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Tratatul despre raţiunea dominantă  
(Cartea a IV-a a Macabeilor),  

primul text filosofic tipărit în limba română 

1. Voi începe această prezentare generală cu expunerea cîtorva date privitoare la specificul textului, autor, datare, 
localizare etc. Această carte apocrifă a fost transmisă şi percepută în timp fie ca o carte cu conţinut filosofic, cu 
titlul Despre raţiunea dominantă (PeriV aujtokravtoro" logismou'), fie ca o carte biblică (apocrifă), relatînd despre 
rolul istoric şi martiriul fraţilor Macabei, purtînd, de data aceasta, titlul Makkabaivwn d v ([Cartea] a patra a 
Macabeilor). Aceste titluri mai cunoscute şi mai răspîndite nu sînt, totuşi, singurele pe care micul tratat le-a purtat 
în diferite manuscrise sau ediţii sau prin care a fost citat de diferiţi alţi autori vechi. Potrivit datelor adunate într-o 
sinteză alcătuită la începutul secolului al XX-lea (FREUDENTHAL, p. 117 ş. u.), textul nostru a purtat în timp 
diverse titluri: 

a. Despre raţiunea dominantă (PeriV aujtokravtoro" logismou') este titlul prezent în mărturiile cele mai vechi, de 
exemplu la Eusebius din Cezareea (263-339), Hieronymus (340-420) sau în Lexiconul lui Suidas (secolul al X-lea). 
Se mai găseşte acest titlu, cu forme uşor modificate, indicînd şi autorul presupus sau, uneori, conţinutul, ca în 
Codex Parisinus 1177, din secolul al XII-lea ( * Iwshvpou periV aujtokravtoro" logismou', [Tratatul] despre raţiunea 
dominantă al lui Iosephus), Codex Bodleianus 17 (Flabivou  jIwshvpou Makkabai>koVn h] periV aujtokravtoro" logismou', 
A lui Iosephus Flavius [carte] la Macabei sau despre raţiunea dominantă); 

b. Makkabaivwn d v ([Cartea] a IV-a a Macabeilor) este un titlu indicat ca alternativă la cel precedent de Eusebius 
din Cezareea, ca şi în cîteva dintre cele mai importante manuscrise ale Septuagintei, precum: Codex Alexandrinus, 
Codes Sinaiticus, Codex Coislinianus. În Codex Lipsiensis 783, formula de titlu este  *Iwshvpou makkabai>kow'n 
lovgo" d v =(A lui Iosephus carte a IV-a a Macabeilor); 

c. Titluri mai explicite, precum Dihvghsi"  *Iwshvpou ei*" toV martuvrion tw'n aJgivwn makkabaivwn (Relatare a lui 
Iosephus despre martiriul sfinţilor Macabei ), găsim în Codex Parisinus 1527, Codex Parisinus 1528 şi Codex Bodleianus; 

d. O a patra formulă de titlu este  *Iwshvpou ei*" touV" makkabaivou" biblivon (A lui Iosephus la Macabei carte), 
preferată de Johannes Lonicerus (1497-1569), filolog clasic şi teolog, discipol al lui Luther, care a alcătuit ediţia 
princeps a micului tratat, publicată în 1526, la Basel (Biblia Graeca, ediţia Cephalaeus Argent). 

Acestea fiind, în linii mari, antecedentele, se pare că filologii protestanţi care au alcătuit ediţia de la Frankfurt 
am Main din 1597 a Septuagintei, izvorul principal al versiunilor româneşti, au optat pentru o combinaţie între 
soluţia a) şi soluţia d): *Iwshvpou ei*" touV" makkabaivou" biblivon, h# periV aujtokravtoro" logismou'. De aici 
formulările lui Nicolae Milescu din MS. 45 (A lui Iosip la Macavéi carte, ádecă pentru sîngură ţiitoare gîndirea) şi ale 
revizorilor de la Bucureşti, din textul tipărit la 1688 (A lui Iosip la Macavei carte, ádecă pentru sîngurul ţiitoriul gînd). 
Despre titlul mult simplificat A lui Iosip Flavie, preferat în ediţiile lor din 1795 şi, respectiv, 1855, de Samuil Micu 
şi Filotei, episcopul de Buzău, nu putem spune altceva decît că pare o soluţie filologică simplificatoare. 

