : (5x)
slugi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 41; [2] 7, 34;
slugile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 7; 1, 9; 16, 16;
slújbă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Dienst” : „service” : (7x)
slujba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 45; 2, 22;
slujbă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 58; [3] 5, 32;
slujbe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 14;

slujbele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 3, 3; [3] 2, 30;
slují : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „dienen” : „servir” : (3x)
să slujim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 6, 23;
slujăscu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 10, 42;
slujescu verb indicativ prezent 3 pl. [2] 1, 27;
sméren Æ smerin
smerénie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Elend” : „affliction” :
(1x)
smerenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 12;
smerí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sich erniedrigen” : „s’humilier” : (1x)
smerindu-se verb gerunziu [2] 8, 35;
smérin : (1673 DOS. PS. V. 53) : adj. : „arm” : „pauvre” : (1x)
smêren adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
15, 12;
smeríre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erniedrigung” : „humiliation” : (1x)
smerire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 52;
smerít : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Arme” : „humble, pauvre”
: (1x)
smeriţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 14, 14;
sminteálă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Irrtum” : „erreur” :
(1x)
smintêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 2, 19;
smochín : (1551-1553 ES) : s. m. : „Feigenbaum” : „figuier” : (1x)
smochinul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 14, 12;
smúlgere : (c. 1665-1672 MS. 4389, 723/2) : s. f. : „Ausrupfen” :
„arrachement” : (1x)
zmulgeri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
soáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Sonne” : „soleil” : (7x)
soarele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 6, 39; 10, 50;
12, 27; [2] 1, 22;
soarelui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 10, 28; [3] 4,
15; 5, 26;
socoteálă : (1642 CAZ. GOV. 251) : s. f. : „1. Rechnung, Zählung, 2.
Gericht, Urteil, 3. Bedenken” : „1. calcul, compt, dénombrement, 2. jugement, raisonnement, 3. réflexion” : (11x)
socoteala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 14; 5, 18;
[3] 5, 42;
socoteală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 6; 4, 36;
6, 29; 8, 31; 14, 20; [3] 6, 25; 7, 8; 7, 12;
socotí : (1481 DERS) : v. IV : „1. (be)achten, 2. betreuen, trösten,
3. veranschlagen, (be)rechnen, 4. bedenken, erwägen, 5. meinen, glauben” : „1. observer, 2. soigner, 3. calculer, compter, 4.
juger, réfléchir, 5. estimer, opiner” : (48x)
am socotit verb indicativ perfect compus 1 pl. [2] 1, 18; [3] 3, 26;
au fost socotit verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg. [2] 9, 15;
au socotit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 6, 14;
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nesocotind verb gerunziu neg. [2] 5, 6;
să să socotească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 38;
să să socotească verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 3, 29;
să socotească verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 12;
să socotesc verb indicativ prezent 3 pl. [2] 14, 4;
să socoteşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 10, 20;
să socoti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 52;
socotesc verb indicativ prezent 1 sg. [2] 2, 30;
socotêşte verb imp. 2 sg. [2] 1, 27;
socoti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 5, 11; 14, 30; [3] 1, 6;
socotiia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 6, 29;
socotiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 4, 35; 11, 8; [2] 14, 26;
15, 6;
socotiiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [2] 9, 21;
socotind verb gerunziu [1] 4, 21; [2] 2, 25; 4, 4; 4, 5; 5, 17;
6, 24; 9, 25; 10, 12; 11, 13; 11, 13; 11, 36; 12, 12; 12,
43; 14, 3; 14, 8; [3] 3, 24; 4, 4; 5, 16; 5, 42; 5, 49; 7, 7;
socotindu verb gerunziu [2] 4, 15;
socotindu-se verb gerunziu [2] 14, 41;
socotiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 15, 17;
v-aţi socotit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 2, 61;
vă socotiţi verb indicativ prezent 2 pl. [2] 7, 23;
socotínţă : (1570 CORESI, LIT.) : s. f. : „Verwaltung” : „administration” : (1x)
socotinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 14;
socotitór : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. m. : „Aufseher” :
„surveillant, inspecteur” : (2x)
socotitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 53;
socotitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 39;
sócru : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. m. : „Schwiegervater” :
„beau-père” : (1x)
socru subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 2;
sodomíe : (c. 1660 ST. LEX. 79, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Sodomie” :
„sodomie” : (1x)
sodomii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 4;
sodomeán : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Sodomit” : „sodomite”
: (1x)
sodomlênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 2, 5;
sodomleán Æ sodomean
sol : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Sendbote” : „messager” : (9x)
soli subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 7, 10; 9, 70; 10,
51; 11, 9; 13, 14; 13, 21;
solii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 14, 21; 14, 22;
solilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 46;
solíe : (1581-1582 PO) : s. f. : „Delegation” : „délégation” : (1x)
soliia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 11;
somn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Schlaf” : „sommeil” : (4x)
somn subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5, 11; 5, 22;
somnul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 10;
somnului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [3] 5, 20;
sóră : (1487 DERS / în antr. Soră) : s. f. : „Schwester” : „sœur” : (1x)
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soru subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 1, 1;
sorţ : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Los” : „sort” : (2x)
sorţu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 36; 10, 89;
sosí : (1431 DERS) : v. IV : „ankommen” : „arriver” : (10x)
au sosit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 12, 17;
au sosit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 21;
sosind verb gerunziu [2] 3, 9; [3] 7, 17; 7, 19;
sosînd verb gerunziu [2] 9, 4; 12, 38; 15, 31; [3] 2, 25;
va sosi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 25;
soţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Begleiter” : „compagnon” :
(1x)
soţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 9, 29;
spáimă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Furcht” : „terreur” : (2x)
spaima subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 25;
spaimă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 32;
spárge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „zerreissen” : „déchirer,
déchiqueter” : (1x)
spărgîndu verb gerunziu [1] 1, 59;
spartán : (c. 1665-1672 MS. 4389, 892/1) : s. m. : „Spartaner” :
„Spartiate” : (9x)
spartêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 2; 12, 21;
15, 23;
spartênii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 6; 14, 20;
spartênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 12, 5; 12, 20;
14, 20; 14, 23;
spăimîntá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich ängstigen, sich
erschrecken” : „s’effrayer, s’épouvanter” : (3x)
să spămîntă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 22;
se va spămînta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 41;
spămîntêze-se verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 24;
spăimîntát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „erschrocken” : „effrayé”
: (1x)
spăimîntaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[3] 2, 23;
spămîntá Æ spăimînta
spăreá Æ speria
speriá : (1551-1553 ES) : v. I : „(sich) erschrecken” : „(s’)effrayer”
: (2x)
să se spară verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 8;
să spare verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 12;
spînzurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(auf)hängen, abhangen”
: „pendre, suspendre” : (3x)
au spînzurat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 64;
să spînzure verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 33;
spînzurîndu verb gerunziu [2] 6, 10;
sporí : (c. 1564 CORESI, CAZ. 101) : v. IV : „prosperieren” : „prospérer” : (8x)
au sporit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 55; [2] 10, 7;
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s-au sporit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 36;
să spori verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 47; 3, 6; 16, 2;
sporindu-să verb gerunziu [2] 12, 11;
sporindu-se verb gerunziu [2] 10, 23;

spre : (1519 DERS) : prep. : „für, zu, nach, auf” : „pour, vers,
sur” : (169x)
spre prep. [1] 1, 5; 1, 35; 1, 38; 1, 38; 1, 41; 1, 41; 1, 41;
1, 42; 2, 41; 3, 7; 3, 43; 3, 57; 4, 23; 4, 45; 5, 4; 5, 4;
5, 18; 5, 28; 5, 39; 5, 40; 6, 4; 6, 42; 7, 43; 8, 6; 9, 41;
9, 41; 9, 51; 10, 23; 10, 24; 10, 74; 10, 78; 10, 86; 10,
89; 11, 47; 11, 60; 12, 12; 12, 31; 12, 41; 13, 21; 13,
29; 14, 21; 14, 34; 14, 37; 14, 42; 16, 18; [2] 2, 29; 2,
30; 3, 18; 3, 18; 3, 23; 3, 24; 3, 24; 3, 39; 4, 10; 4, 19;
4, 19; 4, 37; 4, 41; 4, 42; 4, 50; 5, 4; 5, 16; 5, 18; 5, 26;
6, 7; 6, 9; 6, 12; 6, 12; 6, 24; 6, 28; 6, 29; 6, 30; 7, 9;
7, 14; 7, 25; 7, 31; 7, 33; 8, 2; 8, 5; 8, 7; 8, 8; 8, 8; 8,
11; 8, 25; 8, 34; 9, 2; 9, 3; 9, 11; 9, 17; 10, 16; 10, 17;
10, 19; 10, 28; 11, 13; 11, 14; 11, 24; 12, 1; 12, 6; 12,
22; 12, 43; 13, 6; 14, 11; 14, 20; 14, 24; 15, 1; 15, 17;
15, 23; [3] 1, 19; 1, 21; 1, 23; 2, 2; 2, 9; 2, 24; 2, 27; 2,
28; 3, 2; 3, 3; 3, 10; 3, 14; 3, 21; 3, 23; 3, 23; 3, 24; 3,
25; 4, 5; 4, 6; 4, 11; 4, 19; 5, 1; 5, 2; 5, 3; 5, 3; 5, 5;
5, 13; 5, 14; 5, 16; 5, 17; 5, 17; 5, 18; 5, 20; 5, 22; 5,
22; 5, 22; 5, 27; 5, 28; 5, 36; 5, 38; 5, 44; 5, 44; 5, 45;
5, 46; 5, 49; 5, 51; 6, 3; 6, 3; 6, 7; 6, 11; 6, 13; 6, 16;
6, 22; 6, 23; 6, 30; 6, 33; 6, 33; 6, 36; 6, 37; 7, 9; 7, 10;
7, 22;
sprijení Æ sprijini
sprijiní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „beistehen” : „aider” :
(1x)
au sprijenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 15;
spúne : (1521 NEACŞU) : v. III : „sagen” : „dire” : (12x)
au spus verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 26;
au spus verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 3, 9;
s-au spus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 31;
să spuie verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 5, 10;
spunea verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 29;
spuse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 40; 15, 32; 15, 36;
[2] 3, 6; 13, 21;
spuseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 38;
va spune verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 3, 28;
spurcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „entweihen” : „profaner” :
(8x)
au spurcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 12; 4, 54;
s-au spurcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 52;
s-au spurcat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 8, 2;
să spurcăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 2, 34;
să spurce verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 51; 1, 51; 1, 66;
spurcáre : (1683 DOS. PAR. 349) : s. f. : „Entweihung” : „profanation” : (2x)
spurcare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 1, 29; 2, 17;
spurcát : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „1. unrein, unheilig, 2.
ruchlos” : „1. impie, profane, 2. pervers” : (4x)
[cel] spurcat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 2, 2; [3] 2,

14;
foarte spurcat adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac.
neart. [2] 8, 32;
spurcată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
4, 16;
spurcăciúne : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Unreinigkeit” : „impureté” : (2x)
spurcăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 57;
spurcăciuni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 26;
sta : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich befinden, sitzen, stehen” :
„se trouver, rester, demeurer” : (32x)
a sta verb infinitiv prezent [2] 1, 13;
aţi stătut verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 10, 26;
au stătut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 29; [3] 7, 19;
să stai verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 10, 73;
să stăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 5, 40;
să stea verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 14, 29; [2] 10, 26; 11, 7;
să stea verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 5, 44; 7, 25; 14, 7; 14,
44; [2] 7, 38;
sta verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 10, 81;
sta verb infinitiv prezent [1] 3, 54;
staţi verb imp. 2 pl. [1] 4, 18; 5, 19;
stau verb indicativ prezent 3 pl. [1] 13, 38;
stă verb indicativ prezent 3 pl. [2] 15, 17;
stă verb indicativ prezent 3 sg. [2] 14, 9;
stătu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 4, 43;
stătură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 7, 36; 9, 11; [3] 6,
19;
stînd verb gerunziu [2] 3, 26; 3, 33; 4, 50; 12, 27; 14, 46; [3]
4, 11; 5, 26;
stádie : (1648 NTB 263) : s. f. : „Stadie, Schoine” : „stade” : (6x)
stadii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 11, 5; 12, 9; 12,
10; 12, 16; 12, 17; 12, 29;
stáre : (1570 CORESI, LIT.) : s. f. : „Stellung, Lage” : „état, position”
: (6x)
stare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 20; 6, 51; 10,
72; [3] 1, 23; 3, 26;
starea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 18;
stăpî́n : (1551-1553 ES) : s. m. : „Herr, Gebieter” : „seigneur,
(aici) Le Seigneur” : (3x)
Stăpîn subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 39;
Stăpîne subst. propriu masc. sg. voc. neart. [3] 2, 2;
Stăpînul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 9, 13;
stăpîní : (1595-1596 DIR) : v. IV : „(be)herrschen” : „dominer,
gouverner” : (6x)
a stăpîni verb infinitiv prezent [1] 8, 16;
aţi stăpînit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 15, 29;
stăpînêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 14, 46; [3] 5, 28; 7,
9;
stăpîni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 76;
stăpîníre : (1678 CHEIA ÎNŢ. 143) : s. f. : „Herrschaft” : „domination, gouvernement” : (3x)
stăpînirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 10; 4, 27;
5, 7;
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stăpînitór : (1654 NEAGOE 18) : s. m. : „Herrscher, Gott” : „souverain, (aici) Le Seigneur” : (4x)
a Stăpînitoriu subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [2] 5, 20;
Stăpînitoare subst. propriu masc. sg. voc. neart. [3] 6, 10;
Stăpînitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [2] 6, 17;
Stăpînitoriului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [3] 5, 12;
stea : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stern” : „étoile” : (1x)
stêle subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 9, 10;
stémă : (1563 CORESI, PRAXIU 449) : s. f. : „Krone” : „couronne”
: (7x)
stema subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 15; 8, 14; 12, 39;
13, 32;
stemă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 54;
steme subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 10; 11, 13;
stínge : (1551-1553 ES) : v. III : „auslöschen, vernichten” :
„éteindre, anéantir” : (5x)
au stins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 73;
să să stingă verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 4, 14;
să să stîngă verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 12, 42;
să stingă verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 5, 40;
stinge verb imp. 2 sg. [3] 2, 19;
stíngere : (1581-1582 PO) : s. f. : „Vernichtung” : „déstruction”
: (2x)
stingere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 13; [3] 5, 38;
stins : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „ausgelöscht, erloschen”
: „éteint” : (1x)
stinşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6,
34;
stîlp : (1480 DERS / în top. Stîlpul Scurtului) : s. m. : „Säule,
Pfeiler” : „pilier, colonne” : (5x)
stîlp subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 20;
stîlpi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 29; 13, 29;
14, 26; [3] 2, 27;
stîlpáre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „grüner Zweig” :
„branche verte” : (2x)
stîlpări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 51; [2] 10,
7;
stîng : (1551-1553 ES) : adj./s. f. : „1. link, 2. die Linke” : „1.
gauche, 2. la gauche” : (4x)
stîng adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9,
16;
stînga subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 22; 5, 46; 6, 45;
stog : (1545 DERS / în top. Prislopul Stogului ) : s. n. : „Garbenhaufen” : „meule” : (1x)
stoguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 11, 4;
stol : (1581 CORESI, EV. 176) : s. n. : „Schar, Schwarm” : „compagnie” : (9x)
stol subst. comun neutru sg. gen./dat. neart. [2] 8, 23;
stol subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 19; [2] 5, 2;
14, 1;
stolul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 12; 10, 82; [2]
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12, 22;
stolului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 6, 45;
stoluri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 35;
strájă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wache” : „garde” : (6x)
straja subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 75;
strajă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 51; 11, 3; 12,
27; [2] 12, 18; 13, 19;
străín : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. fremd, 2. Fremder” :
„1./2. étranger” : (30x)
a celor striini subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 15;
cei streini subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 11, 74; [3] 3,
6;
cei striini subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 12; 4, 26;
10, 12; [2] 10, 2; 10, 5;
cêle streine adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
1, 46;
cêle striine adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
11, 38; [3] 4, 4;
celor streini subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 11, 68;
celor striini subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 3, 42; 4, 22;
5, 66; 5, 68;
streină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1,
40;
streine adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [2] 10,
24;
streini subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 15, 4;
streinilor subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 40;
striin adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3,
46; 4, 30; 6, 13; [3] 6, 3; 6, 3;
striini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 35; 15, 33; [2]
10, 14;
striinilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 8; 15, 33;
străiná Æ înstrăina
străináre Æ înstrăinare
străinătáte : (1563 CORESI, PRAXIU 564) : s. f. : „Ausland” :
„étranger” : (2x)
streinătate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 9; 9, 28;
strălucí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „(er)strahlen” : „rayonner”
: (3x)
străluci verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 1, 22;
străluciia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 39;
străluciia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 1, 32;
strălucíre : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 116) : s. f. : „Glanz” :
„éclat” : (1x)
străluciri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 5, 3;
strălucít : (1683 SICR. DE AUR 14) : adj. : „strahlend” : „brillant”
: (1x)
străluciţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
10, 29;
strămóş : (c. 1564 CORESI, CAZ. 62) : s. m. : „Urahn” : „ancêtre”
: (6x)
ale strămoşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 11, 25;
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strămoşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 19; [3] 6,
28;
strămoşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 7, 7;
strămoşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 5, 31;
stremoşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 8, 17;

strămoşíe : (1614 DIRB XVII/2, 329) : s. f. : „Ahnentum, Ureltern” : „ancestralité” : (1x)
strămoşie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 7;
strămutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „versetzen, zerrütten” :
„déplacer, ébranler” : (1x)
s-au strămutat verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 9, 7;
streín Æ străin

strigáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hochruf” : „clameur” :
(11x)
o strigare subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 1, 28;
strigare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 37; 15, 29;
[3] 1, 16; 4, 2; 5, 7; 7, 16;
strigarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 31; [3] 1, 28;
6, 23;
strigări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 22;
striín Æ străin
striiná Æ înstrăina
striináre Æ înstrăinare
striinát Æ înstrăinat

streiná Æ înstrăina
streináre Æ înstrăinare
streinătáte Æ străinătate
stremóş Æ strămoş

strîmbătáte : (1480 BGL / în top. Strîmbătaţi) : s. f. : „Unrecht,
Unbilde” : „tort, injustice” : (8x)
strîmbătate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 14; [2]
3, 12; 8, 16; 10, 12; 14, 28; [3] 2, 4; 3, 8;
strîmbătatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 23;
strîmtoáre : (1650-1675 GCR I, 191) : s. f. : „Klamm” : „pas,
défilé” : (1x)
strîmtoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 21;

stricá : (1551-1553 ES) : v. I : „zerschlagen, zerbrechen, zerstören”
: „briser, casser, détruire” : (12x)
ai stricat verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 2, 4;
aţi stricat verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 15, 31;
au stricat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 11; 15, 4;
să stricară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 5, 14;
să strice verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 39; [2] 13, 25;
să strice verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 7, 8;
strică verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 12, 23;
strici verb indicativ prezent 2 sg. [3] 5, 40;
stricînd verb gerunziu [2] 4, 11;
vom strica verb viitor 1 indicativ 1 pl. [3] 3, 23;

strî́nge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „zusammenführen,
sammeln” : „réunir” : (8x)
au strîns verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 8, 1;
au strîns verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 13; [3] 6, 25;
s-au strîns verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 5, 14;
să să strîngă verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 1, 1;
să strîngă verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 3, 1;
să strîngă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 7;
strîngîndu verb gerunziu [2] 14, 30;

stricát : (1560 DERS) : adj. : „zerstört, zerschlagen” : „détruit,
ruiné” : (1x)
cea stricată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
8, 3;

strînsoáre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Bedrücktheit” :
„serrement” : (3x)
strînsoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 14; [3] 2, 10;
strînsorii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 53;

stricăciúne : (1551-1553 ES) : s. f. : „Zerstörung, Schädigung” :
„destruction, dégât” : (2x)
stricăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 35;
stricăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 31;

stropí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „spritzen” : „arroser” : (1x)
să stropească verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 1, 21;

strigá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „rufen, schreien” : „appeler,
crier” : (20x)
a striga verb infinitiv prezent [3] 2, 22;
au strigat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 51; 3, 54; 4,
40; 11, 49;
au strigat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 64;
să strigăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 4, 10;
să strige verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 51;
striga verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 9, 12;
strigară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 33; 13, 45; 13,
50; [3] 5, 51; 6, 17;
strigaţi verb imp. 2 pl. [1] 9, 46; 10, 63;
strigă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 27;
strigă verb indicativ prezent 3 pl. [2] 8, 3;
strigînd verb gerunziu [2] 12, 37; [3] 1, 23;

strúgure : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Traube” : „raisin” :
(1x)
strugur subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 34;
sub : (1463 DERS) : prep. : „unter” : „sous, au-dessous de” : (26x)
supt prep. [1] 6, 46; 6, 46; 8, 2; 9, 38; 10, 38; [2] 2, 18; 3,
6; 3, 19; 3, 36; 4, 12; 4, 12; 5, 25; 8, 22; 12, 28; 12, 31;
12, 40; [3] 1, 1; 1, 2; 3, 27; 3, 28; 4, 14; 5, 2; 6, 20; 7, 3;
7, 12;
suptu prep. [1] 14, 12;
sudoáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Schweiß” : „sueur, transpiration” : (1x)
al sudorii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 27;
suduí : (c. 1559-1560 CORESI, ÎC.) : v. IV : „schimpfen” : „injurier,
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invectiver” : (1x)
suduind verb gerunziu [2] 12, 14;
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suirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 16;
súliţă : (1570 CORESI, LIT.) : s. f. : „Speer, Lanze” : „lance” : (7x)
a suliţelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 15, 11;
suliţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 5;
suliţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 15;
suliţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 23; 3, 28; 5, 2;
suliţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 5, 43;

suferí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „ertragen, aushalten, leiden”
: „endurer, supporter, souffrir” : (8x)
să sufere verb indicativ prezent 3 pl. [3] 3, 19;
să sufere verb indicativ prezent 3 sg. [2] 9, 12;
sufăru verb indicativ prezent 1 sg. [2] 6, 30;
suferind verb gerunziu [2] 7, 36; 7, 39;
suferiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [2] 4, 48;
vei suferi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 7, 36;
vom suferi verb viitor 1 indicativ 1 pl. [2] 2, 28;

suná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „klingen” : „sonner, retentir”
: (1x)
să suna verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 3, 2;