Prin tematică şi formă, ca şi prin mentalitatea subiacentă pe care o trădează, opera aceasta aparţine culturii 
romano-helenistice tîrzii, în varianta sa iudaică. A fost atribuită, încă din Antichitate, lui Titus Flavius Josephus 
(37 – cca 100), cunoscut istoric şi erudit roman de origine evreiască, ale cărui opere mai importante sînt cea 
„despre războiul iudaic” (periV tou' *Ioudaikou' polevmou) şi cea „despre antichităţile iudaice” ( *IoudaikhV 
ajrcaiologiva). Această falsă atribuire a făcut ca textul să se găsească adesea în manuscrise conţinînd operele 
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cunoscutului erudit iudeu de limbă greacă. Textul se găseşte însă frecvent şi în alte manuscrise ale Septuagintei, 
produse în Evul Mediu în mediile creştine. Dacă acceptăm ideea că Septuaginta, în ansamblul ei, reprezintă „cel 
mai mare document al procesului de elenizare interioară a evreimii din diaspora” (DEIßMANN 1903, p. 166), atunci 
textul atribuit lui Josephus Flavius poate fi considerat unul dintre textele în care fenomenul „aculturalizării” 
eleno-iudaice prezintă cele mai expresive trăsături. Destinat unui public relativ cultivat din diaspora iudaică, 
textul pare să fi fost conceput de la început ca o „carte” (DEIßMANN 1900, p. 151), cel mai probabil direct în 
limba greacă, întrucît o variantă în ebraică nu este cunoscută. Autorul, un evreu elenizat anonim, pare să-şi fi 
scris opera cel mai probabil în secolul I d. Hr., şi anume înainte de distrugerea definitivă a templului din Ierusalim 
(68-73 d. Hr.). Alţi autori, citaţi de CÂNDEA (p. 175, nota 6), sînt de părere că datarea „trebuie fixată între 63 î. e. 
n. (căderea pricipilor hasmoneeni) şi 40 e. n. (persecuţia lui Caligula)”. Împărtăşită de cei mai mulţi dintre exegeţi, 
această datare laxă a scrierii este mai precis circumscrisă de DUPONT-SOMMER, care propune ca perioadă a 
elaborării scrierii anii 117-118 d. Hr. Mai recent, Wolfgang Orth (în SEPT. GERM., p. 730), indică drept interval al 
elaborării operei anii 90-100 d. Hr. Evreu elenizat cu certitudine, autorul, numit adesea Pseudo-Josephus Flavius, 
îşi conturează personalitatea deopotrivă ca un cunoscător al filosofiei stoice, dar şi ca un erudit în cultura ebraică 
tradiţională. Opţiunea însăşi de a discuta despre conceptul de „raţiune dominatoare”, ca şi cunoaşterea virtuţilor 
stoice cardinale, sînt fapte care atestă că autorul era la curent cel puţin cu elementele populare ale doctrinei 
stoice, larg împărtăşită printre oamenii cultivaţi în epoca tîrzie a elenismului. Dar credinţa în nemurirea sufletului 
(vezi 14:6 sau 18:23) arată că viziunea despre lume, conştiinţa şi convingerile religioase ale autorului nostru îşi 
aveau rădăcini puternice în legea mozaică a strămoşilor săi. Unele elemente şi accente ale discursului său, cum ar 
fi sublinierea faptului că fraţii Macabei îndeplinesc cu rigoare ritualurile curente ale mozaismului, par să indice 
apartenenţa sa la cercurile fariseilor (cf. HAUTSCH1, p. 1618). Ca „patrie” a anonimului autor a fost presupusă una 
din marile metropole ale iudaismului elenistic, de exemplu Alexandria sau Antiohia. Spre Alexandria (sau altă 
metropolă de la Marea Mediterană) ne-ar trimite metaforele marinăreşti care apar pe alocuri în text, iar spre 
Antiohia existenţa documentată, în epoca romano-elenistică, în acest oraş, a unui puternic cult local al martirilor 
Macabei. 