suflá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „blasen” : „souffler” : (1x)
suflînd verb gerunziu [2] 9, 7;

súnet : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Widerhall” : „bruit” : (1x)
sunet subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5, 48;

sufláre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Atem” : „souffle” : (1x)
suflare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 34;

supărătór : (1645 VARLAAM, R. 200) : adj. : „ärgerlich” : „fâcheux”
: (1x)
supărătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[3] 2, 30;

súflet : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Seele, Wesen, 2. Atem” :
„1. âme, être, 2. souffle” : (30x)
suflet subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 8, 27; [2] 1, 3;
3, 16; 5, 11; 6, 30; 7, 12; 7, 20; 14, 38; 15, 30; [3] 2,
32; 5, 42; 6, 24;
suflete subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 2, 38; 9, 2; 9,
9;
sufletele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 51; 2, 40;
2, 50; 3, 21; 9, 44; [2] 15, 17; [3] 2, 20;
sufletul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 31; 10, 33;
12, 51; 13, 5; [2] 7, 37; [3] 5, 25; 6, 6;
sufletului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [3] 4, 4;
sufletésc : (1559-1560 BRATU) : adj. : „seelisch” : „psychique” :
(1x)
sufletească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
2, 26;
sufletéşte : (1563 CORESI, PRAXIU 289) : adv. : „psychisch, seelisch”
: „psychiquement” : (2x)
sufletêşte adv. [2] 4, 37; 14, 24;
súge : (1551-1553 ES) : v. III : „saugen” : „téter” : (1x)
sugînd verb gerunziu [3] 5, 49;
suí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hinaufgehen, hinaufsteigen”
: „monter” : (22x)
a să sui verb infinitiv prezent [1] 3, 15;
s-au suit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 31; [2] 2, 4;
să ne suim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 4, 36; 9, 8;
să sui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 23; 3, 15; 7, 1; 9,
66; 13, 2; 16, 1;
să suia verb imperfect imperfect 3 pl. [1] 6, 47;
să suia verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 5, 9;
să suie verb indicativ prezent 3 pl. [2] 5, 12;
să suiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 37; 5, 54; 9, 38;
13, 45;
suindu-ne verb gerunziu [3] 3, 16;
suindu-se verb gerunziu [2] 10, 36;
suitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 33; 10, 1;
suíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Aufstieg” : „montée” : (1x)

súpt(u) Æ sub
supúne : (1559-1560 BRATU) : v. III : „(sich) unterwerfen” : „(se)
soumettre” : (10x)
a să supune verb infinitiv prezent [2] 9, 12;
ne-am supus verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 2, 13;
ne supunem verb indicativ prezent 1 pl. [3] 2, 2;
să să supuie verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 14, 42;
să supuse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 13, 23;
supuind verb gerunziu [2] 8, 9; 8, 22; [3] 6, 5;
supuindu verb gerunziu [2] 4, 12;
supus-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 14, 41;
supús : (1559-1560 BRATU) : adj. : „folgsam, unterwürfig” :
„soumis” : (3x)
cel supus adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [2]
8, 2;
supuşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 13,
11; [3] 1, 7;
surd : (c. 1348 DLRV / în antr. Surdul) : adj. : „taub” : „sourd” :
(1x)
cêle surde adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. art. [3]
4, 16;
surpá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. niederreissen, einstürzen,
brechen, 2. losstürzen, sich einstürzen” : „1. détruire, écrouler,
écraser, 2. se précipiter, s’élancer” : (30x)
a surpa verb infinitiv prezent [1] 9, 54;
au surpat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 45; 5, 65; [2]
6, 10; 10, 3;
au surpat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 68; 6, 7; 6,
62; 8, 10; [2] 12, 15;
să să surpe verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 2, 23;
să surpară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 13; 14, 13;
să surpă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 23; [2] 14, 43;
să surpe verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 45; 12, 53; 13, 6;
14, 31;
să surpe verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 54; 13, 1; 13, 20; [2]
8, 18;
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surpară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 45;
surpă verb imp. 2 sg. [1] 4, 33;
surpă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 33; 2, 25; 9, 54;
surpă verb indicativ prezent 3 sg. [2] 5, 6;
vei surpa verb viitor 1 indicativ 2 sg. [2] 15, 16;

surpáre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 138/2) : s. f. : „1. Niederreissung,
2. Vernichtung” : „1. écroulement, 2. anéantissement, destruction” : (6x)
surpare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 17; [3] 4, 4;
5, 47;
surparea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 44; [2] 2, 25;
surpări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 3, 4;
surpát : (1581 CORESI, EV. 176) : adj./s. : „niedergerissen, eingestrürzt” : „écroulé, détruit” : (3x)
cêle surpate subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 9, 62;
surpate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4,
38;
surpate adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
11, 4;
sus : (1521 NEACŞU) : adv. : „oben, hinauf” : „haut, en haut” :
(9x)
mai sus adv. de loc comp. [2] 2, 33; 3, 7; 3, 28; 4, 21;
sus adv. de loc poz. [1] 2, 58; 3, 38; 6, 1; [2] 9, 23; 9, 25;
suspín : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m./n. : „Seufzer” : „soupir” :
(2x)
suspini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 1, 18; 4, 2;
suspiná : (1551-1553 ES) : v. I : „(auf) seufzen” : „soupirer” :
(3x)
au suspinat verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 6, 34;
suspinară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 27;
suspinînd verb gerunziu [2] 6, 30;
sútă : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card./s. f. : „1. hundert, 2.
Hundert” : „1. cent, 2. centaine” : (5x)
sute num. card. fem. nom./ac. [1] 11, 28; [2] 5, 21; 12, 9; 12, 33;
sute subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 55;
svat Æ sfat
svătuí Æ sfătui

Şanţu subst. propriu neutru sg. nom./ac. neart. [2] 12, 17;
şápte : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card. : „sieben” : „sept” : (2x)
şapte num. card. fem. nom./ac. [3] 6, 30;
şapte num. card. neutru nom./ac. [1] 13, 28;
şáptelea, şáptea : (1551-1553 ES) : num. ord. : „siebte” : „septième” : (3x)
al şaptelea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [1] 6, 53;
a şaptea num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 21; [2] 15, 4;
şáse : (1551-1553 ES) : num. card. : „sechs” : „six” : (1x)
şase num. card. fem. nom./ac. [2] 8, 1;
şáselea : (1551-1553 ES) : num. ord. : „sechste” : „sixième” : (1x)
al şaselea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 18;
şădeá Æ şedea
şădére Æ şedere
şăzătór Æ şezător
şcoálă : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 258) : s. f. : „Schule” :
„école” : (3x)
şcoală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 16; [2] 4, 9;
4, 12;
şedeá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „1. sitzen, sich setzen, 2.
bleiben, wohnen” : „1. être assis, s’assoir, 2. demeurer, vivre”
: (23x)
ai şăzut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 55;
am şăzut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 52; 10, 53;
a şădea verb infinitiv prezent [1] 2, 7;
au şezut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 33;
au şezut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 12;
să şază verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 2, 30; 11, 23; [3] 5, 16;
să şază verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 19; 11, 22;
şade verb indicativ prezent 3 sg. [1] 11, 21;
şădea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 14, 9; [3] 5, 39;
şădea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 28; 11, 40; [2] 3, 25;
şăzu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 1; 7, 4; 10, 63; 11,
52; 11, 61;
şăzură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 6, 20;
şedére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Sitzen, 2. Einsetzung” :
„1. demeure, 2. avènement au trône” : (3x)
şădêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 15; 6, 31;
şădêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 21;

svétnic Æ sfetnic
svinţénie Æ sfinţenie
svînt Æ sfînt

Ş
şáică : (c. 1640 URECHE2 115) : s. f. : „Schiffsbrücke” : „ponton”
: (1x)
Şaică subst. propriu fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 11;
şanţ : (c. 1640 URECHE2 191) : s. n. : „Graben” : „fossé, tranchée”
: (1x)

şezătór : (1563 CORESI, PRAXIU 24) : adj. : „sitzend, ansässig” :
„qui demeure, qui est assis” : (1x)
şăzători adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
8, 27;
şi : (1521 NEACŞU) : adv./conj. : „1. und, 2. sowohl ... als-auch,
3. auch” : „1. et, 2. et ... et, 3. aussi” : (407x)
şi adv. [1] 4, 47; 6, 7; 8, 7; 8, 7; 9, 17; 9, 17; 10, 37; 10,
64; [2] 2, 13; 2, 13; 2, 13; 2, 14; 3, 2; 3, 38; 4, 19; 5,
15; 5, 15; 5, 22; 7, 9; 7, 37; 7, 37; 9, 7; 9, 26; 9, 29;
10, 4; 11, 9; 11, 37; 12, 11; 12, 31; 13, 6; 14, 8; 15, 17;
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15, 17; 15, 17; 15, 38; 15, 40; [3] 1, 5; 1, 15; 1, 15; 1,
29; 1, 29; 2, 23; 2, 29; 4, 20; 4, 20; (45x)
şi conjuncţie coord. (362x)
şípot : (1441 DERS) : s. n. : „(Wasser) Quelle” : „source (d’eau)”
: (1x)
şipotele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 14, 45;
şirág : (1581-1582 PO) : s. n. : „Reihe” : „file, rangée, enfilade” :
(2x)
şireagului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 8, 22;
şireaguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 12, 20;
şireág Æ şirag
şti : (1521 NEACŞU) : v. IV : „wissen, kennen” : „savoir, connaître”
: (15x)
au ştiut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 29;
neştiind verb gerunziu neg. [3] 1, 17;
să ştiţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 11, 31; [3] 7, 9;
ştii verb indicativ prezent 2 sg. [1] 3, 53;
ştiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 23;
ştiind verb gerunziu [2] 11, 26; [3] 5, 50;
ştiindu verb gerunziu [2] 9, 24;
ştiţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 13, 3; [3] 3, 14;
ştiu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 2, 65; [2] 7, 22;
ştiu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 33; [2] 14, 32;
ştíre : (1521 NEACŞU) : s. f. : „1. Nachricht, 2. Zustimmung,
Einwilligung” : „1. information, nouvelle, 2. consentement,
acquiescement” : (3x)
ştire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 39; 6, 11; 8, 12;

T
tábără : (1581-1582 PO) : s. f. : „(Feld) Lager” : „camp” : (75x)
tabăra subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 3; 3, 15; 3, 17;
3, 23; 3, 57; 4, 1; 4, 2; 4, 5; 4, 7; 4, 10; 4, 20; 4, 21; 4,
30; 4, 30; 4, 31; 4, 34; 4, 37; 5, 28; 5, 34; 5, 38; 5, 40;
6, 33; 6, 40; 6, 41; 6, 42; 6, 42; 6, 47; 7, 35; 7, 38; 7,
42; 7, 43; 7, 44; 9, 7; 10, 49; 10, 53; 10, 80; 11, 67; 11,
68; 11, 73; 12, 26; 12, 28; 13, 20; 14, 3; 16, 8; [2] 4,
22; 9, 9; 13, 14; 13, 16; 13, 21; 15, 22; [3] 6, 17; 7, 17;
tabără subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 27; 3, 41; 4,
4; 4, 12; 5, 37; 5, 45; 5, 51; 9, 6; 9, 11; [2] 13, 15;
tabere subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 43;
taberei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 23; 9, 14;
taberele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 78;
taberelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 9, 13;
taberii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 5, 11; 6, 32; 6,
38; 12, 27; [2] 8, 13;
taberile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 5; 6, 6; 7, 43;
táblă : (c. 1559-1560 CORESI, ÎC.) : s. f. : „Tafel” : „table” : (4x)
table subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 22; 14, 18; 14,
26; 14, 47;
táină : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geheimnis” : „mystère, secret” :
(3x)
taină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 19; [3] 3, 10;
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tainele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 13, 21;
talánt : (c. 1564 CORESI, CAZ. 87) : s. m. : „Talent” : „talent” :
(13x)
talant subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 11;
talanţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 11;
talanzi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 28; 13, 16;
13, 19; 15, 31; 15, 31; 15, 35; [2] 4, 8; 4, 8; 4, 24; 5,
21; 8, 10;
táler : (1551-1553 ES) : s. n. : „Taler, Mine” : „thaler, mine” : (1x)
talere subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 1, 4;
táre : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./s. : „sehr, stark” : „fort,
fortement, très” : (47x)
cea tare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2] 12,
27;
cei mai tari subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 4, 12;
cei tari adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [1] 3,
38;
cei tari subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 3; 9, 11; 9,
14;
cêle mai tari adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. nom./ac. art.
[3] 1, 2;
cêle tari adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1] 1,
21;
[cel] tare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 1,
24;
cel tare subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 21;
celui tare subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 4, 30;
foarte tare adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 5, 46; [2] 12, 18;
mai tare adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[2] 12, 23;
tare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 7;
4, 30; 5, 6; 6, 6; 11, 15; [2] 13, 19; 14, 1; [3] 2, 21; 6,
41;
tare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 35;
tare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 35;
6, 57; [2] 10, 29; 11, 5; 12, 11; 12, 13; [3] 1, 4;
tare adv. [1] 3, 15; 6, 8; [2] 9, 7; [3] 4, 16; 6, 17;
tare foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 3, 27;
tari adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 26;
9, 50; [2] 10, 15;
tari adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 58;
8, 1; 8, 1;
tari adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1,
35; 4, 60; 6, 37; [3] 1, 4;
tarsián : (1559-1560 BRATU / în antr. Saul Tarseaninul ) : s. m. :
„Tarsier” : „Tharsien” : (1x)
tharsênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 4, 30;
tátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Vater” : „père” : (18x)
a tătîne subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 11, 24;
tată subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 23;
tatăl subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 54; 16, 21; 16,
24; [2] 4, 11;
tatălui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 11, 32; 13, 27;
13, 28; 16, 1;
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tătîne subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [1] 6, 23; 11, 9; 11,
40; 13, 3; 14, 26; 16, 2; [2] 13, 9;
un tată subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [3] 7, 6;

„encensé, aromatisé” : (1x)
tămîiat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [3]
5, 45;

tăbărî́ : (1668-1670 HERODOT) : v. IV : „lagern” : „camper” :
(41x)
s-au tăbărît verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 29; 5, 51;
6, 26; 6, 31; 11, 67; 11, 73;
s-au tăbărît verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 5; 5, 37; 7,
19; 10, 69; 13, 13; 13, 43; 15, 25;
să să tăbărască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 15, 17;
să să tăbărască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 5, 42; 5, 51;
15, 39;
să tăbărască verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 27; [3] 4, 11;
să tăbărî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 57; 4, 1; 6, 32;
6, 48; 7, 39; 7, 40; 9, 64; 10, 48; 10, 75; 10, 77; 10, 86;
11, 65; 15, 13; 16, 6;
să tăbărîră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 3, 40; 9, 2; 9, 3;
9, 33;
tăbărăsc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 43;
tăbărî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 51;
tăbărîră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 32;
va tăbărî verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 41;

tămî́ie : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Weihrauch” : „encens”
: (3x)
tămîie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 3; [3] 5, 2;
5, 10;

tăbărî́t : (c. 1665-1672 MS. 4389, 148/1) : adj. : „gelagert” : „campé”
: (4x)
tăbărît adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9,
5;
tăbărîţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
5, 39; 6, 57; [3] 1, 1;
tăceá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „schweigen” : „se taire” :
(3x)
au tăcut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 23;
tăcu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 23; 11, 5;
tăcére : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Schweigen” : „silence” : (1x)
tăcêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 17;
tăiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (ab)schneiden, (ab)hauen,
2. niedermetzeln” : „1. couper, 2. massacrer” : (9x)
s-au tăiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 13;
să taie verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 5, 12; 7, 4; 7, 4; 15, 30;
să tăia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 30;
tăia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 10, 35; 10, 37;
tăind verb gerunziu [2] 15, 33;
tălmăcí : (1646 GCR I, 119) : v. IV : „übersetzen” : „traduire”
: (1x)
să tălmăcêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 1, 36;
tălmăcíre : (c. 1683-1686 MS. 45, 907/2) : s. f. : „Umarbeitung,
Auslegung” : „adaptation, interprétation” : (1x)
tălmăcirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 2, 32;
tămîiá : (1643 VARLAAM, C. 426) : v. I : „weihräuchern” : „encenser” : (2x)
au tămîiat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 50;
tămîiá verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 58;
tămîiát : (1688 BIBLIA) : adj. : „mit Weihrauch, aromatisiert” :

tămîiére : (1645 VARLAAM, R. 216) : s. f. : „Beräucherung” :
„encensement” : (2x)
al tămîierilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 4, 49;
tămîierii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 5;
tăríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Macht, Stärke, 2. Tapferkeit,
3. Befestigung, 4. Festung” : „1. puissance, force, 2. vaillance,
3. fortification, 4. forteresse” : (25x)
tărie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 17; 9, 17; 10,
18; 10, 32; 11, 4; 12, 14; 12, 28; [3] 3, 11;
tării subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 41; 12, 35; [2]
8, 30;
tăriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 65; 6, 62; 9, 14;
[2] 10, 34; [3] 1, 27; 2, 6; 5, 13; 6, 5; 6, 12;
tăriile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 8, 10; 10, 12; 10,
37; [2] 10, 23; [3] 6, 25;
tătár : (1418 DLRV / în antr. Cîrstea Tătarul ) : s. m. : „Tatar,
(aici) Skythe” : „Tatar, (aici) Schythe” : (2x)
tătari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 47;
tătarîlor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 7, 5;
tău, ta : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj pron. : „dein” : „ton” : (62x)
ai tăi adj. pron. pos. 2 masc. sg. gen./dat. pl. [3] 6, 11;
al tău adj. pron. pos. 2 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 15, 6; [2] 1, 29;
a ta adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. sg. [3] 5, 29;
ta adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 2, 18; 5, 39; 10, 54;
11, 42; 13, 46; 15, 9; [2] 1, 26; 7, 17; [3] 2, 6; 2, 6; 2,
16; 2, 19; 6, 5; 6, 13; 6, 15;
tale adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. pl. [1] 7, 42;
tale adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. sg. [1] 10, 20; 11, 42; 15,
6; [2] 14, 35; [3] 2, 8; 2, 14; 6, 3; 6, 5;
tale adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. pl. [1] 3, 52; 10, 71;
tăi adj. pron. pos. 2 masc. sg. gen./dat. pl. [1] 7, 17; 10, 55;
tăi adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. pl. [1] 2, 18; 3, 52; 5, 17;
7, 6; 10, 72; [2] 7, 29; [3] 5, 31;
tău adj. pron. pos. 2 masc. sg. gen./dat. sg. [1] 6, 23; 11, 9; 13, 8;
tău adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 4, 30; 7, 41; 9,
29; 13, 15; [2] 15, 22;
tău adj. pron. pos. 2 neutru sg. gen./dat. sg. [1] 7, 37; [2] 15, 23;
15, 24; [3] 2, 9;
tău adj. pron. pos. 2 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 4, 31; 4, 33; 5,
50; 7, 37; 8, 31; [2] 1, 26; 1, 29; [3] 2, 6; 2, 9; 2, 15; 2,
16;
téme : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „Angst haben, sich fürchten”
: „craindre” : (18x)
a să tême verb infinitiv prezent [2] 8, 16;
să temea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 8, 12;
să temea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 14, 18;
să temu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 30; 7, 30; 12,
42;
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să temură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 6; 10, 8; 12,
28; 12, 52;
să te temi verb conjunctiv prezent 2 sg. [2] 7, 29;
să vă têmeţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 2, 62;
temîndu-se verb gerunziu [1] 10, 76; 16, 6; [2] 9, 29; [3] 2, 23;
vă têmeţi verb imp. 2 pl. [1] 3, 22; 4, 8;
témere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Furcht, Angst” : „crainte,
peur” : (6x)
têmere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 2; [2] 3, 17;
3, 30; 4, 33; 4, 34; 12, 22;
tharseán Æ tarsian
thrac Æ trac
ticălós : (1581 CORESI, EV. 382) : adj./s. : „1. elend, 2. Elend” :
„1./2. misère” : (4x)
cea ticăloasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3]
4, 4;
ceii prea ticăloasă adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. gen./dat.
art. [3] 5, 49;
celor ticăloşi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 4, 47;
ticăloase subst. comun masc. sg. voc. neart. [2] 7, 9;
tigáie : (1581-1582 PO) : s. f. : „Pfanne” : „poêle” : (2x)
tigăi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 3;
tigăii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 7, 5;
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(4x)
a tinerêţelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 4, 8;
tinerêţe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 7; 16, 2;
tinerêţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 66;
tinirél Æ tinerel
tir Æ tirian
tirán : (1599 DERS) : s. m. : „Tyrann, König” : „tyran, roi” : (6x)
tiran subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 40;
tíran subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 25; 7, 27;
tirani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 5;
tírani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 24;
tiranul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 5, 8;
tirănésc : (1688 BIBLIA) : adj. : „tyrannisch, grausam” : „cruel” :
(1x)
tirănească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
3, 8;
tirián : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Tyrer” : „Tyrian” : (1x)
tíriii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 4, 49;
tîlní : (1581-1582 PO) : v. IV : „treffen, begegnen” : „rencontrer” :
(1x)
să ne tîlnim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 10, 56;
tî́mpenă Æ tîmpină

timp : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. n. : „Zeit” : „temps” : (1x)
timp subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 7, 5;
timpiná Æ întîmpina
timpináre Æ întîmpinare
timpinát Æ întîmpinat
tínde Æ întinde
tinerél : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj./s. : „1. jugendlich, 2.
Jüngling, Jugendliche” : „1. jeunet, 2. jouvanceau” : (11x)
al tinerelului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 7, 12;
cei tinerei subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 4, 12;
cêle tinerêle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 4, 6;
tinerei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 26;
tineréi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 2, 9;
tinerel adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
11, 54;
tinerêle adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 5,
49;
tinerelul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 25; 7, 30;
tinerelului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 7, 25;
tinirel subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 17;
tinerésc : (c. 1683-1686 MS. 45, 886/2) : adj. : „jugendhaft, jünglingshaft” : „jeune” : (1x)
tinerească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3]
4, 8;
tineréţe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Jugend” : „jeunesse” :