2. În privinţa transmiterii textului, constatăm că, prezent în multe versiuni manuscrise ale Septuagintei din perioada 
cuprinsă între secolele al X-lea şi al XIII-lea, micul tratat de înţelepciune iudaico-elenistică s-a conservat în 
numeroase variante textuale, clasificate de experţi în două mari familii de manuscrise (vezi FREUDENTHAL, p. 
120 ş. u., de unde preluăm majoritatea informaţiilor de mai jos), denumite convenţional familia A şi familia B. 
Din familia A fac parte următoarele manuscrise: Codex Alexandrinus, Codex Coislinianus, Codex Cantuariensis, 
Codex  Lipsiensis 783, Codex Monacensis 488, Codex Sinaiticus, Codex Vindobonensis 45 şi Codex Parisinus 1. 
Familiei B îi aparţin manuscrisele: Codex Parisinus 1475, Codex Parisinus 10, Codex Vindobonensis 104, ca şi 
codicele pariziene nr. 548, 1177, 1576, 1577, 1528 şi 1548.  

Prima ediţie tipărită a Tratatului despre raţiunea dominantă, alcătuită, se pare, în mod necritic, după un manuscris 
neîngrijit din familia A, a apărut în volumul al III-lea al Septuagintei de la Strassburg (1526), Sacrae Scripturae veteris 
novaeque omnia, Argentorati apud Vuolfium Cephalaeum, Anno MDXXVI. Această ediţie defectuoasă este luată drept 
bază pentru ediţiile biblice care au urmat, şi anume cele de la Basel, din anii 1545, 1550 şi 1582, de la Paris, din 
1572 şi de la Frankfurt am Main, din 1597, aceasta din urmă reprodusă întocmai la Veneţia, în 1687, cu un an 
înainte de tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688), la comanda voievodului Şerban Cantacuzino. Aceasta ar fi, pe 
scurt, „genealogia” celebrului „izvod de la Frangofort”, întrebuinţat de Nicolae Spătarul Milescu drept sursă 
principală şi menţionat ca atare şi de către revizorii săi, cărturarii moldoveni anonimi şi „dascălii locului” de la 
Bucureşti. 

                                                 
1 Ernst Hautsch, Septuaginta (IV: Makkabäerbuch), în Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung 

begonnen von Georg Wissowa, unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von Wilhelm Kroll und Kurt Witte, zweite 
Reihe, vierter Halbband (Seliuntia bis Sila), Verlag J. B. Metzler, Stuttgart/ Weimar, 1923, col. 1587-1621. 
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3. Cîteva cuvinte acum despre conţinutul şi despre structura retorică a textului nostru. Tratatul despre raţiunea 
dominantă a fost conceput ca un text destinat unui cerc de cititori avizaţi, iniţiaţi deopotrivă în tradiţia iudaică, dar 
şi în filosofia greacă, în special cea stoică. Structura formală a textului este cea a unei predici-diatribe, cu 
numeroase trimiteri sau aluzii biblice de felul celor care se ţineau în sinagogă atît în Palestina, cît şi în comu-
nităţile evreieşti din marile centre ale lumii elenistice (FREUDENTHAL, p. 10 ş. u.). Tema filosofică centrală, de 
sorginte stoică, este reliefarea ideii că raţiunea, în calitate de stăpînă a celor patru virtuţi cardinale (prudenţa, 
dreptatea, blîndeţea şi bărbăţia), învinge în cele din urmă patimile şi trăirile inferioare, durerea, suferinţa şi teama 
de moarte. Pentru a ilustra această temă, Pseudo-Josephus Flavius alege ca exemplu suprem comportamentul 
eroic şi moartea ca martiri a celor şapte fraţi Macabei şi a mamei lor, care au refuzat abjurarea credinţei 
strămoşeşti la care îi constrîngea regele Ptolemeu al IV-lea Philopator. Îmbinarea celor două motive centrale ale 
discursului urmează cu destulă stricteţe regulile retoricii clasice greco-latine, după cum au observat mulţi dintre 
exegeţii care s-au ocupat de acest text. Pasajele de reflecţie filosofică alternează cu cele narative şi dialogale, fără 
să lipsească nici enunţurile encomiastice sau doxologice. Urmînd aceste reguli retorice, materia discursivă a celor 
şapte capitole s-ar putea segmenta după cum urmează (cf. şi FREUDENTHAL, p. 18-19; LUCK, p. 622-623; SEPT. 
GERM., p. 730 ş. u.): 