tîmpináre Æ întîmpinare
tîmpinát : (1581 CORESI, EV. 232) : adj. : „entgegengekommt” :
„accueilli” : (1x)
timpinată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
14, 9;
tî́mpină : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Pauke” : „timbale” : (1x)
tîmpene subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 39;
tîmplá Æ întîmpla
tî́năr : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. jung, 2. Jüngling” :
„1./2. jeune” : (12x)
cei mai tineri subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 5, 24;
cei tineri subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 6, 24;
cel mai tînăr adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. art.
[1] 11, 57;
cel mai tînăr subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 24;
celor tineri subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 6, 28;
cel tînăr adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1] 13,
31;
tineri adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 9;
tineri subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 33; 5, 13;
tinerii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 27; 14, 9;
tinerilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 6, 31;
tînguí : (a. 1550 GCR I, 3) : v. IV : „beweinen, sich wehklagen” :
„plaindre, se lamenter” : (2x)
să tînguiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 39;
tînguiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 20;
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tînguíre : (c. 1550 HC II, 458) : s. f. : „Wehklage” : „lamentation”
: (4x)
tînguire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 39; 9, 20;
tînguiri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 1, 18; 4, 3;
tînguít : (1688 BIBLIA) : adj. : „kläglich” : „plaintif” : (1x)
tînguită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 2;
tînjí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schmachten” : „languir” :
(3x)
tînjaşte verb indicativ prezent 3 sg. [3] 5, 41;
tînjiia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 35; 13, 25;
tîrg : (1454 DERS / în top. Tîrg) : s. n. : „Marktplatz” : „marché” :
(1x)
tîrg subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 10, 2;
tîrnosíre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 435/1) : s. f. : „Einweihung,
Konsekration” : „sanctification, consécration” : (1x)
tîrnosire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 9;
tîrsî́nă : (1643 VARLAAM, C. 351) : s. f. : „härener Stoff,
Büsserhemd” : „tissu grossière, cilice” : (1x)
tîrsîni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 19;
tócma Æ tocmai
tócmai : (1551-1553 ES / întócma[i] : c. 1608-1613 VARLAAM, L.
67) : adv. (uneori adjectival) : „wesensgleich, genauso” :
„identiquement” : (9x)
întocma adv. [2] 8, 3; 9, 14; 9, 15;
tocma adv. [2] 8, 30; 9, 12; 11, 9; 14, 44; [3] 2, 30; 5, 43;
tocmeálă : (1453 DERS) : s. f. : „1. Plan, Weise, 2. convention,
accord” : „1. plan, moyen, 2. Übereinkommen, Vereinbarung”
: (12x)
tocmeală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 40; [3] 3, 7;
tocmêle subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 26; [2] 11,
10; 13, 25; 14, 20; 14, 27; 14, 28; [3] 5, 4;
tocmêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 26; [3] 3, 23;
5, 45;
tocmí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. vereinbaren, 2. rüsten,
3. schaffen, 4. ausbessern” : „1. convenir, 2. armer, préparer,
3. créer, 4. réparer” : (9x)
am tocmit verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 7, 22;
au tocmit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 7;
au tocmit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 27;
să să tocmască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 11, 14;
să tocmească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 6, 34; 9, 70;
să tocmi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 47;
tocmindu-se verb gerunziu [2] 4, 24;
tocmiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 12, 37;
tocmíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Bildung” : „constitution,
structure” : (1x)
tocmire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 38;
tocmít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „geordnet” : „ordonné” :
(1x)
tocmită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2,
24;

topí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verzehren, auszehren” :
„consumer, détruir” : (6x)
au topit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 10;
s-au topit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 1, 31; [3] 6, 8;
s-au topit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 11;
să topească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 15;
topêşte verb imp. 2 sg. [1] 4, 32;
tot, toátă : (1521 NEACŞU) : adj./adv./pron. nehot./s. : „ganz,
alles” : „tout, entier” : (455x)
al tuturor pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [3] 6, 9; 6, 39;
a tuturor adj. pron. nehot. neutru pl. gen./dat. [2] 12, 21;
a tuturor pron. nehot. masc. pl. dat./gen. [2] 9, 21;
toată adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 1, 29; 1, 43; 1, 51;
1, 53; 1, 56; 1, 61; 2, 11; 3, 26; 3, 28; 3, 40; 4, 37; 4,
59; 5, 15; 5, 28; 5, 35; 5, 51; 5, 51; 5, 52; 5, 53; 6, 14;
6, 18; 6, 35; 6, 58; 7, 7; 7, 23; 8, 24; 9, 34; 9, 63; 10,
33; 11, 36; 12, 11; 12, 27; 12, 32; 13, 5; 13, 22; 13, 29;
13, 48; 14, 5; 15, 1; 15, 8; [2] 2, 22; 2, 23; 2, 23; 2, 30;
3, 1; 3, 12; 3, 14; 3, 22; 3, 24; 3, 28; 3, 29; 4, 5; 4, 38;
4, 47; 5, 2; 5, 20; 7, 31; 8, 18; 9, 9; 10, 8; 11, 2; 12, 7;
14, 36; 14, 36; 14, 38; 15, 1; 15, 6; 15, 7; 15, 12; 15,
17; 15, 28; [3] 1, 13; 1, 27; 1, 29; 2, 2; 2, 7; 2, 25; 3,
27; 3, 29; 3, 29; 4, 10; 5, 7; 5, 30; 5, 43; 5, 47; 6, 1; 6,
2; 6, 12; 6, 12; 6, 14; 6, 16; 6, 17; 6, 30; 6, 32; 6, 36;
7, 9; 7, 13;
toate adj. pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 44; 1, 51; 2, 18;
2, 19; 2, 65; 3, 12; 3, 27; 4, 11; 5, 1; 5, 26; 5, 28; 5, 38;
5, 43; 6, 43; 6, 57; 6, 59; 8, 14; 8, 15; 9, 40; 9, 71; 10,
5; 10, 34; 10, 34; 10, 36; 10, 47; 11, 29; 11, 38; 11, 38;
11, 39; 11, 43; 11, 55; 11, 60; 12, 53; 13, 6; 13, 34; 14,
4; 14, 4; 14, 35; 14, 43; 15, 5; 15, 7; 15, 10; 15, 23; [2]
3, 3; 3, 6; 10, 13; 10, 18; 10, 23; 11, 8; 11, 14; 12, 13;
13, 5; 13, 23; 15, 12; [3] 1, 1; 4, 10; 5, 6; 6, 15; 6, 26;
7, 4; 7, 7; 7, 18;
toate adj. pron. nehot. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 23; 1, 53; 3, 36;
4, 51; 6, 12; 6, 25; 7, 24; 7, 46; 9, 23; 10, 43; 10, 89;
[2] 5, 3; 8, 9; 9, 7; 12, 27; [3] 1, 16; 5, 22; 7, 16; 7, 16;
toate pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 23; 1, 24; 3, 34; 4,
26; 4, 48; 5, 23; 5, 25; 9, 36; 10, 43; 11, 34; 11, 35; 11,
53; 13, 9; 15, 27; 15, 36; [2] 2, 14; 2, 31; 3, 20; 7, 28;
8, 14; 8, 31; 9, 16; 11, 13; 11, 15; 12, 22; 14, 35; 15, 2;
[3] 1, 26; 2, 3; 2, 3; 2, 9; 2, 21; 4, 6; 5, 28; 5, 42; 6, 40;
6, 40; 7, 12; 7, 22;
tot adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 28; 1, 55; 2, 27; 2,
41; 2, 42; 2, 70; 5, 42; 5, 45; 5, 63; 7, 49; 9, 20; 10, 41;
12, 52; 13, 26; 14, 14;
tot adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 1, 26; 1, 53; 4, 55;
5, 43; 6, 19; 7, 18; 8, 4; 8, 16; 10, 7; 10, 33; 10, 35; 10,
43; 10, 63; 12, 44; 13, 20; 14, 35; 14, 46; 15, 8; 15, 9;
[2] 1, 25; 1, 26; 2, 17; 3, 18; 5, 15; 7, 38; 8, 9; 9, 17;
14, 8; [3] 3, 10; 3, 24; 3, 29; 4, 14; 5, 6; 6, 5; 6, 32; 7,
8; 7, 12;
tot adv. [2] 8, 3; [3] 1, 15; 5, 37; 6, 26; 7, 9; 7, 9;
tot pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 47; 1, 59; 3, 8; 3, 39;
3, 46; 3, 52; 4, 38; 4, 44; 4, 49; 4, 53; 4, 56; 5, 54; 7,
33; 8, 10; 11, 1; 11, 49; 11, 56; 16, 13; [2] 1, 13; 1, 17;
2, 10; 3, 12; 3, 21; 4, 16; 6, 9; 7, 40; 8, 3; 10, 30; 10,
36; 12, 42; 14, 46; 15, 30; [3] 2, 6; 3, 29; 3, 29; 4, 2; 4,
3; 4, 11; 5, 1; 5, 5; 5, 27; 5, 31;
totul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 7, 5; 12, 7;
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toţi adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 2, 43; 2, 61; 2, 67;
3, 1; 3, 2; 3, 6; 4, 13; 4, 33; 5, 5; 5, 13; 5, 27; 5, 44; 6,
10; 6, 28; 6, 41; 7, 5; 7, 6; 7, 7; 7, 22; 9, 11; 9, 14; 9,
23; 9, 28; 9, 33; 9, 58; 9, 58; 9, 60; 10, 29; 10, 34; 11,
70; 12, 43; 12, 45; 12, 48; 12, 49; 13, 4; 13, 10; 13, 29;
14, 14; [2] 2, 26; 3, 24; 5, 26; 7, 34; 9, 15; 10, 17; 15,
34; [3] 1, 11; 2, 28; 3, 5; 3, 18; 4, 11; 4, 16; 4, 18; 5, 2;
5, 21; 5, 29; 6, 6; 7, 1; 7, 3; 7, 6;
toţi pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 1, 10; 1, 43; 2, 37; 2,
40; 2, 41; 4, 22; 5, 42; 7, 46; 8, 16; 10, 33; 10, 64; 11,
47; 12, 52; 14, 9; 14, 43; [2] 1, 19; 1, 22; 1, 23; 3, 11;
3, 34; 3, 36; 4, 42; 5, 4; 5, 8; 5, 24; 8, 2; 8, 20; 8, 24;
9, 8; 10, 17; 11, 9; 11, 12; 12, 40; 12, 41; 13, 6; 13, 12;
14, 9; 14, 20; 15, 11; 15, 20; 15, 35; 15, 36; [3] 1, 29;
2, 30; 3, 1; 3, 6; 4, 4; 5, 7; 5, 34; 6, 8; 6, 18; 6, 23; 7,
8; 7, 22;
toţii pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [3] 3, 26; 5, 50;
tuturor adj. pron. nehot. fem. pl. gen./dat. [1] 5, 63; 13, 54; [2]
13, 4; [3] 3, 20;
tuturor adj. pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [1] 8, 1; 8, 24; 11,
26; 11, 34; 11, 51;
tuturor pron. nehot. pl. gen./dat. [1] 2, 23; 14, 47; [2] 1, 24; 2,
17; 7, 23; [3] 1, 11;
tuturora pron. nehot. pl. gen./dat. [2] 1, 3; [3] 5, 11;
totodátă : (c. 1683-1686 MS. 45, 431/2) : adv. : „gleichzeitig” : „en
même temps” : (1x)
totodată adv. de timp [3] 6, 39;
Totţiitór Æ atotţiitor
továrăş : (c. 1670 SIM. DASC., LET. 182) : s. m. : „Gefährte” :
„compagnon” : (1x)
tovarăşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 6;
trac : (c. 1683-1686 MS. 45, 876/2) : s. m. : „Thraker” : „Thrace”
: (1x)
thrachilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 12, 35;
trach Æ trac
tráge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „ziehen, wegnehmen” : „tirer,
enlever” : (10x)
au tras verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 2, 23;
au tras verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 24;
să-şi tragă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 1;
să trăgea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 4, 7;
trase verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 10, 82;
trăgîndu verb gerunziu [2] 5, 16; [3] 3, 10;
trăgîndu-să verb gerunziu [2] 12, 10;
trăgîndu-se verb gerunziu [2] 12, 17;
trăgîndu-şi verb gerunziu [3] 5, 25;
trai : (1642 CAZ. GOV. 221) : s. n. : „Leben” : „vie” : (1x)
traiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 3, 23;
trandafír : (1441 DRHB I, 165 / în antr. Trendafil ) : s. m. : „Rose”
: „rose” : (1x)
trandafir subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [3] 7, 17*;
trăí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „leben” : „vivre” : (6x)
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a trăi verb infinitiv prezent [1] 2, 13; 4, 35;
trăiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 5, 27;
trăind verb gerunziu [2] 6, 26; 9, 9;
veţi trăi verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 2, 33;
tră’snet : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Donner” : „foudre” : (1x)
trăsnete subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 10, 30;
trăsúră : (c. 1665-1672 MS. 4389, 895/2) : s. f. : „Abwiegung, Wert”
: „pesage, valeur” : (1x)
trăsurii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 14, 24;
treábă : (c. 1564 CORESI, CAZ. 179) : s. f. : „Arbeit, Beschäftigung”
: „travail, activité” : (26x)
treaba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 28; 13, 15; [2]
4, 28; 12, 39; [3] 4, 20;
treabă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 34; [2] 2, 30;
8, 20; 8, 31; 10, 19; 14, 22; 15, 28; [3] 3, 29; 6, 30;
trêbe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 24;
trebi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 41; 10, 42;
12, 45; 13, 37; [2] 8, 9; 11, 1; 13, 2; 13, 23; 15, 5;
trebile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 37; 13, 15;
treáptă : (1581 CORESI, EV. 345) : s. f. : „Stufe” : „marche” : (1x)
trêpte subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 31;
trebuí : (1478 DERS) : v. IV : „nötig sein, müssen” : „avoir besoin,
falloir” : (5x)
trebuia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 11, 18; 13, 20;
trebuie verb indicativ prezent 3 sg. [3] 1, 12; 1, 12;
vor trebui verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 2, 15;
trebuínţă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Nutzung” : „utilité” :
(1x)
trebuinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 33;
tréce : (1521 NEACŞU) : v. III : „durchgehen, vorübergehen,
übergehen, treten” : „passer, s’écarter” : (27x)
ai trecut verb indicativ perfect compus 2 sg. [3] 6, 15;
a trêce verb infinitiv prezent [1] 2, 22; 16, 6;
au fost trecut verb indicativ mcpf. 3 pl. [1] 12, 30;
au trecut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 24; 9, 48; 12, 10;
au trecut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 3; 3, 38; 5, 6;
5, 52;
să trêcem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 5, 41;
trêce verb indicativ prezent 3 sg. [3] 5, 15;
trêce-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 5, 50;
trecînd verb gerunziu [2] 1, 20; 14, 1; 14, 45;
trecu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 8; 5, 43; 5, 52; 11,
62; 16, 6; [2] 1, 22; [3] 4, 17;
trecură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 6;
va trêce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 40;
vom trêce verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 5, 50;
trecút : (1559-1560 BRATU) : adj. : „vergangen” : „passé” : (1x)
trecut adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 6,
18;
trei : (1551-1553 ES) : num. card. : „drei” : „trois” : (11x)
cei trei num. card. masc. nom./ac. art. [2] 4, 44;
cêle trei num. card. fem. nom./ac. art. [1] 11, 28; 11, 34;
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trei num. card. fem. nom./ac. [1] 5, 33; 11, 28; [2] 5, 14; 8, 34;
[3] 4, 4; 6, 38;
trei num. card. masc. nom./ac. [2] 7, 27; [3] 6, 6;

tréilea, tréia : (1551-1553 ES) : num. ord. : „dritte” : „troisième”
: (6x)
al treilea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [1] 14, 27; [2] 4, 23; 7,
10; 14, 1;
al treilea num. ord. neutru sg. nom./ac. art. [3] 5, 40;
a treia num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 18;
tremíte Æ trimite
tremítere Æ trimitere
tréstie : (1439 SUCIU II, 204 / în top. Trestztya) : s. f. : „Rohr”
: „roseau” : (1x)
o trestie subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 2, 22;
trezí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „erwachen” : „éveiller, réveiller”
: (1x)
trezvindu-se verb gerunziu [3] 2, 24;
trezví Æ trezi
triméte Æ trimite
trimís : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „(aus)geschickt” : „envoyé”
: (3x)
cêle trimise adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [2]
2, 13;
cel trimis adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1]
12, 8;
trimişi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
15, 17;
trimíte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „schicken, senden” :
„envoyer” : (118x)
ai trimis verb indicativ perfect compus 2 sg. [2] 15, 22;
am trimis verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 12, 16; 13, 18;
am trimis verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 12;
a să trimite verb infinitiv prezent [2] 3, 37;
a trimite verb infinitiv prezent [1] 9, 1; 12, 10;
aţi trimis verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 12, 10; 13, 37;
au trimes verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 60; [3] 5, 11;
au trimis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 10; 8, 10; 8,
20; 8, 22; 12, 3; 14, 20;
au trimis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 46; 3, 39; 5,
49; 6, 60; 7, 9; 7, 10; 7, 19; 7, 26; 8, 17; 10, 3; 10, 15;
10, 17; 10, 25; 10, 51; 10, 69; 11, 44; 11, 58; 12, 2; 12,
19; 12, 26; 12, 49; 13, 11; 13, 14; 13, 19; 13, 25; 13,
35; 14, 2; 14, 24; 15, 1; 15, 26; 15, 28; 16, 18; 16, 19;
16, 19; 16, 20; 16, 21; [2] 1, 20; 3, 7; 4, 20; 4, 19; 4,
23; 5, 24; 6, 1; 8, 9; 8, 11; 12, 21; 12, 43; 13, 20; 14,
12; 14, 19;
s-au fost trimis verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg. [2] 5, 18;
s-au trimis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 7; 14, 21;
[2] 4, 44; 11, 17;
să trimitea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 4, 4;
să trimiteţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [2] 2, 15; [3] 3, 25;
să trimiţă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 35; 13, 21; 16, 18;

[2] 11, 6; 14, 27; [3] 5, 42;
tremiteţi verb imp. 2 pl. [2] 11, 36;
trimis-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [2] 11, 32;
trimis-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 11, 34;
trimis-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 30; [2] 4, 20;
trimise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 27; 5, 38; 7, 27;
9, 35; 9, 70; 10, 20; 10, 89; 11, 9; 11, 17; 11, 41; 11,
42; 11, 62; 12, 1; 12, 46; 13, 17; 13, 34; [2] 14, 39;
trimite verb imp. 2 sg. [1] 7, 7; 12, 45; 13, 16; [2] 3, 38; 15,
23;
trimitea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 13, 21;
trimiteţi verb imp. 2 pl. [2] 11, 37; [3] 6, 27;
trimiţînd verb gerunziu [2] 11, 14; 11, 26; [3] 1, 8; 6, 6;
trimiţîndu-se verb gerunziu [2] 1, 20; 4, 21;
vei trimite verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 43;
trimítere : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Geschenk, 2.
Vertreibung” : „1. présent, cadeau, 2. déportation” : (3x)
tremiteri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 18;
trimitere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 4;
trimiterile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 3, 2;
trîmbiţá : (1551-1553 ES) : v. I : „trompeten, ausposaunen” :
„trompeter, sonner la trompette” : (8x)
au trîmbiţat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 54; 4, 40;
6, 33; 7, 45;
trîmbiţară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 13; 5, 33; 9,
13; 16, 8;
trî́mbiţă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Trompete” : „trompette” :
(10x)
trîmbiţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 31; [2] 15, 25;
trîmbiţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 54; 5, 33; 9,
12; 9, 13; 16, 8;
trîmbiţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 40; 6, 33; 7,
45;
trúdă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mühsal, Mühe” : „peine” :
(2x)
trudă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 14;
trudele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 15;
trudí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sich anstrengen, sich
bemühen” : „peiner” : (1x)
să trudiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 21;
trufíe : (c. 1560 GCR I, 3) : s. f. : „Arroganz, Hochmut” : „arrogance, orgueil” : (2x)
trufie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 2, 3;
trufiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 47;
trup : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Körper” : „corps” : (18x)
ale trupuri subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 12, 39;
trup subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 6, 30; 14, 38;
15, 30; [3] 2, 29;
trupul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 7, 7; 7, 37; 9, 9;
9, 29; [3] 6, 20;
trupului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [2] 3, 17; 7, 4; 9,
7; [3] 2, 23;
trupuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 11; 12, 26;
trupurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 7, 17; 11, 4;
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tu : (1521 NEACŞU) : pron. pers. : „du” : „tu, toi” : (93x)
te pron. pers. 2 sg. ac. neacc. [1] 4, 33; 9, 30; 10, 20; 10, 56;
15, 9; 16, 21; [2] 7, 27; 7, 27; 7, 27; 7, 27; 7, 27; 7, 28;
7, 29; 7, 37; [3] 2, 8;
tine pron. pers. 2 sg. ac. acc. [1] 4, 33; 8, 32; 9, 30; 10, 19; 10,
20; 10, 70; 11, 42; 11, 57; 12, 45; 15, 9; 16, 21; [2] 7,
17; 7, 37; [3] 2, 7; 2, 8; 5, 40;
tu pron. pers. 2 sg. nom. [1] 2, 18; 2, 18; 3, 53; 3, 54; 7, 37;
10, 70; 11, 57; 13, 8; [2] 1, 27; 3, 34; 7, 9; 7, 17; 7, 19;
7, 31; 7, 36; [3] 2, 3; 2, 4; 2, 5; 2, 6; 2, 9; 6, 4; 6, 5; 6,
6; 6, 7; 6, 12;
tu pron. pers. 2 sg. voc. [2] 7, 34; 14, 9; 14, 35; 15, 22;
ţ- pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 15, 6; [3] 6, 15;
ţi pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 11, 57; 12, 45; [2] 7, 7; 7, 16;
7, 16; 7, 27; 7, 27; [3] 5, 37; 5, 37; 6, 14;
ţie pron. pers. 2 sg. dat. acc. [1] 5, 17; 8, 32; 10, 54; 10, 54;
10, 54; 10, 56; 11, 9; 11, 42; 11, 57; 12, 45; 12, 45; 15,
5; 15, 5; 15, 5; 15, 6; 15, 7; 15, 8; [2] 3, 33; 7, 14; [3]
5, 31; 5, 37;
tubián : (c. 1665-1672 MS. 4389, 913/1) : s. m. : „tubiaene” : „tubiénien” : (1x)
tuvini adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 12,
17;
tulburá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „berühren, bestürzen” :
„troubler, boulverser” : (11x)
s-au turburat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 6;
să să turbure verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 9, 24;
să turbură verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 4, 27; 6, 8; [2]
13, 23;
să va turbura verb viitor 1 indicativ 3 sg. [2] 4, 4;
turbura verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 5; 7, 22;
turburîndu-se verb gerunziu [2] 10, 30; 15, 19; [3] 1, 17;
tulburáre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Trüben, Trübung,
Störung” : „trouble, perturbation” : (2x)
turburare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 15, 29; [3] 3,
24;
turburá Æ tulbura
turburáre Æ tulburare
turn : (1469 DERS / în top. Turnul ) : s. n. : „Turm” : „tour” :
(18x)
turnul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 14, 41;
turnuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 35; 4, 60;
5, 5; 6, 37; 13, 28; 13, 33; 13, 33; [2] 10, 18; 10, 20;
10, 22; [3] 2, 27;
turnurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 5, 5; 5, 65;
16, 10; [2] 10, 36;
un turn subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 43; [2] 13, 5;
turnáre : (c. 1665-1672 MS. 4389, 128/1) : s. f. : „Libation, Trankopfer” : „libation” : (1x)
turnarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 47;
tutíndenea Æ pretutindeni
tutíndeni Æ pretutindeni
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tuvín Æ tubian