Prolog. Enunţarea temei centrale şi indicarea intenţiilor discursive (1:1-12) 
-  Formularea temei centrale, superioritatea raţiunii faţă de afectele inferioare (1:1-2) 
-  Primele obiecţii (1:3-6) 
-  Indicarea metodei argumentative care va fi urmată: exemplele din istoria neamului lui Israel (1:7-12) 

Partea I. Expunerea pe larg a tezei filosofice (1:13-3:18) 
-  Definiţii ale conceptelor centrale (1:13-30) 
-  Pilde din legea lui Moise (1:30-2:23) 
-  Obiecţie şi o povestioară exemplară (2:24-3:18) 

Partea a II-a. Ilustrarea prin povestiri exemplare a tezei filosofice centrale (3:19-17:6) 
-  Fundalul istoric anterior (3:19-4:26) 
-  Martiriul lui Eleazar (5:1-7:23)  
-  Martiriul celor şapte fraţi Macabei (8:1-14:10) 
-  Martiriul mamei Macabeilor (14:11-17:6) 

Epilog. Rezumat şi doxologie (17:17-18:24) 
-  Glorificarea eroilor (17:17-10) 
-  Metafora competiţiei (17:11-16) 
- Reacţii şi consecinţe (17:17-24) 
-  Recapitularea temei filosofice (18:1-5) 
-  Discursul mamei: respectarea prescripţiilor legii (18:6-19) 
-  Doxologie finală (18:20-24) 

4. Ca şi întregul Vechi Testament, textul elenistic numit de filologi Tratatul despre raţiunea dominantă al lui 
Pseudo-Jeosephus a fost tradus de Milescu în mod literal, potrivit principiilor larg împărtăşite în epocă de 
traducătorii Bibliei în limbile vernaculare. La baza acestei decizii se afla convingerea că misterul Sfintelor Scripturi 
nu trebuie afectat prin abateri interpretative de la litera textului sacru. Acelaşi principiu al literalismului a fost 
împărtăşit şi aplicat şi de către revizorii succesivi ai textului conceput iniţial de Nicolae Milescu. În conştiinţa 
traducătorului, reproducerea cuvînt cu cuvînt oferea o garanţie a conformităţii cu originalul, de unde şi o 
uniformitate adesea mecanică a transferului din greacă în română. Exista oare o preocupare a traducătorului 
pentru obţinerea unei transparenţe semantice integrale a enunţurilor pe care le formulează? Exista oare o 
autoexigenţă sau o grijă a traducătorului pentru inteligibilitate? Era el preocupat de inteligibilitatea versiunii sale? 
Îşi proiecta el gradul de competenţă al unui cititor potenţial? Sînt întrebări la care cu greu putem formula astăzi, a 
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posteriori, un răspuns convenabil. O certitudine oarecare, de la care am putea porni un demers interpretativ mai 
rafinat, este aceea că textul românesc ne apare ca o copie sau un „analogon” al celui grecesc, caracterizat printr-o 
respectare strictă a structurii sintactice a originalului, pînă la limita încălcării regulilor sistemice ale limbii-ţintă, 
româna în cazul de faţă, şi printr-o încercare de echivalare cît de cît consecventă a bogatei terminologii filosofice 
greceşti prezente în text. Simpla examinare comparativă a primelor perioade ale tratatului este instructivă în acest 
sens: 

MS. 45: 
[1.] Preafilosofăscul cuvîntu a arăta vrînd, dă sîngur despuitor iaste patimilor cel binecredincios gînd, 
sfătui-v-aş dară voao drept pentru ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. [2.] Pentru că şi de treabă iaste 
spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, într-alt chip, a cei prea mari bunătăţi, zic, dară, înţelepciunei coprinde laudă. [3.] 
Dă, dară, acelor a întregăciunei opritoare patime gîndul să arată a birui lăcomiei pîntecelui şi poftei, [4.] ci şi 
acelor a dreptăţii contenitoare patime a birui să arată, în ce chip răului nărav, şi celor a vitejiei contenitoare 
patime: mîniei şi uciderii şi durerii. [5.] Cum, dară, poate fi, ară zice neştine, dă patemilor gîndirea biruiêşte, 
uitării şi neştiinţei nu despuiêşte? De rîs ispitindu-să a zice. [6.] Pentru că nu a patemilor sale gîndirea 
biruiêşte, ci celor a dreptăţii şi a vitejiei şi a întregăciunei firei împotrivitoare; şi acestora nu ca doară pre iale 
să le surpe, ci ca nu la iale să să supuie. 

FRANKF.: 
[1.] Filsofwvtaton lovgon ejpideivknusqai mevllwn, eij ajtodevspotov" ejstin tw'n paqw'n oJ eujsebhV" logismov", 

sumbouleuvsaim’ a#n uJmi'n ojrqw'" o@pw" prosevchte proquvmw" th'/ filosofiva/. [2.] kaiV gaVr ajnagkai'o" eij" 

ejpisthvmhn pantiV oJ lovgo" kaiV a!llw" th'" megivsth" ajreth'", levgw dhV fronhvsew", perievcei e!painon. [3.] eij 

a!ra tw'n swfrosuvnh" kwlutikw'n paqw'n oJ logismoV" faivnetai ejpikratei'n, fastrimargiva" teV kaiV 

ejpitumiva" [4.] ajllaV kaiV tw'n th'" dikaiosuvnh" ejmpodistikw'n patw'n kurieuvein ajnafaivnetai, oi%on 

kakohqeiva", kaiV tw'n th'" ajndreiva" ejmpodistikw'n paqw'n, qumou' te kaiV fovbou kaiV povnou. [5.] pw'" oujn, 

i!sw" ei!poien a!nti", eij tw'n paqw'n oJ logismov" kratei', lhvqh" kaiV ajgnoiva" ouj despovzei; geloi'on 

ejpiceirou'nte" levgein. [6.] ouj gaVr tw'n auJtou' paqw'n oJ logismoV" kratei', ajllaV tw'n th'" dikaiosuvnh" kaiV 

ajndreiva" kaiV swfrosuvnh" ejnantivwn, kaiV touvtwn oujc w@ste aujtaV katalu'sai, ajll’ w@ste aujtoi'" mhV ei\xai. 

Literalismul transpunerii este izbitor. Presiunea originalului grecesc asupra traducătorului se dovedeşte maximă la 
nivelul sintactic şi la cel lexical. Ordinea cuvintelor în enunţ este, practic, aceeaşi, ceea ce conferă textului 
românesc un tip de discursivitate specială, artificială în raport nu doar cu limba română comună modernă, ci şi cu 
vorbirea populară a epocii, aşa cum este aceasta atestată în alte tipuri de texte vechi. Expresivitatea aceasta 
specială nu este însă o noutate absolută, căci, bazată pe imitarea manieristă a sintaxei „clasice”, a limbii greceşti 
sau a latinei, ea se regăseşte, în grade diferite, şi la alţi erudiţi importanţi ai epocii (Miron Costin, Dimitrie 
Cantemir, Dosoftei, Constantin Cantacuzino et al.)2. Nu rareori traducătorii reuşesc formulări memorabile, de 
exemplu atunci cînd reproduc enunţuri apodictice binecunoscute din tradiţia şcolară a filosofiei greceşti, precum: 
înţelepciunea iaste cunoaştere a dumnezăieştilor şi omeneştilor lucruri şi al acestora pricini (sofiva deV toivnun ejstiVn gnw'si" 
qeivwn kaiV ajqrwpivnwn pragmavtwn kaiV tw'n touvtwn aijtiw'n) sau a înţelepciunei chipuri sînt mintea, dreptatea, vitejiia şi 
întregăciunea minţii (sofiva" ijdevai kaqesthvkasin frovnhsi" kaiV dikaiosuvh kaiV ajndreiva kaiV swfrosuvnh). 