Ţ
ţambál : (1673 DOS. PS. V. 497) : s. n. : „Zimbel” : „cymbale” :
(2x)
ţimbale subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 4, 54; 13, 51;
ţápăn Æ ţeapăn
ţáră : (1515 DERS / în top. Ţara lui Oană) : s. f. : „Land” : „pays”
: (65x)
ai ţărîi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 14, 28;
ţara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 20; 8, 3; 8, 8; 9,
24; 10, 30; 10, 38; 10, 52; 12, 25; 12, 25; 12, 32; 14, 6;
14, 17; 14, 31; 14, 31; 14, 36; 15, 4; 15, 19; 15, 21; 15,
35; 16, 13; 16, 18; [2] 1, 1; 2, 22; 4, 26;
ţară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 24; 9, 65; 9, 69;
11, 62; 11, 63; 11, 64; 13, 20; 13, 49; 14, 28; 14, 42;
14, 43; 14, 44; 15, 4; 16, 4; 16, 14; [2] 9, 24; [3] 3, 1; 4,
11; 4, 18; 6, 1;
ţări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 5; 8, 8; 15, 15;
ţărîi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 29; 3, 41; 7, 7; 9,
25; 9, 53; 9, 61; 13, 34; 14, 37; 15, 6; [2] 14, 2; 14, 9;
[3] 6, 25;
ţărîle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 38; 6, 1; 15, 23;
ţărîlor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 3, 31; 15, 19;
ţárină : (1400 DERS) : s. f. : „Land, Feld” : „terre” : (1x)
ţarina subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 10;
ţărî́nă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erde, Staub” : „terre,
poussière” : (3x)
o ţărînă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 5, 9;
ţărîna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 63; [3] 1, 29;
ţărm : (1551-1553 ES) : s. n. : „Küste” : „rivage” : (1x)
ţărmurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 1;
ţeápăn : (1620 MOXA) : adj. : „befestigt” : „fixé” : (1x)
ţapene adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 4,
9;
ţiitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Halter, Besitzer” : „tenant,
détenteur” : (1x)
Ţiitoriule subst. propriu masc. sg. voc. art. [3] 6, 2;
ţimbál Æ ţambal
ţíne/-eá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III/II : „halten” : „tenir”
: (23x)
am ţinut verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 3, 21;
a ţinea verb infinitiv prezent [2] 6, 6; [3] 6, 36; 7, 19;
au ţinut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 6; [3] 6, 25;
au ţinut verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 2, 12;
ne ţinem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 15, 34;
să să ţie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 59;
să ţie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 13, 52; [2] 1, 31; 15, 3;
să ţie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 49; [2] 10, 8;
să ţinea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 60; [2] 12, 35;
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să ţineţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [2] 1, 9; 1, 18;
ţiind verb gerunziu [2] 2, 16;
ţiindu-se verb gerunziu [2] 15, 38;
ţine verb indicativ prezent 3 sg. [1] 11, 9;
ţinea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 4, 27;
ţinem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 13, 15;

ţíţă Æ ţîţă
ţî́ţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Brust, Zitze” : „sein, tétin” :
(6x)
ţiţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 19;
ţîţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 27; [3] 3, 27; 5, 49;
ţîţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 10; [3] 5, 50;

U
ucíde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „töten, umbringen” : „tuer”
: (10x)
a ucide verb infinitiv prezent [1] 15, 40; [3] 7, 5;
au ucis verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 8, 30; [3] 7, 15;
au ucis verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 4, 34;
să ucigă verb conjunctiv prezent 3 sg. [3] 1, 2;
ucise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 15, 22;
uciseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 40; [2] 1, 16; 10, 17;
ucídere : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Mord” : „meurtre” : (4x)
ucidere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 25; [2] 4, 38;
ucideri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 3; 5, 13;
ucigáş : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 189) : adj. : „mörderisch” :
„assassin” : (1x)
ucigaşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
10, 61;
ucigătór : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Mörder” : „assassin” :
(2x)
ucigători subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 12, 6;
ucigătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9, 28;
uitá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „vergessen” : „oublier” : (3x)
să uite verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 51; [2] 2, 2;
să vor uita verb viitor 1 indicativ 3 pl. [2] 12, 24;
uitáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Vergessen” : „oubli” : (2x)
uitare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 28; 6, 20;
úleţă Æ uliţă
úliţă : (1475 DERS / în top. Uliţa) : s. f. : „Gasse” : „rue(lle)” :
(6x)
uleţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 1, 18;
uliţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 3;
uliţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 58; 2, 9; 14, 9;
[3] 1, 20;
úmăr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m./n. : „Schulter, Achsel :
„épaule : (2x)
umărul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 15, 30;
umere subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 12, 35;

umblá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(durch) gehen” : „aller,
fahren” : (8x)
îmblă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 32; 12, 33;
îmblă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 13, 29;
îmblînd verb gerunziu [2] 9, 25;
să umblăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 6, 23;
să umble verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 46; 10, 37;
umbla verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 13, 31;
umilínţă : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 315) : s. f. : „Demut” :
„humilité” : (1x)
umilinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 37;
úmple/-eá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III/II : „füllen, erfüllen” :
„remplir” : (11x)
au împlut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 50; [2] 13,
16; [3] 6, 19;
împlîndu-se verb gerunziu [3] 5, 30;
să împlea verb indicativ imperfect 3 sg. [3] 4, 3;
să împluse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 3, 30; 6, 4; 6,
5;
umplea verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 1, 18;
umplîndu verb gerunziu [3] 1, 16;
umplîndu-şi verb gerunziu [3] 5, 47;
un, o : (1521 NEACŞU) : adj./num. card./pron. nehot. : „ein” :
„un” : (72x)
cîte un num. distributiv neutru nom./ac. cu valoare adjectivală [2]
7, 7;
o adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [2] 4, 2; 5, 6; 15, 30; 15, 31;
[3] 1, 20; 7, 14;
o num. card. fem. nom./ac. [1] 5, 13; 5, 27; 7, 16; 7, 45; 9, 58;
[2] 3, 37; 7, 20; 12, 3; 12, 4; 12, 5; 12, 18; 15, 37; [3] 1,
11; 4, 12; 4, 14; 7, 12;
un adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [3] 3, 21;
un num. card. masc. nom./ac. [1] 3, 28; 3, 28; [2] 8, 11; [3] 1, 11;
6, 6; 7, 3;
un num. card. neutru nom./ac. [1] 1, 43; 10, 63; [2] 4, 10; 14,
21; 14, 23; [3] 3, 1;
una num. card. fem. nom./ac. [1] 6, 43; 11, 36;
una pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [2] 2, 29; 4, 20;
unele pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [2] 3, 19; 3, 19; 3, 19; [3] 1,
20;
unii pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 6, 40; 7, 29; [2] 4, 41; 4,
42; 7, 5; 10, 18; [3] 2, 30; 2, 31; 3, 4; 3, 10; 4, 4; 4, 9;
4, 18;
unora pron. nehot. masc. pl. dat./gen. [2] 12, 24;
unui num. card. masc. gen./dat. [1] 8, 16;
unuia pron. nehot. masc. sg. gen./dat. [1] 13, 28;
unul num. card. masc. nom./ac. [1] 8, 16; 10, 38;
unul pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 4, 38; 6, 14; 7, 26; 7,
46; 10, 56; 11, 70; 13, 28; 14, 2; 15, 28; [2] 7, 2; [3] 2,
28; 5, 49;
únde : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./conj. : „wo” : „où” : (17x)
unde adv. pron. int.-rel. [1] 1, 60; 3, 51; 9, 40; [2] 7, 28; [3]
unde conjuncţie subord. [1] 5, 63; 6, 57; 10, 73; 14, 33; [2] 1,
33; 2, 4; 4, 38; 14, 32; [3] 1, 1; 3, 29; 4, 1; 4, 11; 5, 23;
uneáltă : (1581-1582 PO) : s. f. : „Gerät, Werkzeug” : „outil,
outillage” : (2x)
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unêlte subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 12, 15;
unêltele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 9, 35;
uns : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj : „gesalbt” : „oint” : (2x)
cêle unse adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3] 4,
6;
celor unşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. art. [2]
1, 10;
urgíe : (1543 DERS / în antr. Urgie) : s. f. : „1. Grimm, Zorn, 2.
Betrübnis, Heimsuchung” : „1. fureur, rage, courroux, 2. peine”
: (14x)
urgie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 67; 15, 36; [2]
5, 20; 7, 38; [3] 5, 1; 5, 47; 6, 23;
urgii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 4, 25; 4, 40;
urgiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 44; 2, 49; 3, 8;
[2] 8, 5; [3] 6, 22;
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urma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 7, 41; 9, 23;
urmă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 23; [3] 2, 5; 5,
48;
uscát : (1439 DERS / în antr. Ivan Uscatul) : s. n. : „Festland” :
„terre ferme” : (3x)
uscat subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 8, 23; 8, 32; 15,
14;
usebíre Æ osebire
úşă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tür” : „porte” : (8x)
uşa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 1, 16; 2, 5; 14, 41;
uşă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14, 43;
uşăle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 14, 41;
uşi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 57; 12, 38;
uşile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 58;

urgisí : (1563 CORESI, PRAXIU 256) : v. IV : „in Zorn geraten” :
„s’irriter, s’enflammer” : (6x)
s-au urgisit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 59;
s-au urgisit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 17; 7, 33;
să urgisi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 27; 9, 69;
să urgisiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 1;

uşuráre : (1632 EUSTR. PRAV. 645, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Erleichterung, Mühelosigkeit” : „facilité” : (1x)
iuşurare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 2, 26;

uriáş : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Riese” : „géant” : (2x)
un uriiaş subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 3;
uriiaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 2, 4;

vad : (1414 SUCIU II, 419 / în top. Vadul Şercaiei) : s. n. : „Furt,
(aici) Hafen” : „gué, (aici) port” : (3x)
vad subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 14, 5; [2] 14, 1;
vadul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 12, 9;

urî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hassen” : „haïr” : (5x)
să urască verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 4;
urîia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 11, 21;
urînd verb gerunziu [2] 4, 36; [3] 2, 31;
urîndu-se verb gerunziu [2] 5, 8;

vai : (1504 DERS / în top. Vai-de-ei) : interj. : „wehe!, ach!” :
„malheur!, hélas!” : (1x)
vai interjecţie [1] 2, 7;

urîciúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Abscheu, Hässlichkeit,
2. Gräuel” : „1. horreur, dégoût, 2. abomination, atrocité” :
(6x)
urîciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 6, 19; 6, 25;
[3] 2, 10;
urîciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 7;
urîciunii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 24;
urîciunilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [3] 2, 18;
urî́re : (c. 1573-1578 PS. SCH. 453) : s. f. : „Hass” : „haine” : (1x)
urîre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 1;
urî́t : (1490 DLRV / în antr. Urîta) : adj. : „1. abscheulich, 2.
verhaßt, gehaßt” : „1. horrible, 2. haï, détesté” : (3x)
[cei] urîţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art. [2] 1, 27;
urîte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3] 6, 9;
urîţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 3, 4;
urmá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „folgen” : „suivre” : (6x)
a urma verb infinitiv prezent [2] 2, 32;
să urmăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 6, 23;
să urmêze verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 8, 11;
urma verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 8, 36; [3] 2, 26;
urmînd verb gerunziu [2] 9, 27;
úrmă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Spur” : „trace” : (4x)

V

váiet : (1643 VARLAAM, C. 248) : s. n. : „Wehklagen” : „cri” : (1x)
vaietul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 6, 32;
val : (1551-1553 ES) : s. n. : „Welle” : „vague” : (1x)
valurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 9, 8;
vále : (1428 DERS / în top. Valea Călugărul) : s. f. : „Tal” : „vallée”
: (2x)
văi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 38;
văile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 6, 17;
vámă : (1415 DERS) : s. f. : „Steuer, Zehnt” : „impôt, taxe, dîme”
: (2x)
ale vămilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 11, 35;
vămile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 31;
varvár Æ barbar
varvaréşte Æ barbareşte
vas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Gefäß, Geschirr, 2. Schiff”
: „1. récipient, vaisseau, 2. navire” : (19x)
nişte vase subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [2] 4, 32;
vase subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 53; 8, 26; 8,
28; 14, 10; 15, 26; 15, 32; [2] 4, 39; 4, 48; 5, 16; 9, 16;
vasele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 23; 1, 24; 2,
9; 4, 49; 6, 12; 14, 15; [2] 12, 3; 12, 6;
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vátră : (1525 BOGD., C.M. 33) : s. f. : „Gestell” : „socle” : (1x)
vatră subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 10, 26;
vădít : (c. 1665-1672 MS. 4389, 651/2) : adj. : „sichtlich” : „visible”
: (1x)
vădită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3,
17;
vă’duvă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Witwe” : „veuve” : (3x)
văduve subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 3, 10; 8, 30;
văduvelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [2] 8, 28;
vămuí : (1418-1420 DERS) : v. IV : „Zoll erheben, verzollen” :
„percevoir le droit de douane” : (2x)
să să vămuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 13, 39;
să vămuia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 13, 39;
văpáie : (1551-1553 ES) : s. f. : „Flamme” : „flamme” : (1x)
văpaie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 5;
vărsá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(aus-, ver)giessen” : „verser” :
(3x)
au vărsat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 39; 7, 17; [2] 1, 8;
văşmî́nt Æ veşmînt
vătămá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verletzen” : „blesser” :
(1x)
s-au fost vătămînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [2] 12,
22;
văzătór : (1559-1560 BRATU) : adj. : „sehend” : „voyant, qui voit”
: (1x)
celui văzătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art.
[2] 7, 35;
văzdúh : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : s. n. : „Luft, Himmel” : „air,
ciel” : (2x)
văzduh subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 5, 2; 15, 19;
veac : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Zeit, 2. Ewigkeit” : „1.
temps, 2. éternité” : (11x)
veac subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 7; 4, 24; 8,
23; 10, 30; 14, 41; [2] 14, 15; 14, 36;
veacul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 57; 15, 8; [3]
5, 11;
veacului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 2, 57;
vechi : (1551-1553 ES) : adj. : „alt” : „vieux” : (2x)
mai vechi adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[3] 3, 18;
vechi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 21;
vecín : (1482 DERS) : s. m. : „1. Nachbar, 2. Nächsten” : „1.
voisin, 2. (le) prochain” : (3x)
vecini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 6, 8; 9, 25; [3] 3,
10;
vedeá : (1521 NEACŞU) : v. II : „1. sehen, 2. wahrnehmen” : „1.
voir, 2. apercevoir” : (88x)
am văzut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 13, 3;

a să vedea verb infinitiv prezent [2] 5, 2;
au văzut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 11;
au văzut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 62; 7, 25; 15,
12; 15, 36; [2] 2, 4;
a vedea verb infinitiv prezent [1] 2, 7; 7, 30; [2] 6, 9;
fiind văzut verb gerunziu [2] 3, 36;
s-au fost văzînd verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [2] 12, 9;
să ne vedem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 10, 56;
să să vază verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 13, 29;
să vază verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 9, 25;
să vază verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 7, 7; [3] 5, 47;
să văzu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 7, 28;
să vedea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 25; 12, 16;
văzînd verb gerunziu [1] 4, 21; 4, 35; [2] 2, 2; 4, 41; 7, 20;
8, 8; 9, 23; 12, 42; 12, 45; 14, 26; 14, 30; 15, 21; [3] 1,
27; 2, 23; 3, 8; 3, 11; 4, 8; 5, 14; 5, 48; 6, 17;
văzîndu verb gerunziu [1] 10, 64; [2] 7, 4; 7, 28; [3] 6, 23;
văzîndu-se verb gerunziu [1] 4, 20;
văzu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 6; 2, 24; 3, 29; 3,
43; 4, 20; 4, 30; 5, 31; 6, 43; 6, 47; 7, 23; 7, 44; 9, 7;
9, 14; 9, 57; 11, 38; 11, 39; 12, 1; 12, 42; 13, 2; 13, 54;
14, 35; 15, 32; 16, 6;
văzură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 3, 17; 4, 7; 4, 12;
4, 38; 8, 18; 9, 6; 9, 16; 9, 39; 10, 64; 11, 49; 11, 73;
12, 51; 16, 6;
vêde verb indicativ prezent 3 sg. [2] 12, 22;
vedea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 12, 29; [2] 3, 17;
vedea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 16; 4, 6;
vezi verb imp. 2 sg. [2] 7, 17;
vedére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Sehen, Aussicht, 2. Vision” : „1. vue, 2. vision” : (7x)
vedêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 36; [3] 5, 24;
vedêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 27; [2] 3, 16;
15, 12; [3] 5, 33; 6, 15;
vení : (1521 NEACŞU) : v. IV : „(an)kommen” : „venir” : (136x)
am venit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 11; 12, 45; [2]
14, 7;
au venit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 47; 4, 29; 5,
14; 6, 31; 7, 11; 7, 19; 8, 4; 14, 22; 15, 17; 16, 22; [2]
8, 20; 8, 25; 12, 31; 14, 21; [3] 5, 16;
au venit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 53; 6, 3; 7, 14;
7, 30; 11, 22; 12, 42; 13, 22; 14, 2; 15, 11; 16, 9; [2] 1,
7; 1, 14; 3, 9; 4, 25; 4, 31; 6, 28; 8, 35; 11, 2; [3] 2, 24;
a veni verb infinitiv prezent [1] 4, 46; 5, 39; 7, 45; 9, 60; 9, 72;
[2] 3, 18; 3, 24; 9, 11;
era venite verb indicativ mcpf. perifrastic 3 pl. [3] 4, 6;
să venim verb conjunctiv prezent 1 pl. [2] 6, 17;
să vie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 3, 39; 5, 11; 5, 42; 5, 45;
12, 17; [2] 13, 12;
să vie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 4, 35; 9, 69; 10, 59; 13,
1; 13, 21; 13, 22; [2] 12, 7;
să vine verb indicativ prezent 3 sg. [1] 10, 30;
va veni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 41;
veni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 30; 4, 5; 6, 5; 7,
27; 7, 29; 9, 34; 9, 43; 10, 7; 10, 67; 11, 15; 11, 60; 12,
32; 12, 40; 12, 41; 13, 20; 13, 22; 15, 15; 15, 32; 15,
40; [2] 10, 24; 13, 26; 14, 4; 14, 26; [3] 2, 26; 6, 16;
veniia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 40; [2] 15, 25; [3] 6,
21;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
veniia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 13, 9; [3] 5, 48;
venind verb gerunziu [2] 12, 35;
veniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 15; 3, 40; 3, 41;
5, 46; 7, 5; 7, 10; 9, 14; 10, 57; 11, 44; 12, 52; [2] 12,
39;
venise verb indicativ mcpf. 3 sg. [2] 9, 18;
venit-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 29;
venit-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 3, 5; 13, 25;
viind verb gerunziu [1] 3, 17; 4, 12; 5, 12; 9, 64; 15, 31; [2]
5, 25; 6, 14; 8, 6; 8, 35; [3] 1, 9; 2, 10; 5, 14;
viindu verb gerunziu [2] 2, 5;
vin verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 20; [2] 3, 39; 8, 18; 15,
24;
vine verb indicativ prezent 3 sg. [2] 8, 8; 8, 16; 13, 1;
vino verb imp. 2 sg. [1] 2, 18; 10, 56; 11, 9; 12, 45;
voiu veni verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 28;
vor veni verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 1; [2] 6, 14; 14, 21;
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veseliia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 30;
veselitór : (c. 1564 CORESI, CAZ. 56) : adj. : „erfreulich” : „réjouissant” : (1x)
[cêle] veselitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[3] 6, 36;
véste : (1507-1508 DERS) : s. f. : „Nachricht” : „nouvelle” : (14x)
vêste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 32; 3, 23; 4, 2;
5, 28; [2] 3, 8; 3, 27; 4, 33; 5, 5; 14, 17; 14, 22; [3] 3, 2;
3, 24; 4, 2;
vêstea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 4, 39;

veníre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Ankunft” : „arrivée” : (12x)
ale venirei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 13, 26;
venire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 8, 12; 15, 8; 15,
21; [3] 3, 17; 7, 18;
venirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 68; 14, 21; [2]
8, 13; 12, 21; 14, 15;
vinirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 44;

vestí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verkünden” : „annoncer” :
(13x)
au vestit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 12, 26;
s-au vestit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 33;
să vestească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 23;
să vesti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 14, 37;
vesti verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 21;
vestiia verb indicativ imperfect 3 pl. [3] 3, 7;
vestind verb gerunziu [1] 5, 14; 6, 5; [2] 8, 13;
vestindu-se verb gerunziu [2] 10, 21;
vestiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 9, 37; 11, 21;
vestitu-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 21;

venít : (1551-1553 ES) : s. n. : „Einkommen” : „revenu” : (9x)
venit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 42; [2] 4, 8;
venitul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 44; 10, 45;
venituri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 3, 3; 9, 16; [3]
3, 16; 6, 30;
viniturile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 10, 40;

vestít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „bekannt, berühmt” : „connu,
fameux” : (3x)
cea vestită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
2, 23; [3] 3, 6;
vestită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 14,
33;

vericé : (1688 BIBLIA) : pron. nehot. : „jeder” : „n’importe qui” :
(1x)
verice pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [3] 2, 3;

vestitór : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Bote” : „messager” : (1x)
vestitoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 30;

vésel : (c. 1571-1575 FRAG. TOD.) : adj. : „fröhlich” : „joyeux” :
(2x)
prea vêseli adj. calificativ gradul superlativ masc. pl. nom./ac. neart.
[3] 7, 20;
vêseli adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 11, 26;
veselí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(sich) erfreuen” : „(se) réjouir” : (10x)
au veselit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 15, 11;
ne-am veselit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 14, 21;
ne veselim verb indicativ prezent 1 pl. [1] 12, 12;
s-au veselit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 48;
să să veselească verb conjunctiv prezent 3 pl. [3] 2, 17;
să veseli verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 11, 44; 14, 11;
veselêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 40;
veseli verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 7;
veselindu-se verb gerunziu [2] 15, 27;
veselíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fröhlichkeit” : „joie” :
(22x)
veselie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 2; 4, 56; 4,
58; 4, 59; 5, 23; 5, 54; 7, 48; 10, 66; 13, 52; 14, 11; [2]
3, 30; 4, 12; 10, 6; 15, 28; [3] 4, 6; 5, 17; 5, 36; 6, 32;
7, 15; 7, 16; 7, 19;

veşmî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gewand, Kleidung” :
„vêtement, habit” : (6x)
văşmînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 10, 21;
veşminte subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 14, 9; [2] 3,
15;
veşmintele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [3] 1, 16;
veşmînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 12, 35;
veşmîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 15;
véşnic : (c. 1573-1578 PS. SCH. 526) : adj./s. : „ewig” : „éternel” :
(8x)
a vêcinicii adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2]
7, 36;
cei vêcinice adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [1]
2, 54;
vêcinic adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
2, 51; 6, 44; 13, 29;
vêcinic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 25;
vêcinică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
7, 9;
vêcinice subst. comun masc. sg. voc. neart. [3] 6, 12;
vezír Æ vizir
viáţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Leben” : „vie” : (33x)
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a vieţi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 7, 36;
a vieţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 7, 9; [3] 4, 4;
viaţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 31; 3, 33; 4, 7;
5, 5; 6, 19; 6, 27; 7, 22; 7, 23; 7, 40; 9, 28; 10, 13; 14,
46; [3] 6, 10; 7, 6;
viaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 35; 6, 25; 7, 9;
7, 14; 14, 25; [3] 2, 23; 2, 28; 2, 32; 3, 1; 4, 6; 5, 32; 6,
1; 6, 12;
vieţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 9, 71; [2] 6, 20; [3]
5, 49;

vicleán : (1462-1463 DERS) : adj./s. : „1. hinterlistig, 2. schlimm,
3. Verräter” : „1. perfide, 2. méchant, 3. traître” : (10x)
cel ficlean subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 14, 26;
nişte viclêni subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 7, 5;
un viclean subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 5, 8;
viclean adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 14,
14; [2] 3, 38; 4, 2;
viclean subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 50;
viclêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [3] 4, 10; 6, 12; 7,
3;
viclení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verraten, hintergehen,
überlisten” : „trahir, tromper” : (6x)
au viclenit verb indicativ perfect compus 3 pl. [3] 7, 10;
au viclenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 5, 11;
s-au ficlenit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 43;
să să fie ficlenit verb cond.-opt. perfect 3 sg. [2] 13, 23;
să va vicleni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 16;
să viclenise verb indicativ mcpf. 3 pl. [1] 11, 14;
vicleníe : (c. 1551-1558 PS. V. 447) : s. f. : „1. List, Heimtücke,
2. Komplott” : „1. perfidie, ruse, 2. complot” : (3x)
viclenie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 28;
vicleniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 7;
vicleniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [3] 1, 2;
vicleşúg : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Verrat, Heimtücke, 2.
Hinterlist, List” : „1. trahison, 2. perfidie, ruse” : (18x)
ficleşug subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 4; 7, 10;
10, 80; [3] 3, 17;
vicleşug subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 31; 1, 38;
7, 27; 7, 30; 11, 1; 13, 17; 13, 31; 16, 13; 16, 15; [2] 4,
34; [3] 7, 9;
vicleşugul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 4, 36; [3] 1,
6;
vicleşuguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [2] 8, 7;
víe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Weinberg” : „vigne” : (2x)
vii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 56;
viia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 12;
viérme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Wurm” : „ver” : (2x)
viermi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 62;
viermii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 9, 9;
viérs : (1649 MARD.) : s. n. : „Lied, Melodie” : „chant, mélodie” :
(3x)
viersul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [3] 6, 32;
viersuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 5, 25;
viersurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [3] 7, 16;

viitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „kommend, zukünftig” : „à
venir, futur” : (3x)
cea viitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
4, 17; [3] 5, 2;
cel viitoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1]
4, 28;
vin : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wein” : „vin” : (6x)
a vinului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [3] 5, 10;
vin subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 5, 2; 5, 45;
vinul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [2] 15, 39; 15, 40;
vinuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [3] 6, 30;
vínă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Schuld, 2. Beschuldigung”
: „1. faute, culpabilité, 2. accusation” : (3x)
vină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 10; [3] 3, 28; 7,
7;
vínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. übergeben, 2. sich verkaufen” : „1. livrer, 2. se vendre” : (8x)
au fost vîndut verb indicativ mcpf. perifrastic 3 sg. [2] 4, 32;
au vîndut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 10, 21;
a vinde verb infinitiv prezent [1] 13, 49;
s-au vîndut verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 5, 14;
să vîndură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 17;
să vînză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 36; [2] 5, 24;
vindea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 8, 14;
viníre Æ venire
vinít Æ venit
vinovát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. schuldig, 2. Schuldige”
: „1./2. coupable” : (3x)
cel vinovat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 47;
vinovat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
14, 45; [2] 13, 6;
vis : (1551-1553 ES) : s. n. : „Traum, Traumbild” : „rêve, vision”
: (1x)
vis subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [2] 15, 11;
visteríe Æ vistierie
vistieríe : (1588 BGL) : s. f. : „1. Schatz, 2. Schatzkammer” : „1.
trésor, 2. trésorerie” : (7x)
visterie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 48; [2] 4,
42;
visteriei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 5, 18;
visterii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 29;
visteriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 3, 6;
visteriile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 24;
vistierie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 3, 28;
vítă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Vieh” : „animal, bête” : (1x)
nişte vite subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [3] 5, 40;
viteáz : (1400 DERS / în antr. Dragoş Viteazul ) : adj. : „tapfer” :
„brave” : (1x)
viteazul adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 12, 42;
vitejáşte Æ vitejeşte
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vitejă’sc Æ vitejesc
vitejésc : (c. 1640 URECHE2 89) : adj. : „tapfer” : „courageux” : (3x)
vitejască adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
6, 28; 7, 21;
vitejăsc adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [3]
2, 32;
vitejéşte : (c. 1640 URECHE2 87) : adv. : „tapfer” : „vaillamment”
: (8x)
vitejaşte adv. de mod poz. [1] 9, 10; [2] 6, 27; 7, 5; 7, 10; 14,
31; 14, 43; 14, 43; 15, 17;
vitejí : (1649 MARD.) : v. IV : „tapfer sein” : „être courageux” :
(2x)
au vitejit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 16, 23;
s-au vitejit verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 2, 22;
vitejíe : (1563 CORESI, PRAXIU 373) : s. f. : „Tapferkeit, Mannhaftigkeit, Heldenmut” : „vaillance, éroisme” : (18x)
ale vitejiilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 9, 22;
a vitejiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 8, 7;
vitejie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 61; [2] 3, 26;
8, 16; 10, 17; 12, 27; 12, 35; [3] 2, 4; 3, 14;
vitejiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 6, 31;
vitejiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 35; [2] 14, 18;
15, 17;
vitejiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 56; 8, 2; 10, 15;
16, 23;
viu : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „lebendig” : „vivant” : (13x)
cel viu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 7, 33;
[3] 6, 28;
vii adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 36;
[3] 5, 18;
viu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 7; 6,
55; 8, 7; 14, 2; [2] 7, 5; 7, 24; 12, 35; 14, 45; 15, 4;
vizír : (1595-1622 ROSETTI, LB.) : s. m. : „Wesir” : „vizir” : (1x)
vezirul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 11, 1;
vînát : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Beute” : „butin” : (1x)
vînat subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 4;
vî́nă : (1646 PRAV. MOLD. 91) : s. f. : „Riemen, Ochsenziemer” :
„fouet, nerf de bœuf” : (1x)
vine subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [2] 7, 1;
vî́năt : (1617 DIRB XVII/3, 168) : s. n. : „Hyazinth, Violett” :
„hyacinthe, (couleur) violette” : (1x)
vînăt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 23;
vîndút : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „verkauft” : „vendu” : (3x)
cei vînduţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 8, 14;
vîndută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2]
11, 3; 11, 3;
vînt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wind” : „vent” : (1x)
vînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [3] 2, 22;
vînzáre : (1581 CORESI, EV. 111) : s. f. : „Verkauf” : „vente” : (1x)
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vînzarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 8, 34;
vînzătór : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. m. : „Verräter” : „traître” :
(4x)
vînzători subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [2] 10, 22; [3] 3,
24;
vînzătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 15; 10,
13;
vîrî́ : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „sich hinein drängen, hineinkriechen” : „se mettre dedans, se glisser dans” : (1x)
să vîrî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 6, 46;
vî́rstă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Alter” : „age” : (9x)
a vîrstei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 15, 30;
vîrsta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 6, 18; 7, 27; [3] 6,
1;
vîrstă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 40; 5, 24; [3]
4, 8;
vîrstei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 6, 23; 6, 24;
vîrtós : (1521 NEACŞU) : adj./adv. : „fest, stark, kräftig” : „solide,
fort, vigoureux” : (15x)
mai vîrtos adv. de mod comp. [2] 6, 19; 6, 23; 8, 7; [3] 1, 4;
1, 8; 4, 19; 6, 31; 7, 5; 7, 6;
vîrtoasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3,
17; 6, 41;
vîrtoasă foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
neart. [1] 1, 4;
vîrtos adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
66; 10, 19;
vîrtoşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. neart. [1] 2,
42;
vîrtúte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stärke, Kraft” : „force, vigueur” : (4x)
vîrtute subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 46; 8, 1; 8, 1;
vîrtutea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 35;
vîslí : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „rudern, (aici) aus dem
Hafen auslaufen” : „ramer, (aici) arriver au large” : (1x)
vîslindu verb gerunziu [2] 12, 4;
vlădicíe : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Herrschaft, Hohepriesteramt” : „règne, la dignité de grande prêtre” : (9x)
vlădicie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 4, 25;
vlădiciei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 16, 24; [2] 4,
29;
vlădiciia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 27; 11, 57;
14, 38; [2] 4, 7; 11, 3; 14, 7;
voao Æ voi
voi : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „ihr” : „vous” : (79x)
v- pron. pers. 2 pl. ac. neacc. [2] 7, 22;
vă pron. pers. 2 pl. ac. neacc. [1] 12, 11; 12, 14; [2] 1, 5; 11,
32;
vă pron. pers. 2 pl. dat. neacc. [1] 12, 17; 12, 23; 13, 37; 13,
38; [2] 1, 3; 1, 18; 2, 15; 9, 20;
voao pron. pers. 2 pl. dat. acc. [1] 2, 65; 2, 66; 5, 50; 7, 15; 8,
20; 10, 27; 10, 28; 10, 28; 10, 29; 10, 72; 12, 17; 12,
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17; 12, 23; 12, 23; 13, 37; 13, 38; 14, 28; 15, 31; [2] 1,
2; 1, 3; 1, 5; 1, 7; 1, 18; 2, 15; 2, 16; 7, 22; 7, 23; 9,
20; 11, 19; 11, 35; 11, 36;
voi pron. pers. 2 pl. nom./ac. acc. [1] 2, 67; 2, 67; 3, 22; 8, 20;
8, 20; 10, 29; 11, 31; 11, 31; 12, 7; 12, 10; 12, 10; 12,
11; 12, 14; 12, 17; 13, 3; 13, 38; 13, 40; 15, 21; 15, 28;
16, 3; 16, 3; [2] 1, 5; 1, 5; 1, 6; 1, 18; 7, 23; 9, 25; 9,
26; 9, 27; 11, 17; 11, 20; 11, 29; 11, 32; [3] 3, 14;
voi pron. pers. 2 pl. voc. [1] 2, 64;

voí (v. IV) Æ vrea
vóie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wille” : „volonté” : (22x)
voia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 60; 4, 27; [2] 1, 3;
2, 32; 4, 20; 7, 16; 9, 27; [3] 1, 22; 2, 26;
voie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 8; 6, 13; [2] 6,
29; 9, 20; 10, 13; 11, 26; 12, 16; 14, 5; 15, 5; [3] 3, 2;
3, 5; 3, 7; 7, 12;
voievód : (1478 DERS) : s. m. : „Heerführer, Feldherr” : „commandant” : (21x)
un voivod subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 8, 10;
voivod subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 10, 65; 11, 59;
14, 47; 15, 38; 16, 11; [2] 3, 5; 4, 4; 10, 11; 10, 14; 13,
24; 14, 12;
voivodul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 13, 42; [2] 8,
8; 9, 19; 12, 32;
voivozi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 14, 42; [2] 12,
2; [3] 3, 12; 6, 41; 7, 1;
voiníc : (1495 DERS) : adj./s. m. : „1. kräftig, junger (Mann), 2.
Krieger, Soldat” : „1. fort, jeunne (homme), 2. soldat, guerrier”
: (5x)
voinici adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]
12, 27;
voinici subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 44; [2] 13, 15;
voinicii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 10, 35;
voinicilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 15, 17;
voínţă : (c. 1660 ST. LEX. 68, ap. TIKTIN3) : s. f. : „Wille” : „volonté” : (1x)
voinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 26;
voiós : (1654 NEAGOE 178) : adj. : „freudig” : „joyeux” : (1x)
voioşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [3] 5,
21;
voíre : (1642 CAZ. GOV. 354) : s. f. : „Wille” : „volonté” : (1x)
voire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 3, 3;
voitór : (1639 PARACLIS 248) : adj./s. : „wollend, wünschend” :
„souhaitant, désirant” : (3x)
voitori adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4,
42;
voitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 8, 1;
voitoriu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
1, 3;
voivód Æ voievod
volnicíe : (1581 CORESI, EV. 99) : s. f. : „1. Freiheit, 2. Erlaubnis” :

„1. liberté, 2. autorisation, permission” : (6x)
volnicie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 6; 10, 8;
10, 35; 11, 58; 14, 26; [2] 11, 30;
vorbí : (c. 1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „reden, sprechen” :
„parler” : (1x)
vorbiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 14, 9;
voroávă : (1512-1513 DERS / în top. Voroveni) : s. f. : „Wort,
Gespräch” : „mot” : (5x)
voroava subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [2] 15, 12; [3] 5, 18;
voroavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 5, 5; 8, 7; 14,
22;
voroví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „reden, sprechen” : „parler”
: (3x)
să vorovască verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 11, 20;
vorovind verb gerunziu [1] 15, 28;
vorovindu-se verb gerunziu [2] 14, 20;
vóstru, voástră : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./pron. pos. : „eu(e)r(er)” :
„votre” : (19x)
ale voastre adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. pl. [1] 12, 23;
ale voastre pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. pl. [2] 9, 20; 11, 29;
al vostru adj. pron. pos. 2 masc. pl. nom./ac. sg. [3] 6, 24;
al vostru adj. pron. pos. 2 neutru pl. nom./ac. sg. [1] 7, 28;
a voastră adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. sg. [2] 9, 21;
voastră adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. sg. [1] 12, 12; 12, 22;
12, 23; 14, 21; 15, 9; [2] 1, 4;
voastre adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. pl. [1] 7, 28;
voastre adj. pron. pos. 2 neutru pl. nom./ac. pl. [1] 2, 50; 12, 23;
vostru adj. pron. pos. 2 masc. pl. nom./ac. sg. [1] 2, 65;
vostru adj. pron. pos. 2 neutru pl. gen./dat. sg. [1] 2, 67;
voştri adj. pron. pos. 2 masc. pl. gen./dat. pl. [1] 7, 15;
voştri adj. pron. pos. 2 masc. pl. nom./ac. pl. [2] 9, 20;
vrájbă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Feindschaft” : „hostilité”
: (6x)
vrajba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 12; 11, 40; [2]
4, 3; 14, 39;
vrajbă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 28; 13, 17;
vrăjitoríe : (c. 1683-1686 MS. 45, 643/1) : s. f. : „List, Heimtücke”
: „perfidie, ruse” : (1x)
vrăjitorie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 24;
vrăjmáş : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./s. : „1. Feind, 2.
feindselig, 3. mit Feindlichkeit” : „1. ennemi, 2. hostile, 3.
hostilement” : (49x)
ale vrăjmaşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 5, 6;
a vrăjmaşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 14, 17;
celor vrăjmaşi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 14, 29;
nişte vrăjmaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [3] 2, 33;
vrăjmaş adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
3, 38;
vrăjmaş adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
5, 24;
vrăjmaş adv. de mod poz. [2] 14, 27;
vrăjmaşi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
15, 3;
vrăjmaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 29; 13, 51;
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[2] 4, 16; 8, 24; 10, 27; 10, 30; 11, 11; 13, 21; 14, 22;
15, 16; [3] 3, 24; 7, 21;
vrăjmaşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 36; 7, 29;
10, 26; 12, 15; 12, 15; 14, 26; 14, 31; 14, 34; 15, 33;
16, 2; [2] 10, 26; 15, 20; 15, 26; [3] 1, 5; 4, 4;
vrăjmaşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 7; 4, 18;
9, 46; 14, 33; 16, 7; [2] 8, 27; 10, 29; 12, 22; 12, 28; [3]
2, 13; 6, 10; 6, 15; 6, 19;
vrăjmaşu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 23;
vrăjmăşíe : (1525 DERS) : s. f. : „Feindschaft” : „hostilité” : (4x)
vrăjmăşie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 26; 9, 51;
[2] 14, 11;
vrăjmăşiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 6;
vrea : (1521 NEACŞU) : v. II : „wollen” : „vouloir, désirer” : (59x)
am vrea verb cond.-opt. prezent 1 pl. [2] 11, 28; [3] 7, 2;
am vrut verb indicativ perfect compus 1 pl. [3] 3, 21;
ar vrea verb cond.-opt. perfect 3 sg. [2] 1, 14;
aţi vrea verb cond.-opt. prezent 2 pl. [2] 11, 29;
au voit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 41;
au vrut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 49; 14, 31;
au vrut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 34;
ne vom verb indicativ prezent 1 pl. [2] 11, 35;
s-au voit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 45;
să voia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 2, 42;
să voiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 10, 47;
va verb indicativ prezent 3 sg. [1] 1, 6; 13, 14; [2] 8, 3;
va vrea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [3] 5, 11;
vei verb indicativ prezent 2 sg. [2] 7, 2; [3] 6, 10;
voi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 14, 47;
voiu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 15, 4; 15, 4;
vor verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 13; 8, 13; 12, 34; [2] 2,
25; 6, 9; 13, 11; [3] 3, 19;
vor vrea verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 30; [2] 2, 26; [3] 2, 30;
vrea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 4, 6; 5, 50; 11, 45; [2] 4,
16; 12, 8; 13, 25;
vrea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 15, 27; [3] 1, 11;
vream verb indicativ imperfect 1 pl. [1] 12, 14;
vream verb indicativ imperfect 1 sg. [2] 15, 38;
vrînd verb gerunziu [1] 5, 67; 7, 5; 11, 63; [2] 1, 18; 2, 16; 6,
30; 7, 18; 11, 23; 11, 25; 12, 4; 12, 35; 14, 39; 14, 41;
14, 42; [3] 1, 15; 5, 47;
vru verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 30; 16, 13;
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7, 18;
vréme : (1522 DERS / în antr. Gavril Vremeş) : s. f. : „Zeit” :
„temps” : (72x)
o vrême subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 33;
vrême subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 54; 6, 36; 9, 7;
10, 26; 10, 52; 11, 42; 12, 7; 14, 28; 15, 3; 15, 34; [2]
1, 5; 3, 5; 4, 17; 4, 32; 6, 1; 6, 13; 6, 26; 7, 20; 8, 25;
10, 6; 11, 1; 13, 8; 14, 29; [3] 2, 12; 2, 16; 2, 24; 4, 14;
5, 25; 6, 29; 6, 35;
vrêmea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 25; 2, 49; 2, 53;
4, 60; 6, 18; 8, 25; 8, 27; 9, 10; 9, 31; 9, 55; 9, 56; 11,
36; 12, 1; 12, 11; 13, 5; 13, 42; 14, 27; [2] 1, 22; 5, 1;
8, 19; 9, 1; 14, 1; 14, 5; [3] 3, 29; 4, 17; 5, 15; 5, 22; 5,
43; 7, 19;
vremi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 10; [2] 12, 30;
14, 38;
vremii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 1, 7; [3] 5, 11;
vremile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 59; 11, 14; [2]
9, 23; 9, 25; 12, 15; 14, 3; 15, 38;
vreodinioáră : (1581 CORESI, EV. 104.) : adv. : „manchmal, einmal”
: „parfois, une fois” : (1x)
vreodinioară adv. de timp [2] 10, 4;
vreún, vreo : (1559-1560 BRATU) : adj. pron./adv. : „irgendein”
: „quelqu’un” : (23x)
vreo adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [3] 1, 15; 2, 10;
vro adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [2] 3, 32;
vro adv. [1] 3, 24; 4, 34; 5, 22; 5, 34; 5, 60; 7, 32; 9, 49; 9,
61; 11, 45; 11, 48; 11, 74; 16, 10; [2] 4, 40; 8, 1; 12,
23; 12, 28; 13, 15; 15, 22;
vreun adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [2] 14, 22; [3] 7, 9;
vro Æ vreún, vreo

X
xantíc : (c. 1683-1686 MS. 45, 875/1) : s. m. : „Xanthikos” :
„Xanthique” : (3x)
ale lui xanthíc subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 11, 38;
lui xanthíc subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [2] 11, 30; 11, 33;

vrédnec Æ vrednic
vrédnic : (1551-1553 ES) : adj./s. : „verdient, würdig” : „mérité,
digne” : (13x)
cea vrêdnică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [2]
4, 38; 8, 33;
cei vrêdnici subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [2] 15, 21;
vrêdnec adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [2]
15, 11;
vrêdnic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2]
3, 37; 4, 25; 6, 23; 6, 24; 6, 27; 7, 29;
vrêdnică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [2] 7,
20;
vrêdnice adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
10, 54;
vrêdnici adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [2]

Z
za : (1509 DERS) : s. f. : „Panzer, Panzerhemd” : „cuirasse” : (3x)
za subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 3; 6, 43;
zale subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 2;
zabadéu : (c. 1665-1672 MS. 4389, 892/2) : s. m. : „Sabadäer” :
„Zabadéen” : (1x)
zavedii subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 31;
záre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Schein” : „lueur” : (1x)
zările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 12, 9;
zavedéu Æ zabadeu
zavísnic Æ zavistnic
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zavístie : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Neid, Missgunst” :
„envie, jalousie” : (1x)
zavistie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 16;
zavístnic : (1563 CORESI, PRAXIU 153) : adj. : „neidisch” : „envieux,
jaloux” : (1x)
zavisnice adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [3]
6, 7;
zăbávă : (1538 DERS / în antr. Zăbav) : s. f. : „1. Verspätung,
Langsamkeit, 2. Beschäftigung” : „1. retard, lenteur, 2.
occupation” : (2x)
zăbavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 4, 5; 5, 34;
zăboví : (c. 1551-1583 APOST. IORGA, ap. SLLF II, 339) : v. IV :
„sich aufhalten, verweilen, sich vespäten” : „demeurer, tarder,
s’attarder” : (2x)
nu zăbovi verb imp. 2 sg. neg. [3] 6, 9;
să zăboviia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 14, 23;
zăceá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „liegen” : „gésir” : (5x)
zăcea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 29; 3, 31; [3] 2, 22;
zăcînd verb gerunziu [2] 9, 21; [3] 4, 8;
zălóg : (1550 DERS) : s. n. : „Pfand” : „gage” : (5x)
zăloage subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 8, 7; 9, 53;
11, 62; 13, 16;
zălog subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 11;
zălogít : (1583 BGL) : adj./s. : „1. verpfändet, 2. Geisel” : „1. mis
en gage, engagé, 2. otage” : (2x)
cei zălojiţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 10, 6;
zălojiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
10, 9;
zălojít Æ zălogit
zăpádă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Schnee” : „neige” :
(2x)
zăpadă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 22; 13, 22;
zăvór : (1649 MARD.) : s. n. : „Riegel” : „verrou” : (3x)
zăvoară subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 9, 50; 12, 38;
13, 33;
zbírştină : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Tross” : „suite” : (1x)
zbirştină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 12, 21;
zborî́re : (c. 1683-1686 MS. 45, 890/1) : s. f. : „Stolz, Frechheit” :
„orgueil, insolence” : (1x)
zborîre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 6, 16;
zburdá : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. I : „ausgelassen sein” : „folâtrer” : (1x)
zburdîndu-te verb gerunziu [2] 7, 34;
zdrobí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zerbrechen” : „briser” :
(18x)
ai zdrobit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 30;
au zdrobit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 4; 8, 5;
s-au zdrobit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 36; 13, 51;

s-au zdrobit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 16;
să zdrobească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 35;
să zdrobi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 7, 43; 8, 6; 9,
15; 9, 68;
să zdrobiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 7; 5, 21; 10,
82;
va zdrobi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 3, 22; 4, 10;
zdrobêşte verb imp. 2 sg. [1] 7, 42;
zdrobêşte verb indicativ prezent 3 sg. [2] 12, 28;
zdrobíre : (1563 CORESI, PRAXIU 229) : s. f. : „Vernichtung” :
„destruction, anéantissement” : (3x)
zdrobirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 7; 2, 7; 4,
32;
zdrobít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „zerschmettert, gebrochen” : „brisé, écrasé” : (2x)
[celor] zdrobiţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [3] 2, 20;
zdrobit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [2] 9,
11;
zéce : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card./s. : „zehn” : „dix” : (2x)
zêce num. card. masc. nom./ac. [1] 3, 55;
zecile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [2] 11, 4;
zécelea, zécea : (1551-1553 ES) : num. ord. : „zehnte” : „dixième”
: (2x)
al zêcelea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [2] 5, 27;
a zêcea num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [3] 5, 14;
zeciuiálă : (1630 DRHB XXIII, 228) : s. f. : „Zehnt” : „dîme” :
(3x)
ale zeciuiêlelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 11, 35;
zeciuiêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 50; 10, 31;
zéstre : (1581-1582 PO) : s. f. : „Mitgift, Aussteuer” : „dot” : (1x)
zêstre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [2] 1, 14;
zgîrcí : (c. 1573-1578 PS. SCH. 174) : v. IV : „verkrampfen, geizig
sein” : „se crisper, être avare” : (1x)
să zgîrciră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 3, 6;
zi : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tag” : „jour, temps” : (129x)
a zilii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 15, 37;
zi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 13; 5, 27; 7, 16;
7, 45; 7, 48; 10, 55; 11, 18; 11, 48; 15, 25; [2] 3, 14; 5,
25; 6, 7; 7, 20; 10, 5; 10, 5; 10, 35; 12, 39; 13, 10; 14,
21; 15, 4; 15, 36; 15, 37; [3] 3, 25; 4, 14; 5, 11; 6, 40;
7, 15;
zile subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 30; 1, 57; 4, 52;
4, 56; 4, 59; 5, 24; 6, 9; 6, 31; 6, 51; 6, 52; 7, 50; 9, 20;
9, 64; 10, 34; 10, 34; 11, 40; 11, 65; 12, 11; 13, 26; [2]
2, 12; 5, 2; 5, 14; 10, 6; 10, 33; 13, 12; [3] 4, 15; 6, 30;
6, 38; 6, 38; 7, 17; 7, 19;
zile subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [2] 6, 11;
zilei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 15, 2;
zilele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 12; 2, 1; 2, 49;
2, 65; 3, 12; 3, 29; 3, 50; 4, 59; 5, 55; 6, 57; 8, 15; 9,
24; 9, 71; 10, 34; 10, 34; 10, 47; 11, 20; 13, 43; 14, 4;
14, 4; 14, 13; 14, 36; [2] 1, 9; 2, 16; 10, 8; 13, 9; 15,
22; [3] 4, 8; 6, 36;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
zilelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 16, 24;
zioa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 32; 2, 34; 2, 41;
2, 41; 3, 48; 4, 6; 4, 25; 4, 54; 5, 34; 5, 51; 5, 60; 5, 67;
7, 48; 7, 49; 8, 10; 9, 27; 9, 34; 9, 43; 9, 49; 10, 30; 10,
50; 11, 48; 11, 74; 13, 30; 13, 39; 13, 52; 16, 2; [2] 6,
11; 8, 26; 8, 27; 12, 38; 13, 17; 14, 4; 15, 1; 15, 3; 15,
37; [3] 5, 2; 5, 20;
zíce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „sagen” : „dire” : (159x)
ai zis verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 56; [3] 6, 15;
am zice verb cond.-opt. prezent 1 pl. [3] 5, 45;
au zis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 7, 14; 7, 18; 14, 47;
au zis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 46; [3] 1, 26;
au zisu verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 1, 29;
a zice verb infinitiv prezent [2] 4, 2;
s-au zis verb indicativ perfect compus 3 pl. [2] 3, 7;
s-au zis verb indicativ perfect compus 3 sg. [2] 3, 28; 4, 23; [3] 4, 17;
să fie zis verb conjunctiv perfect 3 sg. [2] 15, 14;
să să zică verb conjunctiv prezent 3 pl. [2] 6, 16;
să zic verb indicativ prezent 3 pl. [2] 12, 17;
să zică verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 57;
să zice verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 37; [3] 7, 17;
vei zice verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 13, 9;
zic verb indicativ prezent 1 sg. [2] 14, 7;
zic verb indicativ prezent 3 pl. [1] 10, 72;
zice verb indicativ prezent 3 sg. [2] 15, 5;
zicea verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 47; 15, 2;
zicea verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 3, 13; 14, 26; 15, 22;
zicînd verb gerunziu [1] 1, 12; 2, 17; 2, 36; 2, 41; 3, 51; 5,
10; 5, 15; 5, 19; 5, 38; 5, 42; 5, 49; 7, 6; 7, 15; 7, 27;
7, 35; 8, 31; 9, 58; 10, 17; 10, 51; 10, 55; 10, 69; 11, 9;
11, 42; 11, 49; 11, 57; 13, 7; 13, 14; 13, 17; 15, 28; [2]
2, 3; 3, 34; 6, 23; 6, 28; 7, 5; 7, 6; 7, 21; 9, 13; 14, 27;
14, 32; 14, 34; 14, 34; 15, 34; [3] 1, 11; 1, 12; 2, 17; 3,
7; 4, 20; 5, 21; 6, 11; 6, 23; 7, 11; 7, 12;
zicîndu verb gerunziu [1] 2, 27; 9, 9;
zicîndu-să verb gerunziu [2] 14, 11;
zisă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [2] 15, 33;
zisără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 34; 3, 17; 6, 21; 7,
36; 8, 19; 12, 3; 14, 25; [2] 3, 33;
zise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 7; 2, 19; 2, 40; 2,
49; 3, 14; 3, 18; 3, 44; 3, 56; 3, 58; 4, 5; 4, 8; 4, 17; 4,
30; 4, 36; 5, 17; 5, 31; 5, 40; 6, 10; 7, 3; 7, 40; 9, 8; 9,
10; 9, 44; 10, 3; 10, 6; 10, 11; 10, 15; 10, 22; 10, 63;
11, 53; 12, 44; 13, 3; 15, 33; 16, 2; [2] 2, 7; 2, 11; 3,
37; 6, 30; 7, 2; 7, 8; 7, 9; 7, 10; 7, 14; 7, 15; 7, 18; 7,
27; 7, 30; 9, 4; 9, 12; 14, 5; [3] 1, 14; 1, 15; 5, 20; 5,
30; 5, 37; 6, 29;
zisem verb indicativ perfect simplu 1 pl. [2] 2, 33;
ziseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 2, 17; 2, 33; 5, 56;
9, 20; 9, 28; 12, 53; 13, 45; [2] 8, 18;
ziş verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 6, 11;
zícere : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Wort, Rede” : „mot,
discours” : (1x)
zicerii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [2] 2, 32;
zid : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Mauer” : „mur” : (28x)
a zidurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [2] 12, 14;
zid subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 35; 13, 45; [2]
6, 10; 10, 17; 10, 35;
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zidu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 60; [2] 5, 5; 12,
15; 14, 43;
zidul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 62; 9, 54; 12, 37;
ziduri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 7; 9, 50; 13,
33; [2] 3, 19; 11, 9; 12, 13;
zidurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 10, 11; 10, 45;
10, 45; 12, 36; 13, 10; 14, 37; [3] 1, 29;
zidurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 16, 23; [2] 12, 27;
zidí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bauen, erbauen, 2. schaffen” : „1. construire, bâtir, 2. créer” : (38x)
ai zidit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 7; [3] 2, 3; 2,
9;
a să zidi verb infinitiv prezent [1] 10, 44;
aţi zidit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 13, 38;
au zidit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 47; 4, 48; 4,
60;
au zidit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 57; 6, 7; 10, 12;
12, 38; 13, 27; 13, 33; 13, 33; 16, 9; 16, 15; 16, 23; [2]
7, 23;
a zidi verb infinitiv prezent [1] 10, 10; 12, 37;
s-au zidit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 1;
să să zidească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 10, 45; 10, 45;
să să zidească verb conjunctiv prezent 3 sg. [2] 2, 23;
să zidească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 50; 10, 11; 12, 35;
să zidească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 39; [2] 9, 15;
-şi zidi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 13, 48;
zidi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 50; 9, 62; 15, 40;
zidiia verb indicativ imperfect 3 sg. [2] 1, 18;
zidiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 16; 1, 35;
zidit-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 57;
zidíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Bauen, 2. Schöpfung” : „1.
construction, 2. création” : (6x)
zidire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [3] 5, 11;
zidirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 23; [3] 2, 2;
2, 7; 6, 2;
zidirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 33;
zidít : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „gestiftet” : „fondé” : (1x)
[cei] zidite adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art. [2] 6,
23;
ziditór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Schöpfer” : „créateur” :
(2x)
Ziditoriu subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [2] 7, 23;
ziditoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [2] 1, 24;
zis : (1551-1553 ES) : adj./s. : „genannt, erwähnt” : „nommé,
mentionné” : (6x)
a celor zişi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [2] 14, 8;
cea zise adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art. [3] 6, 35;
cêle zise adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [3] 6,
36;
cêle zise subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 23; 14, 22;
cel zis adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [2] 4, 1;
zmúlgere Æ smulgere
zugrăví : (1563 CORESI, PRAXIU 396) : v. IV : „malen” : „peindre”
: (1x)
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a zugrăvi verb infinitiv prezent [2] 2, 30;

zvîrlí : (c. 1683-1686 MS. 45, 182/2) : v. IV : „werfen, schleudern” :
„jeter, lancer” : (3x)
au zvîrlit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 36;
să zvîrlească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 6, 51;

zvîrliia verb indicativ imperfect 3 pl. [2] 4, 41;
zvîrlitúră : (c. 1665-1672 MS. 4389, 843/1) : s. f. : „Geschoss” :
„projectile” : (1x)
zvîrlituri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 51;

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

I. Bibliografia indicelui de cuvinte şi forme
AA = Analele Academiei Române. Academia Română, Bucureşti, Anul I (1867) ş. u.
AIIN = Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Publicat de Alexandru Lapedatu şi Ioan Lupaş. Anul I
(1921-1922). Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1922-1945.
AL = Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, 1964 ş. u. [vezi TIKTIN3].
ANON. CAR. = Anonymus Caransebesiensis... [Mihai Halici (tatăl), Dictionarium Valachico-Latinum, vechi glosar
român-latin, c. 1650]. Publicat de Grigore Creţu în revista „Tinerimea română”, noua serie, publicaţiune
a Societăţii Literare cu acelaşi nume, sub direcţiunea lui Gregorie G. Tocilescu. Tipografia Corpului
Didactic, Bucureşti, vol. I (1898), fasc. III, p. 326-380.
ANON. CAR.2 = Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române [c. 1650]. Studiu introductiv,
ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
APOL. = Ioan Cantacuzino, Patru apologii pentru religia creştină şi patru oraţii traduse în limba română la mijlocul
secolului al XVII-lea de Nicolae Spătarul (Milescu). Ediţie critică, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi
comentarii, glosar de Eugenia Dima. Colecţia „Fontes Traditionis”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2010.
APOST. IORGA = Apostolul Iorga [c. 1551-1583]. În G. Mihăilă, Observaţii asupra manuscrisului slavo-român al popii
Bratul (1559-1560), în Ion Gheţie et al. (ed.), Studii de limbă literară şi filologie. Vol. II. Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1972, p. 301-345.
ARH. II = Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi. Anul II (1890-1891). Editura Societăţii Ştiinţifice şi
Literare, Iaşi, 1891.
BGL = Damian P. Bogdan, Glosarul cuvintelor româneşti din documentele slavo-române. Tipografia „Cărţilor Bisericeşti”, Bucureşti, 1946 („Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice. Seria filologică”, nr. 1).
BIBLIA 1688 = Biblia, ádecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei Vechi şi ale cei Noao Lêge [...], tipărită întîia oară la 1688,
în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti [Retipărită după 300 de ani, în facsimil
şi transcriere, cu aprobarea Sfîntului Sinod şi cu binecuvîntarea Prea fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1988].
BOGD., C.M. = N. A. Bogdan, Din trecutul comerţului moldovenesc şi mai ales a celui ieşean. Institutul Modern de
Arte Grafice N. V. Ştefăniu şi D. Staierman, Iaşi, 1925.
BRATU = Codicele popii Bratul (1559-1560). Grafie şi fonetică, morfologia, vocabularul, textul facsimilat, indice
de cuvinte şi forme româneşti de C. Dimitriu. Casa Editorială „Demiurg”, Iaşi, 2006.
BRV = Bibliografia românească veche (1508-1830). Vol. I, II, III/1-2. Ediţie de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş.
Bucureşti, 1903-1912. Vol. III/3-8, IV. Ediţie de Ioan Bianu şi Dan Simonescu. Bucureşti, 1936-1944.
CATEH. CALV. = Catehismul calvinesc impus clerului şi poporului român sub domnia principilor Georgiu Rákoczy I şi II,
1656. Ediţie de George Bariţiu. Tipografia lui W. Krafft, Sibiiu, 1879.
CAZ. DEALU = Evanghelie învăţătoare [...], Monastirea Dealu, 1644.
CAZ. GOV. = Evanghelie învăţătoare (Govora, 1642). Ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de Alin-Mihai
Gherman. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011.
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CCR = Timotei Cipariu, Crestomatia sau Analecte literarie din cărţile mai vechi şi nouă româneşti tipărite şi manuscrise,
începînd de la secolul XVI pînă la al XIX, cu notiţia literaria, Blasiu, 1858.
CHEIA ÎNŢ. = Cheia înţelesului, scoasă pre limba rumânească de Varlaam, mitropolitul Ungrovlahiei [...],
Bucureşti, 1678. În Ioannykij Haleatovskyj, Cheia înţelesului. Ediţie, indice de nume şi glosar de Rodica
Popescu. Prefaţă de Alexandru Mareş. Libra, Bucureşti, 2000.
COD. ST. = Codex Sturdzanus [c. 1580-1619]. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de
cuvinte de Gheorghe Chivu. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
COD. VOR.2 = Codicele voroneţean [c. 1563-1583]. Ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de Mariana
Costinescu. Editura Minerva, Bucureşti, 1981.
CORESI, CAZ. = Coresi, Cazania [c. 1564]. În Coresi, Tâlcul evangheliilor şi Molitevnic rumânesc. Ediţie critică de
Vladimir Drimba, cu un studiu introductiv de Ion Gheţie. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998.
CORESI, EV. = Coresi, Cartea ce să cheamă Evanghelie cu învăţătură [Cazania a II-a], Braşov, 1581. În Diaconul
Coresi, Carte cu învăţătură (1581). Publicată de Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici. Vol. I. Textul. Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureşti, 1914.
CORESI, ÎC. = Întrebare creştinească, [tipărită de] diaconul Coresi şi Tudor diacul, Braşov [c. 1559-1560]. În Ion
Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al XVI-lea. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982 (GHEŢIE).
CORESI, LIT. = Liturghierul lui Coresi, [1570]. Text stabilit, studiu introductiv şi indice de Al. Mareş. Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1969.
CORESI, MOLIT. = Coresi, Molitevnic rumânesc [c. 1564]. În Coresi, Tâlcul evangheliilor şi Molitevnic rumânesc.
Ediţie critică de Vladimir Drimba, cu un studiu introductiv de Ion Gheţie. Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1998, p. 189-211.
CORESI, PRAV. = Coresi, Pravila, Braşov [c. 1560-1562]. În Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al
XVI-lea. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982 (GHEŢIE).
CORESI, PRAXIU = Coresi, Lucrul apostolesc sau Praxiul, Braşov, 1563. În Texte de limbă din secolul al XVI-lea,
reproduse în facsimile de I. Bianu. IV. Lucrul apostolesc – Apostolul, tipărit de diaconul Coresi la Braşov, la
anul 1653. Tiparul „Cultura Naţională”, Bucureşti, 1930.
CORESI, PS. = Coresi, Psaltirea slavo-română (1577) în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Text
stabilit, introducere şi indice de Stela Toma. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976.
CORESI, TE.2 = Tetraevanghelul tipărit de Coresi (Braşov, 1560-1561), comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Măniceşti,
1574. Ediţie alcătuită de Florica Dimitrescu. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963.
COSTIN, L. = Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei [a. 1675]. În Opere. Ediţie critică cu un studiu introductiv,
note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,
[Bucureşti], 1958.
COSTIN, N. = Miron Costin, De neamul moldovenilor [c. 1675]. În Opere. Ediţie critică cu un studiu introductiv,
note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,
[Bucureşti], 1958.
CREST. = Crestomaţie de literatură română veche. Vol. I (coord. I. C. Chiţimia, Stela Toma). Cuvînt înainte de prof. dr.
doc. Zoe Dumitrescu Buşulenga. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.
DA = (Academia Română) Dicţionarul limbii române. Sub conducerea lui Sextil Puşcariu. Tomul I. Partea I: A – B.
Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti, 1913; Tomul I. Partea II: C. Tipografia Ziarului
„Universul”, Bucureşti, 1940; Tomul I. Partea III. Fascicula I: D – de. Universul, Întreprindere Industrială
a Statului, Bucureşti, 1949; [Fascicula II: de – desţina; şpalt, 1948]; Tomul II. Partea I: F – I. Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1934; Tomul II. Partea II. Fascicula I:
J – lacustru. Tipografia Ziarului „Universul” S. A., Bucureşti, 1937; Tomul II. Partea II. Fascicula II:
Ladă – lepăda. Tipografia Ziarului „Universul” S. A., Bucureşti, 1940; Tomul II. Partea II. Fascicula III:
Lepăda – lojniţă. Tipografia Ziarului „Universul” S. A., Bucureşti, 1948.
DERS = Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române: 1374-1600. Redactor responsabil Gh. Bolocan.
Editura Academiei, Bucureşti, 1981.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

447

DIR = Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. Text stabilit şi indice de Gheorghe Chivu,
Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniţă, Alexandru Mareş şi Alexandra Roman-Moraru, introducere de
Alexandru Mareş. Editura Academiei, Bucureşti, 1979.
DIRB = Documente privind istoria României. B. Ţara Românească. Veacul XVII, vol. I-IV. Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1951-1954.
DIRC = Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacurile XI, XII şi XIII, vol. I (1075-1250) [volum
întocmit de Mihai Roller et al.]. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1951.
DLR = Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur
şi acad. Ion Coteanu. Din anul 2000, redactori responsabili: acad. Marius Sala şi acad. Gheorghe Mihăilă.
Editura Academiei, Bucureşti. Tomul I. Partea a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a: Litera D, 2006-2008; Tomul IV.
Litera L: 2008; Tomul V. Litera L: 2008; Tomul VI. Litera M: 1965-1968; Tomul VII. Partea I. Litera N:
1971; Tomul VII. Partea a 2-a. Litera O: 1969; Tomul VIII. Litera P: 1972-1984; Tomul IX. Litera R:
1975; Tomul X. Litera S: 1986-1994; Tomul XI. Partea 1. Litera Ş: 1978; Tomul XI. Partea a 2-a şi a 3-a.
Litera T: 1982-1983; Tomul XII. Partea I. Litera Ţ: 1994; Tomul XII. Partea a 2-a. Litera U: 2002;
Tomul XIII. Partea I şi a 2-a şi a 3-a. Litera V şi literele W, X, Y: 1997-2005; Tomul XIV. Litera Z:
2000.
DLRV = G. Mihăilă, Dicţionar al limbii române vechi (sfîrşitul sec. X – începutul sec. XVI). Editura Enciclopedică
Română, Bucureşti, 1974.
DOR = N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc. Editura Academiei, Bucureşti, 1963.
DOS. LIT.2 = Dosoftei, Dumnezăiasca Liturghie (1679). Ediţie critică de N. A. Ursu. Mitropolia Moldovei şi
Sucevei, Iaşi, 1980.
DOS. MOLIT. = Dosoftei, Molitvenic de-nţăles [...]. Trebnic, Tiparniţa Sfintei Mitropolii, Iaşi, 7189 [1681].
DOS. PAR. = Dosoftei, Parimiile preste an. Iaşi, 1683. Ediţie critică, introducere, note asupra ediţiei şi glosar de
Mădălina Ungureanu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012.
DOS. PS. V. = Dosoftei, Psaltirea în versuri, 1673. Ediţie critică de N. A. Ursu, cu un cuvînt înainte de Înalt
Prea Sfinţitul Iustin Moisescu, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1974.
DOS. VS. = Mitropolitul Dosoftei, Viaţa şi petrêcerea svinţilor, Iaşi, 1682-1686.
DR = Dacoromania. Buletinul Muzeului Limbii Române, condus de Sextil Puşcariu. Cluj, Anul I (1920-1921)
ş. u.; [vol. X] Comitetul de redacţie: G. Giuglea, Şt. Paşcu, E. Petrovici, Al. Procopovici, S. Puşcariu; [vol.
XI] Directori: Şt. Paşca, E. Petrovici.
DRĂGANU = Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV, pe baza toponimiei şi a onomasticei. Imprimeria
Naţională, Bucureşti, 1933 (seria „Academia Română. Studii şi cercetări”, XXI).
DRH = Mihai Berza et al., Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Comitet de coordonare: Ştefan Pascu,
Ştefan Ştefănescu, Alexandru Elian, Damaschin Mioc, Ioan Caproşu, Constantin Cihodaru, Aurel Răduţiu,
Leon Şimanschi. Editura Academiei, Bucureşti, 1969-1974. Vol. I (1384-1448) [volum întocmit de
Constantin Cihodaru, Ioan Caproşu, Leon Simanschi, Andrei Oţetea]: 1975; vol. II (1449-1486)
[volum întocmit de Leon Simanschi, Georgeta Ignat, Dumitru Agache]: 1976; vol. III (1487-1504)
[volum întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caproşu, Nistor Ciocan]: 1980; vol. XIX (1626-1628)
[volum întocmit de Haralambie Chirca]: 1969; vol. XXV (1639-1640) [volum întocmit de Nistor
Ciocan, Dumitru Agache, Georgeta Ignat şi Marius Chelcu]: 2003. B. Ţara Românească. Editura
Academiei, Bucureşti, 1965-1974. Vol. I (1247-1500) [volum întocmit de P. P. Panaitescu şi Damaschin
Mioc]: 1966; vol. III (1526-1535) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1975; vol. XXII (1628-1629)
[volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1969; vol. XXIII (1630-1632) [volum întocmit de Damaschin
Mioc]: 1969; vol. XXIV (1633-1634) [volum întocmit de Damaschin Mioc, Saşa Caracas, Constantin
Bălan]: 1974. C. Transilvania. Editura Academiei, Bucureşti, 1977-2006. Vol. X (1351-1355) [volum
întocmit de Ştefan Pascu]: 1977. D. Relaţii între Ţările Române. Editura Academiei, Bucureşti, 1977-.
Vol. I (1222-1456) [volum întocmit de Ştefan Pascu, Constantin Cihodaru, Konrad G. Gündisch]: 1977.
ES = Evangheliarul slavo-român de la Sibiu, 1551-1553. Studiu introductiv filologic de acad. Emil Petrovici.
Studiu introductiv istoric de L. Demény. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971.
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EUSTR. PRAV. = Eustratie, Pravila aleasă [Manuscris din 1632, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 41].
FL. DAR. = Floarea darurilor [Manuscris din 1680, Biblioteca Academiei Române, cota 1436, ap. DLR].
FRAG. TOD. = Fragmentul Todorescu [c. 1571-1575]. În Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al XVI-lea.
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982 (GHEŢIE).
GALR = Gramatica limbii române. Vol. I: Cuvântul, vol. II: Enunţul (coord. Valeria Guţu-Romalo). Tiraj nou,
revizuit. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2008.
GCR = M. Gaster, Chrestomaţie română. Texte tipărite şi manuscrise (sec. XVI-XIX), dialectale şi populare, cu
o introducere, gramatică şi un glosar româno-francez [...]. Vol. I. Introducere, gramatică, texte (1550-1710). F.
A. Brockhaus – Socec & Co., Leipzig – Bucureşti, 1891.
GD = Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al XVI-lea: Catehismul lui Coresi, Pravila lui Coresi, Fragmentul
Todorescu, Glosele Bogdan. Ediţii critice de Emanuela Buză, Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu. Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1982.
GHEŢIE = Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al XVI-lea: Catehismul lui Coresi, Pravila lui Coresi, Fragmentul Todorescu, Glosele Bogdan. Ediţii critice de Emanuela Buză, Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu.
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982.
G. LEX. = Mihai Alin Gherman, Primele lexicoane româneşti [Ms. Cluj; vezi TIKTIN3].
GLOS. B. = Glosele Bogdan [c. 1516-1636]. În Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al XVI-lea. Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1982 (GHEŢIE).
GLRV = Constantin Frâncu, Gramatica limbii române vechi (1521-1780). Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009.
H2 = Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor.
Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş. Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
HC = Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Typografia Societatii Academice Romane (Laboratorii
Romani), Bucureşti. Tomul I. Limba română vorbită între 1550-1600. Studiu paleografico-linguistic de B.
Petriceicu Hasdeu, cu observaţiuni filologice de Hugo Schuchard, 1878. Tomul II. Cărţile poporane ale
românilor în secolul XVI, în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, 1879. Tomul III. Istoria limbei române.
Partea I: Principie de linguistica, 1881.
HC2 = Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Tomul I. Limba română vorbită între 1550-1600. Studiu
paleografico-linguistic de B. Petriceicu Hasdeu [...]. Tomul II. Cărţile poporane ale românilor în secolul XVI...;
Tomul III. Istoria limbei române. Partea I: Principie de linguistică. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de
G. Mihăilă. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983-1987.
HERODOT = Herodot, Istorii [1668-1670, copie din 1801]. Ediţie îngrijită de Liviu Onu şi Lucia Şapcaliu, prefaţă,
studiu filologic, note şi glosar de Liviu Onu, indice de Lucia Şapcaliu. Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
IEUD = Manuscrisul de la Ieud: 1621-1633. Text stabilit, studiu filologic, studiu de limbă şi indice de Mirela
Teodorescu şi Ion Gheţie. Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
IORGA, LB. = Nicolae Iorga, În legătură cu Biblia de la 1688 şi Biblia de la 1667 a lui Nicolae Milescu. În „Analele
Academiei Române. Memoriile secţiunii istorie”, 1, II, t. XXXVIII, 1915-1916.
IORGA, S.D. = Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Vol. I-XXXI. Editura Minerva,
Bucureşti, 1901-1916.
ÎNDR. = Îndreptarea legii (Pravila lui Matei Basarab), Tîrgovişte, 1652. În Îndreptarea legii – 1652. Ediţie de acad.
Andrei Rădulescu et al. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1962.
ÎNV. = Învăţături preste toate zilele, Cîmpulung, 1642 [şi în GCR I].
ÎNV.2 = Învăţături preste toate zilele (1642). Vol. II. Texte, index des mots, glossaire et facsimiles par Willem van
Eeden. Rodopi, Amsterdam, 1985.
LDSR = Lucia Djamo-Diaconiţă, Limba documentelor slavo-române emise în Ţara Românească în sec. XIV-XV.
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971.
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MARD. = Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc şi tâlcuirea numelor din 1649. Publicate cu un studiu, note şi
indicele cuvintelor româneşti de Grigorie Creţu. Cu mai multe facsimile. Ediţiunea Academiei Române,
Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1900.
MĂRG. = Ioan Zlataust, Mărgăritare, adică cuvinte de multe feliuri, Bucureşti, 1691.
MDA = Micul dicţionar academic. Vol. I-IV. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.
Rosetti”. Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003.
MOXA = Mihail Moxa, Cronica universală [1620]. Ediţie critică, însoţită de izvoare, studiu introductiv, note şi
indici de G. Mihăilă. Editura Minerva, Bucureşti, 1989.
MS. 4389 = Biblioteca Academiei Române, Manuscrisul românesc nr. 4389 [c. 1665-1672]. Conţine traducerea
integrală a Vechiului Testament, efectuată după slavonă şi latină de un anonim muntean (probabil Daniil
Andrean Panoneanul), în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
MS. 45 = Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, fondul „Blaj”, Manuscrisul românesc nr. 45 [c. 1683-1686].
Conţine traducerea integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu şi revizuită de un anonim
moldovean (probabil Dosoftei), în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
MYST. = Mystiriu sau sacrament, Tîrgovişte, 1651. În Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche.
Vol. I (1508-1716). Ediţiunea Academiei Române, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureşti, 1903.
NEAGOE = Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie [1654]. Text ales şi stabilit de Florica Moisil şi
Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. Studiu introductiv şi note de
Dan Zamfirescu şi G. Mihăilă. Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
NEACŞU = Stela Toma, Scrisoarea lui Neacşu [1521]. În Crestomaţie de literatură română veche. Vol. I. Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p. 32-33.
NTB = Noul Testament sau Împăcarea cu Leagea Noao a lui Iisus Hristos Domnului nostru, izvodit cu mare socotinţă
den izvod grecescu şi slavonescu pren limbă rumânească [...], Bălgrad, 1648 [Ediţie modernă: Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988].
ORIG. SCR. = Ion Gheţie, Alexandru Mareş, Originile scrisului în limba română. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
PO = Palia de la Orăştie, 1581-1582. Text, facsimile, indice, ediţie îngrijită de Viorica Pamfil. Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1968.
PARACLIS = Cea mai veche carte rákóczyană [1639]. Ediţie de N. Drăganu. În „Anuarul Institutului de Istorie
Naţională”, publicat de Alex. Lapedatu şi Ioan Lupaş. Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj. Anul I
(1921-1922), p. 161-278.
PRAV. GOV. = Pravila dela Govora. Pravila bisericească numită Cea mică, tipărită mai întîiu la 1640, în Mănăstirea
Govora. Publicată acumu în transcripţiune cu litere latine de Academia Română. Tipografia Academiei
Române, Bucureşti, 1884.
PRAV. MOLD. = Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu, Iaşi, [1646], însoţită: 1. de izvoarele sale, 2. de varianta
sa muntenească intrupatâ în Îndreptarea legiĭ a lui Matei Basarab, de S. G. Longinescu, 3. de tălmăcirea sa în
franţuzeşte de A. Patrognet („Legi vechi româneşti şi izvoarele lor”, vol. I). Institutul de Arte Grafice
„Carol Göbl”, Bucureşti, 1912.
PRL = Pravila ritorului Lucaci, Putna [1581]. Text stabilit, sudiu introductiv şi indice de Ion Rizescu. Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1971.
PSALT. = Psaltirea scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte [1573-1578].
Ediţiune critică de I. A. Candrea. Vol. I. Introducere. Vol. II. Textul şi glosarele. Atelierele Grafice Socec &
Co., Bucureşti, 1916 (seria „Comisia istorică a României”) [Pentru variantele paralele citate se folosesc
abrevierile editorului].
PS. B. = Psaltirea ce să zice Cântarea a fericitului proroc şi împărat David [Psaltirea de la Alba Iulia, 1651, tipărită acum
350 de ani sub păstorirea lui Simion Ştefan, Mitropolitul Ardealului, şi văzând acum din nou lumina
tiparului cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Ediţie de Mihai
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Moraru, Alexandra Moraru, Alin Mihai Gherman. Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001].
PS. H. = Psaltirea Hurmuzachi [înc. sec. XVI]. Vol. I-II. Studiu filologic, studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi
Mirela Teodorescu, indice de cuvinte de Rovena Şenchi. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005.
PS. SCH. = Psaltirea Scheiană. Ms. 449 BAR [c. 1573-1578]. Publicată de I. Bianu. Tomul I. Textul în facsimile şi
transcriere cu variante din Coresi (1577). Ediţiunea Academiei Române, Tipografia „Carol Göbl”, Bucureşti,
1889.
PS. V. = Psaltirea Voroneţeană [c. 1551-1558], editată de G. Giuglea. În „Revista pentru istorie, arheologie şi
filologie”. Vol. XI (1910), p. 444-467; vol. XII (1911), p. 194-209 şi p. 475-487.
ROSETTI, LB. = Alexandru Rosetti, Lettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives
de Bistritza (II). În „Grai şi suflet. Revista Institutului de Filologie şi Folklor”, publicată de Ovid
Densusianu, vol. III, 1927, p. 12-46.
ROSETTI, S.B. = Scrisori româneşti din arhivele Bistriţei, 1592-1638. Publicat de Al. Rosetti. Casa Şcoalelor,
Bucureşti, 1944.
SEPT. FRANKF. = Th'" qeiva" Grafh'", Palaiva" DhladhV kaiV Neva" Diaqhvkh" ajpavnta – Divinae Scripturae
nempe Veteris ac Novi Testamenti omnia, Graece, a viro doctissimo recogniata et emendata [...], Frankfurt am Main,
1597 [Principalul izvor al versiunilor biblice româneşti din secolul al XVII-lea].
SICR. DE AUR = Ioan Zoba din Vinţ, Sicriul de aur, Sas-Sebeş, 1683. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de
Anton Goţia. Editura Minerva, Bucureşti, 1984 (Restitutio).
SIM. DASC., LET. = Simion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la Aron Vodă (1359-1595), întocmit după
Grigorie Ureche vornicul, Istratie logofătul şi alţii [c. 1670]. Ediţie de Const. Giurescu, cu o prefaţă de I.
Bogdan. Socec et Co., Bucureşti, 1916.
SLLF = Studii de limbă literară şi filologie. Vol. I-III. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969-1974.
ST. LEX. = Grămăticul Staicu, Lexicon slavo-român [Manuscris de pe la 1660, Tîrgovişte. Biblioteca Academiei
Române, cota 312].
SUCIU = Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Vol. I-II. Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1967-1968.
Ş. TAINE = Şeapte taine a Besearicii, Iaşi, 1644. Ediţie critică şi studiu filologico-lingvistic de Iulia Mazilu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012.
TIKTIN = Hermann Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. Vol. I-III. Staatsdruckerei, Bucureşti,
1903-1911-1924; TIKTIN2. Vol. I-III. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden/ Freiburg, 1986-1989; TIKTIN3.
Vol. I-III. Überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder. Wiesbaden/
Cluj-Napoca, Clusium, 2000-2005.
URECHE = Grigore Ureche, Domnii Ţerei Moldovei şi viaţa lor [Letopiseţul Ţării Moldovei, c. 1640]. În Cronicele
României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, de Mihail Kogălniceanu. Ediţia a II-a. Tomul I. Imprimeria
Naţională C. N. Rădulescu, Bucureşti, 1872.
URECHE2 = Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei [c. 1640]. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, indice şi
glosar de P. P. Panaitescu. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1955.
URIC. = Theodor Codrescu, Uricariul cuprinzetoriu de hrisoave, anaforale şi alte acte din suta a XV-XIX, atingătoare
de Moldova. Vol. I-XXV. Tipografia „Buciumului Român”, Iaşi, 1852-1895; pentru vol. I, II, III, vezi şi
ediţia a II-a, Iaşi, 1871-1893.
VARLAAM, C. = Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Cazania (1643). Ediţie de J. Byck. Editura Fundaţiilor,
Bucureşti, 1943.
VARLAAM, L. = Leastviţa sau Scara Raiului de Ioan Scărarul [c. 1608-1613]. Ediţie jubiliară dedicată Sfântului
Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, autorul traducerii. Ediţie, notă asupra ediţiei şi glosar de Oana
Panaite, prefaţă şi revizuirea transcrierii interpretative de Eugen Munteanu. Editura Trinitas, Iaşi, 2007.
VARLAAM, R. = Varlaam, Opere. Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc [Dealu, 1645]. Ediţie de text, studiu
filologic şi lingvistic de Mirela Teodorescu. Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
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II. Bibliografia prefeţei şi a comentariilor
II.1. Sigle
ABEL = Les Livres des Maccabées, par le P. Félix-Marie Abel, des Frêres Précheurs, consulteur de la Comission
Biblique, J. Gabalda et C-is Éditeurs, Librairie Lecoffre, Paris, 1949.
AELIANUS = Claudius Aelianus, Poikilé historia, în Claudii Aeliani Varia historia, Tanaquillus Faber emendavit,
apud Ioannem Le’nerium, Salmurii, 1688.
AELIANUS = Claudius Aelianus, Despre specificul animalelor, în De natura animalium libri XVII: Varia historia,
Epistolae fragmenta, ex recognitione Rudolphi Hercheri, in aedibus B. G. Teubneri, în seria „Bibliotheca
scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Auctores graeci”, Lipsiae, 1864.
AMPELIUS = Lucius Ampellius, Liber memorialis, a cura di N. Terzaghi, Chiantore, Torino, 1947.
ANDRIESCU = Alexandru Andriescu, Locul Bibliei de la Bucureşti în istoria culturii, literaturii şi limbii române literare,
în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Pars I: Genesis, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 1988, p. 7-45.
APPIAN = Appian, Syriake, în Kai Brodersen, Appians Antiochike: Syriake (1, 1 – 44, 232). Text und Kommentar (în
seria „Münchener Arbeiten zur alten Geschichte”, vol. 3, Editio Maris, München, 1991.
ARRIAN = Lucius Flavius Arrianus, Anabasis Alexandri et Indica. Reliqua Arriani, F. Dübner, Karl Otfried Müller
(ed.), Firmin-Didot, Paris, 1846.
AUGUSTIN = Aurelius Augustinus, De civitate Dei, în J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series Latina, vol.
41, Garnier, Paris, 1844-1845.
AULUS GELLIUS = Aulus Gellius, Noctes Atticae, în The Attic nights of Aulus Gellius, with an English translation
by John C. Rolfe, Harvard University Press, Cambridge, 1946; Aulus Gellius, Nopţile atice, traducere de
David Popescu, introducere şi note de I. Fischer, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1965.
AURELIUS AMBROSIUS = Aurelius Ambrosius, De Iacob et vita beata libri duo, în C. Schenkl (ed.), Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL), vol. 32.2, Edited by Arbeitsgruppe CSEL an der Universität
Salzburg, Wien, 1897
BAILLY = Anatole Bailly, Dictionnaire grec-français, 26e édition revue par L. Séchan et Paul Chaintraine, Hachette,
Paris, 2000.
BIBL.1688/ B 1688 = Biblia, ádecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei Vechi şi ale cei Noao Lêge [...], tipărită întîia oară
la 1688, în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti [Retipărită după 300 de ani, în
facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfîntului Sinod şi cu binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1988].
BIBL.1795 = Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi şi a ceii Noao, toate care s-au tălmăcit de pre limba
elinească pre înţelesul limbii româneşti, acum întîiu s-au tipărit românêşte supt stăpînirea preaînălţatului
împărat a Romanilor Francisc al doilea, cu blagoslovenia mării sale prealuminatului şi preasfinţitului
domnului domn Ioan Bob, vlădica Făgăraşului [...], Blaj, 1795.
BIBL.1795/ 2000 = Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi şi a ceii Noao, care s-au tălmăcit de pre
limba elinească pre înţălesul limbii româneşti [...], Blaj, 1795 [Ediţie modernă: Roma, 2000].
BIBL.1819 = Bibliia, ádecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi şi a ceii Noao, cu chieltuiala Rosieneştii Soţietăţi a
Bibliei, în Sanktpeterburg, în tipografia lui Nic. Grecea, în anul 1819, avgust 15 zile.
BIBL.1865-1867 = Sânta Scriptură a Vechiului Testament, tradusă şi publicată de Societatea Biblică Britană şi
Străină, Imprimeria Adolf Bermann, Iaşii, 1865.
BIBL.1874 = Sănta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testamentŭ, ediţiune nouă, revedută după tecsturile originale şi
publicată de Societatea Biblică pentru Britania şi Străinătate, Tipolitografia H. Goldner, Iaşii, 1874.
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BIBL.1911 = Sfînta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, tipărită cu spesele Societăţii de Biblii Britanică şi
Străină, Bucureşti, 1911.
BIBL.1914 = Biblia, adică Dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, tipărită în zilele Majestăţii Sale
Carol I [...], ediţia Sfîntului Sinod, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1914.
BIBL.1936 = Sfînta Scriptură, tradusă după textul grecesc al Septuagintei, confruntat cu cel ebraic, în vremea
domniei Majestăţii Sale Carol al II-lea, regele românilor, din îndemnul şi cu purtarea de grijă a Înalt Prea
Sfinţitului dr. Miron Cristea, patriarhul României, cu aprobarea Sfîntului Sinod. Tipografia cărţilor
bisericeşti, Bucureşti, 1936.
BIBL.1944 = Biblia sau Sfînta Scriptură, după textul grecesc al Septuagintei, tipărită în zilele Majestăţii Sale Mihai
I, Regele României [...], ediţia a II-a, Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1944.
BIBL.1968 = Biblia sau Sfînta Scriptură, tipărită [...] cu aprobarea Sfîntului Sinod, Institutul Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1968.
BIBL.1988 = Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită [...] cu aprobarea Sfîntului Sinod, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
BIBL.ANANIA = Biblia sau Sfînta Scriptură, versiune întocmită de I. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.
BIBL.RADU-GAL. = Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, tradusă după textele
originalelor ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction, din înalta iniţiativă a
Majestăţii Sale, Regelui Carol al II-lea, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938.
BIBL.ŞAGUNA = Bibliia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii cei Vechi şi a cei Noao [...], tipărită cu binecuvîntarea
Excelenţiei Sale, Prea Sfinţitului Domn Andreiu, Baron de Şaguna, Sibiiu, 1856-1858.
BIBL.VEN. = &H qeiva GrafhV dhladhV, Palaiva" kaiV Neva" Diaqhvkh" a@panta – Divina Scriptura nempe Veteris ac Novi
Testamenti omnia [...], paraV Nikolavw/ Glukei' [...], Venetiis, MDCLXXXVII.
BIBL.VULG.BLAJ = Biblia Vulgata, Blaj, 1760-1761 [Versiune manuscrisă elaborată de un colectiv de cărturari
greco-catolici, sub conducerea episcopului Petru Pavel Aaron, vol. I-V, Cuvânt înainte de acad. Eugen
Simion, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005].
BJ = La Bible de Jérusalem, traduite en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem, Nouvelle
édition revue et corrigée, Les Éditions du Cerf, Paris, 1998.
CALMET = Dom Augustin Calmet, Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible,
Chez Pierre Émery, Paris, 1722-1728.
CHANTRAINE = Paul Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, vol. I-III, Éditions Klincksieck,
Paris, 1983-1984.
CICERO = Marcus Tullius Cicero, De Republica, J. E. G. Zetzel (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
CICERO = Marcus Tullius Cicero, De oratore, în M. Tulli Ciceronis, Scripta quae manserunt omnia, fasc. 3, De
oratore, edidit Kazimierz F. Kumaniecki, Teubner, Stuttgart -Leipzig, 1995.
CICERO = Marcus Tullius Cicero, Pro Sestio, în Cicero, Pro Sestio. In Vatinium, translated by R. Gardner Loeb,
în seria „Classical Library”, 309, Harvard University Press, Cambridge, 1958; In Pisonem, In Verrem, în
Oeuvres complètes de Cicéron, avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard, tome
troisième, Chez Firmin-Didot, Paris, 1881.
CURTIUS RUFUS = Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, Carlo M. Lucarini (ed.), în seria „Bibliotheca Teubneriana”, Walter De Gruyter, Berlin – New York, 2009.
CURTIUS RUFUS = Q. Curtius Rufus, Viaţa şi faptele lui Alexandru cel Mare, regele Macedoniei, în româneşte de
Constantin Gerota, traducere revăzută şi adnotată de Paul H. Popescu Găleşanu, Editura Minerva,
Bucureşti, 1970.
DDD = Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd edition edited by Karel van der Toom, Bob Becking,
Pieter Willem van der Horst, Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1999.
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DGRBM = Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. II, edited by William Smith, Little &
Brown, Boston, 1849.
DIODOR DIN SICILIA = Diodorus Siculus, Biblioteca istorică, traducere de Radu Hîncu, Vladimir Iliescu, Editura „Sport-Turism”, Bucureşti, 1981.
DIOGENE LAERTIOS = Diogene Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, traducere de C. I. Balmuş, Editura
Polirom, Iaşi, 1997.
DLR = Dicţionarul limbii române, tomurile I-XIX, ediţie anastatică, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2010 [Vezi, supra, şi siglele DLR şi DA].
DSF = Jean-Paul Deschler, Anastasia Weulersse, Manuel de slavon liturgique, tome II: Dictionnaire slavon-français,
Institut d’Études Slaves, Paris, 2003.
DULR = Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al limbii române, vol. I-V, ediţie revăzută şi adăugită de Alexandru
Dobrescu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu, Mydo Center, Iaşi,
1996.
ERNOUT-MEILLET = Alfred Ernout, Alfred Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Éditions C.
Klincksieck, Paris, 1985.
EUSEBIU DE CEZAREEA = Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească. Martirii din Palestina, traducere, studiu,
note şi comentarii de pr. prof. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987.
FLAVIUS IOSEPHUS = Flavius Iosephus, Antichităţi iudaice, vol. I (cărţile I-X): De la facerea lumii până la
captivitatea babiloniană, prefaţă de Răzvan Teodorescu, cuvînt asupra ediţiei, traducere şi note de Ion
Acsan, Editura Hasefer, Bucureşti, 1999; vol. II (cărţile XI-XX): De la refacerea Templului până la răscoala
împotriva lui Nero, traducere, note şi indice de nume de Ion Acsan, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001.
FLAVIUS IOSEPHUS = Flavius Iosephus, Antiquitates Iudaicae (Antichităţi iudaice), De bello Iudaico (Războiul
iudaic), Contra Apionem, în Flavii Iosephi opera, Benedikt Niese (ed.), vol. I-V, Weidmann, Berlin, 1887-1890.
FLORUS = Publius Annius Florus, Epitome of Roman History, Latin and English texts, translation by E. S.
Forster, the Loeb Classical Library, Harvard University Press, London, 1929.
GELLIUS = Aulus Gellius, Nopţile atice, traducere de David Popescu, introducere şi note de I. Fischer, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1965.
GIGUET = La Sainte Bible, traduction de l’Ancient Testament d’après la Septante, par P. Giguet, tome IV: Isaïe,
Jerémie, Baruch, Lamentations de Jerémie, Ezéchiel, Daniel, Les deux livres de Machabées, Librairie Poussielgue
Frères, Paris, 1872.
GOLDSTEIN = I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan A. Goldstein, în
seria „The Anchor Bible”, vol. 41, Doubleday & Company, Garden City, New York, 1976; II Maccabees.
A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan A. Goldstein, în seria „The Anchor
Bible”, vol. 41a, Yale University Press, New Haven, 2008.
GR.ENGL. = Greek-Englisch Lexicon of the Septuagint, revised edition, compiled by Johan Lust, Erik Enykel,
Katrin Hauspie, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2013.
GRIGORIE DE NAZIANZ = Sfântul Grigorie de Nazianz, „Cuvântarea 15: În cinstea Macabeilor”, traducere din
limba greacă şi comentariu teologic de Vasile Cristescu, în „Studii Teologice”, 2005, nr. 2, p. 86-100;
Sfântul Grigorie de Nazianz, Omilia XV, în Martha Vinson, Gregory Nazianzen’s Homily 15 and the Genesis of
the Christian Cult of Maccabean Martyrs, în „Byzantion. Revue internationale des études byzantines”, 64
(1994), nr. 1, p. 166-192.
HERODOT = Herodot, Istorii, vol. I-II, traducere de Adelina Piatkowski şi Felicia Vanţ-Ştef, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, vol. I: cărţile I-IV (1961), vol. II: cărţile V-IX (1964).
HIERONIM = Sofronius Eusebius Hieronymus Stridonensis, Prologus Galeatus, în Biblia Sacra Iuxta Vulgatam
Versionem, Adiuvantibus Bonifatio Fischer OSB, Iohanne Gribomont OSB, H. F. D. Sparks, W. Thiele.
Recensuit et Brevi Apparatu Instruxit Robertus Weber OSB, Editio Tertia Emendata, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1983.
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ISIDOR DIN SEVILLA = Isidorus Hispalensis, Etymologiarum sive originum libri XX/ The Etymologies of Isidore of
Seville, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
IUSTINUS = Marcus Iuniani Iustini, Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi ex recensione Francisci Ruehl,
Justin Gensoul (ed.), în seria „Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum teubneriana”, Teubner,
Leipzig, 1915; Epitoma Historiarum Philippicarum Pompeii Trogi/ Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue
Pompée, texte établi et traduit par Marie-Pierre Arnaud-Lindet, Bibliotheca Augustana, Paris, 2003.
KLEIN = Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English,
Macmillan, New York, 1987.
LEVIS = Jack P. Lewis, The Anchor Bible Dictionary, Doubleday, New York, 1992.
LEX.BIBL. = Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
LSJ = Henry George Liddell, Robert Scott and Henry Stuart Jones, A Greek-English Lexicon, with a Revised
Supplement, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1996.
MARD. = Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc şi tâlcuirea numelor din 1649, publicate cu un studiu, note şi
indicele cuvintelor româneşti de Grigorie Creţu, Ediţiunea Academiei Române, Institutul de Arte Grafice
„Carol Göbl”, Bucureşti, 1900.
MIKLOSICH = Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum, Emendatum auctum edidit Fr. Miklosich, Vindobonae,
Guilelmus Braumueller, 1862-1865.
MODRZEJEWSKI = La Bible d’Alexandrie, vol. 15.3: Troisième livre des Maccabées, traduction du texte grec de la
Septante, introduction et notes par Joseph Méléze Modrzejewski, Les Éditions du Cerf, Paris, 2008.
MS.4389 = Biblioteca Academiei Române, Manuscrisul românesc nr. 4389 [c. 1665-1672]. Conţine traducerea
integrală a Vechiului Testament, efectuată după slavonă şi latină de un anonim muntean (probabil Daniil
Andrean Panoneanul), în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
MS.45 = Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, fondul „Blaj”, Manuscrisul românesc nr. 45 [c. 1683-1686].
Conţine traducerea integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu şi revizuită de un anonim
moldovean (probabil Dosoftei) în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
NDU = Noul dicţionar universal al limbii române, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria
Zăstroiu (autori), ediţia a III-a, Editura „Litera Internaţional”, Bucureşti-Chişinău, 2008.
OSTROG = Bibli• sirêç´ knig¥ Vêtxago i Novago Zavêta po •z¥ku slovênsku [...], Ostrog, 1581
[Sursa principală a traducerii din MS.4389].
OVIDIUS = P. Ovidii Nasonis Ibis, ex novis codicibus edidit, scholia vetera, commentarium, cum prolegomenis,
appendice, indice addidit R. Ellis, Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, MDCCCLXXXI.
OVIDIUS = P. Ovidius Naso, Fasti, în Ovid’s Fasti, with an English translation by J. G. Frazer, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1959; Ovidiu, Fastele, traducere de Ioan Florescu şi Tr. Costa,
Editura Academiei, Bucureşti, 1965.
PAULUS OROSIUS = Pauli Orosii Historiarum adversus paganos libri VII, în J. P. Migne, Documentha Catholica omnia.
Patres Latini, vol. 31, Garnier, Paris, 1815-1875.
PLINIUS MAIOR = Caii Plinii Secundi Naturalis Historia, edidit L. Ian, C. Mayhoff, Teubner, Leipzig, 1892-1909;
PLINIUS MAIOR = Plinius Maior, Naturalis historia. Enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate, ediţie îngrijită,
prefaţă şi note de Ioana Costa, colecţia „Plural Clasic”, vol. I: Cosmologia. Geografia (cărţile I-VI),
Polirom, Iaşi, 2001; vol. II: Antropologia. Zoologia (cărţile VII-XI), Polirom, Iaşi, 2001; vol. III: Botanica
(cărţile XII-XIX), Polirom, Iaşi, 2002; vol. IV: Remedii vegetale (cărţile XX-XXVII), Polirom, Iaşi, 2003;
vol. V: Medicină şi farmacologie (cărţile XXVIII-XXXII), Polirom, Iaşi, 2004; vol. VI: Mineralogie şi istoria
artei (cărţile XXXIII-XXXVII), Polirom, Iaşi, 2005.
PLUTARH = Plutarhus, Quaestiones convivales (Symposiaka problemata), în Moralia, Gregorius N. Bernardakis (ed.), în
seria „Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana”, Leipzig, Teubner, 1892.
PLUTARH = Plutarhus, Vieţi paralele, traducere, notă introductivă şi note de N. I. Barbu, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1960-1971; Vitae, Cl. Linsdkog, K. Ziegler (ed.), vol. I-IV, Teubner, Leipzig, 1964-1973.
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POLYBIOS = Polybii Historiae, Fr. Dübner (ed.), în seria „Scriptorum Graecorum bibliotheca”, Editore Ambrosio
Firmin Didot, Paris, 1839.
SCHWARTZ = Daniel R. Schwartz, 2 Maccabees. Commentaries on Early Jewish Literature, Walter de Gruyter,
Berlin – New York, 2008.
SCRIBAN = August Scriban, Dicţionaru limbiĭ româneştĭ. Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme,
provincializme, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, Iaşi, 1939.
SEPT.BOS = &H PALAIA DIAQHKH KATA TOUS &EBDOMHKONTA – VETUS TESTAMENTUM EX VERSIONE SEPTUAGINTA
INTERPRETUM, secundum exemplar Vaticanum Romae editum, accuratissime denuo recognitum, una cum
scholiis ejusdem editionis, variis manuscriptorum codicum veterumque exemplarium lectionibus, nec non
fragmentis versionum Aquilae, Symachi Theodothionis; summa cura edidit Lambertus Bos, L. Gr. in
Acad. Franeq. Professor. Franequerae [...], MDCCIX.
SEPT.ENGL. = A New English Translation of the Septuagint, as published by Oxford University Press in 2009, including corrections and emendations made in the second printing (2009) and corrections and emendations made in June 2014, Albert Pietersma and Benjamin G. Wright (ed.), New York – Oxford (On-line:
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/, consultată la 15.11.2014).
SEPT.FRANKF. = Th'" qeiva" Grafh'", Palaiva" DhladhV kaiV Neva" Diaqhvkh" ajpavnta – Divinae Scripturae nempe
Veteris ac Novi Testamenti omnia, Graece, a viro doctissimo recognita et emendata, variisque lectionibus aucta
et illustra, Frankofurti ad Moenum, apud Andreae Wecheli haeredes, 1597.
SEPT.GERM. = Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung, in Zusammenarbeit mit
Eberhard Bons, Kai Brodersen, Helmut Engel, Heinz-Josef Fabry, Siegfried Kreuzer, Wolfgang Orth,
Martin Rösel, Helmut Utzschneider, Dieter Vieweger und Nikolaus Walter, herausgegeben von Wolfgang
Kraus und Martin Karrer, Deutsche Bibelgesellschaft, zweite, verbesserte Auflage, Stuttgart, 2010.
SEPT.LOND. = &H PALAIA DIATHKH KATA TOUS &EBDOMHKONTA – VETUS TESTAMENTUM GRÆCUM EX VERSIONE
SEPTUAGINTA INTERPRETUM, Iuxta Exemplar Vaticanum Romæ editum, Accuratissime [...], Londini, Excudebat Rogerus Daniel [...], MDCLIII.
SEPT.NEC = Septuaginta III: 1-2 Paralipomene, 1-2 Ezdra, Ester, Iudit, Tobit, 1-4 Macabei, volum coordonat de
Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, în colaborare cu Ioan Florin Florescu; traducători: Francisca Băltăceanu, Gheorghe Ceauşescu, Ştefan Colceriu, Vichi Dumitriu, Theodor Georgescu,
Octavian Gordon, Lia Lupaş, Colegiul „Noua Europă”, Polirom, Bucureşti-Iaşi, 2005.
SEPT.RAHLFS = Septuaginta, id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, editio altera
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ABREVIERILE SERIEI
a. = ante
abl. = ablativ
ac. = acuzativ
akkad. = akkadian
adj. = adjectiv
adv. = adverb
ahd. = vechi german literar
alb. = albanez
antr. = antroponim
ap. = apud
arab = arăbesc
aram. = aramaic
arom. = aromân
art. = articol
asir. = asirian
aux. = auxiliar
av. = avestic
babylon. = babilonian
băn. = bănăţean
bg. = bulgăresc
c./ cca = circa
canaan. = canaanit
cap. = capitol
cf. = confer
cond. = condiţional
conj. = conjuncţie
coron. = coronim
criş. = crişean
dat. = dativ
dial. = dialect, dialectal
dimin. = diminutiv
dr. = dacoromân
ebr. = ebraic
engl. = englezesc
egipt. = egiptean
etnon. = etnonim
f./ fem. = feminin
gen. = genitiv
germ. = german
gr. = grec(esc)
gr. biz. = grecesc bizantin
i.-e. = indoeuropean
istrorom. = istroromân
invar. = invariabil
ital. = italiană
în expr. = în expresia
lat. = latin, latinesc
lat. med. = latina medievală
lat. sav. = latina savantă
lit. = literal
loc. = locuţiune
m. = masculin
magh. = maghiar
maram. = maramureşean
marg. = marginal (glose marginale)
mgr. = mediogrecesc

mold. = moldovenesc
ms. = manuscris
munt. = muntenesc
n. = neutru
năsăud. = năsăudean
neg. = negativ
ngr. = neogrecesc
nom. = nominativ
num. card. = numeral cardinal
num. ord. = numeral ordinal
n. pr. = nume propriu
part. = participiu
pers. = persoană
pl. = plural
plur. tant. = plurale tantum
polon. = polonez
pref. = prefix
prep. = prepoziţie
priv. = privativ
pron. dem. = pronume demonstrativ
pron. nehot. = pronume nehotărît
pron. pers. = pronume personal
refl. = reflexiv
rom. com. = românesc comun
rus. = rusesc
sam. = samarinean
săs. = săsesc
sg. = singular
sir. = sirian
sîrb. = sîrbesc
sl. = slav
slavon. = slavonesc
sl. c. = slav comun
slov. = slovac
sloven. = slovenesc
sorb. j. = soraba de jos
subst./s. = substantiv
suf. = sufix
tăt. = tătărăsc
tc. = turcesc
top. = toponim
tranz. = tranzitiv
ucr. = ucrainian
vb. = verb
v. = vezi (în Comentarii)
vbavar. = vechi bavarez
vbg.= vechi bulgăresc
vfr. = vechi francez
vgr. = vechi grecesc
viit. = viitor
vind. = vechi indian
vol. = volum
vrom. = vechi românesc
vrus. = vechi rusesc
vsîrb. = vechi sîrbesc
vsl. = vechi slav

PRESCURTĂRILE TITLURILOR CĂRŢILOR BIBLICE

VECHIUL TESTAMENT
CĂRŢILE BIBLICE
(BIBL.1688)

SERIA
VECHE

Facerea
Ieşirea
Preoţiia
Numerile
A doa lêge
Iisus Návi
Judecătorii
Ruth
A împărăţiilor cea dentîiu
A împărăţiilor a doa
A împărăţiilor a treia
A împărăţiei a patra
Cartea întîia Paralipomenon
Cartea a doa Paralipomenon
Ésdras
Neémiia
Esthír
Iov
Psaltirea
Parimiile lui Solomón
Cartea Eclisiiastului
Cîntarea cîntărilor
Isaía
Ieremíia
Plînsurile Ieremíei
Iezechiíl
Daniíl
Iósiia
Ióil
Amós
Avdíu
Ioná
Mihéa
Naúm
Avvácum
Sofónia
Agghéu
Zaharíia
Maláhia
Tóvit
Iudíth
Varúh
Carte trimisă a Ieremíei
Cîntarea a trei sfinţi cuconi

Fac.
Ieş.
Lv.
Nm.
Dt.
Ios.
Jud.
Rt.
1 Reg.
2 Reg.
3 Reg.
4 Reg.
1 Cr.
2 Cr.
Ezd.
Neem.
Est.
Iov
Ps.
Pild.
Eccl.
Ct.
Is.
Ier.
Plg.
Iez.
Dan.
Iosia
Ioil
Am.
Avd.
Iona
Mih.
Naum
Avac.
Sof.
Ag.
Zah.
Mal.
Tob.
Idt.
Bar.
Ep. Ier.
Ct. Tin.

Catastih al Ésdrii
Ésdra [3]

2 Ezd.
3 Ezd.

SERIA
NOUĂ

Fac.
Ieş.
Lev.
Num.
Deut.
Ios.
Jud.
Rut
1Reg.
2Reg.
3Reg.
4Reg.
1Paral.
2Paral.
Ezd.
Neem.
Est.
Iov
Ps.
Parim.
Ecles.
Cînt.
Is.
Ier.
Plîng.
Iez.
Dan.
Iosia
Ioil
Am.
Avd.
Iona
Mih.
Naum
Avac.
Sof.
Ag.
Zah.
Mal.
Tov.
Idt.
Var.
Ep. Ier.
Cînt. trei
tin.
2Ezd.
3Ezd.

Înţelepciunea lui Solomón
Înţelepciunea lui Iisús, fiiul lui Siráh
A Sosánnei istoríe
Pentru a bălaurului Víl topire
Al Maccavéilor cuvînt dentîiu
Al Maccavéilor cuvînt al doilea
Al Maccavéilor cuvînt al treilea
A lui Iósip la Maccavéi carte

Sol.
Sir.
Sus.
Bel.
1 Mac.
2 Mac.
3 Mac.
Iosip

Sol.
Sir.
Sus.
Bel
1Mac.
2Mac.
3Mac.
Iosip

NOUL TESTAMENT
De la Matthei svînta Evanghelie
Evanghelia de la Marco
Evangheliia de la Lúca
Evangheliia de la Ioan
Faptele apostolilor
A lui Pável apostolul cea cătră
Rîmlêni carte
Cea cătră Corinthêni carte trimisă
dentîiu
Cătră Corinthêni carte trimisă a doa
Cătră Galatêni carte trimisă a lui
Pável
Cea cătră Efesêni carte trimisă a lui
Pável
Cea cătră Filipiêni carte trimisă
Cea cătră Colaseiêni carte trimisă a
lui Pável
Cea cătră Solonêni carte trimisă a lui
Pável dentîiu
Cea cătră Solonêni carte trimisă a
doa
Cea cătră Timothéu carte trimisă
dentîiu
Cătră Timothéiu carte trimisă a doa
Cea cătră Tit carte trimisă a lui Pável
Cea cătră Filimon carte trimisă a lui
Pável
Cea cătră Evrei carte trimisă a lui
Pável
A lui Iácov carte trimisă preste tot
A lui Pétru cea preste tot carte
trimisă cea dentîiu
Carte trimisă a lui Pétru preste tot a
doa
Carte trimisă a lui Ioán cea dentîiu
preste tot
Carte trimisă a lui Ioán adeverită a
doa
Carte lui Ioán a treia
Carte trimisă a Iúdei adeverită
Apocalipsis a lui Ioán Bogoslovul

Mt.
Mc.
Lc.
Ioan
Fpt.
Rom.

Mat.
Marc.
Luc.
Ioan
Fapte
Rom.

1 Cor.

1Cor.

2 Cor.
Gal.

2Cor.
Gal.

Ef.

Efes.

Filip.
Col.

Filip.
Col.

1 Tes.

1Tes.

2 Tes.

2Tes.

1 Tim.

1Tim.

2 Tim.
Tit
Filim.

2Tim.
Tit
Filim.

Evr.

Evr.

Iac.
1 Petr.

Iac.
1Petr.

2 Petr.

2Petr.

1 Ioan

1Ioan

2 Ioan

2Ioan

3 Ioan
Iuda
Apoc.

3Ioan
Iuda
Apoc.
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Numele cărţilor biblice din MS.45 şi MS.4389 care apar în formă slavonă sînt scrise cu litere chirilice, completate şi echivalate ca în lista de mai
jos.

B¥ tˆ[iö]
Isxˆ[o]dˆ[ß]
2 Za kˆ [onß]
Çisˆ[ la]
1, 2 Pa rˆ[alipomênonß]
S¨ d[ê’ i]
1, 2, 3, 4 Cr stÃ[vß]
Prit[çi]
[Prê] M¨ dˆ[rosti] sau M¨dr [ost´]
Pla’çß
[Kß] Ri mˆ[lånom]
D™ån[iö]
Sol[ ¨nånom]
Pêtrov[o]
Iüdin

[= Fac.]
[= Ieş.]
[= Deut.]
[= Num.]
[= 1, 2Paral.]
[= Jud.]
[= 1, 2, 3, 4Reg.]
[= Parim.]
[= Sol.]
[= Plîng.]
[= Rom.]
[= Fapte]
[= Tes.]
[= Petr.]
[= Iuda]

1 Moi[si]
2 Moi[si]
3 Moi[si]
4 Moi[si]
5 Moi[si]

[= Fac.]
[= Ieş.]
[= Lev.]
[= Num.]
[= Deut.]
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