Cît priveşte acum nivelul lexical, provocarea cea mai serioasă pe care a avut-o de înfruntat traducătorul a fost 
găsirea celor mai bune soluţii, sau măcar a unora convenabile, de echivalare a bogatei terminologii filosofice a 
originalului. Este vorba despre o serie terminologică centrală a discursului doctrinar stoic, formată din termeni 
din greaca comună, specializaţi pentru conceptualizarea şi desemnarea unor concepte etice. Dincolo de cîteva 
zeci de cuvinte din limba română comună, care se aflau încă din textele anterioare într-un proces de termino-
logizare în interiorul textelor bisericeşti (adeveri, cuvînt, deşert, patimă, ispită, cunoştinţă, nărav, mîntui, blagoslovenie etc.), 
                                                 

2 Despre acest fenomen vezi, mai pe larg, Eugen Munteanu, Miron Costin et Laurentius Toppeltinus: entre l’imitation de la syntaxe latine et 
le maniérisme rhétorique, în „Revue de linguistique romane”, nr. 257-258, Janvier-Juin 2001 (Tome 65), Strasbourg, 2001, p. 197-222. 
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cuvinte pe care traducătorul le stăpînea şi le întrebuinţa cu siguranţă, restul termenilor necesari au trebuit 
inventaţi ad hoc. Trebuie spus că Milescu şi cei care au revizuit ulterior textul său s-au achitat de această sarcină 
mai mult decît onorabil. În principiu, acolo unde simpla echivalare dinamică, pe baza identităţii de desemnare 
între termenul din greacă şi cel din română, nu era posibilă, traducătorul avea la îndemînă, potrivit dispo-
nibilităţilor structural-tipologice ale limbii române, următoarele patru procedee de creare a unor termeni cu 
conţinut etico-filosofic: împrumuturile directe sau contextuale din greacă, specializarea (adesea prin transfer 
semantic de semnificat, greu de observat şi de pus în evidenţă) unor termeni din fondul principal lexical, 
calchierea unor compuse lexicale din greacă şi o redare liberă, perifrastică, a conţinutului termenului grecesc. 

a. Spre deosebire de varianta modernă a românei literare, vechea română literară (secolele al XVI-lea – al 
XIX-lea) avea o disponibilitate restrînsă pentru împrumutul lexical. Făcînd abstracţie de „importul” semnificativ 
de termeni bisericeşti din limba slavonă, împrumuturile terminologice savante din limbile greacă sau latină erau 
relativ rare. Totuşi, în traducerile de texte religioase din secolul al XVI-lea sau la Coresi, dar şi în alte texte 
precum Cheia înţelesului (Bucureşti, 1678), întîlnim deja termeni filosofici „primari”, precum filosof şi filosofie (cu 
derivatele a filosofa, filosofesc şi filosoficeşte), la care se adaugă acum termeni mai speciali, precum a ritorici, politie ‘stat, 
guvernămînt’ şi pronie, atestaţi pentru prima dată în MS. 45 şi în Biblia de la 1688. 

b. Fenomenul de „specializare terminologică”, pe parcursul căruia un termen comun capătă, pe baza unui 
transfer semantic, o valoare semantică nouă, echivalentă celei din originalul tradus, se petrece mult mai frecvent 
pe parcursul constituirii textului de care ne ocupăm. Dat fiind caracterul său greu sesizabil, acest fenomen poate 
fi pus în evidenţă prin comparaţie cu originalul traducerii. Este vorba despre termeni precum arătare ‘revelaţie’, 
bunătate ‘virtute’, cercare ‘probă’, încheietură ‘articulaţie’, învăţătură ‘teorie, principiu’, povăţuire ‘îndrumare’, price 
‘dispută’, soţie ‘asociat’ etc., la care se adaugă o altă serie, destul de bogată, cu valori terminologice multiple, 
termeni care în limba comună se grupează în cîmpul semantic al operaţiilor mentale: sfat, socoti, cuget, cugetare, 
cuvînt, cuvîntare, deprindere, dovedi, dreptate, fire, gînd, gîndi, legiuire, ştiinţă etc. Pentru cititorul interesat de detalii, oferim 
o listă selectivă de termeni de acest tip (cu conţinut meditativ sau etic), însoţiţi de echivalentul grecesc şi de 
indicarea, cînd este cazul, a valorii terminologice contextuale: bucurie (cara v ), bunătate (ajrethv ‘virtute’), chip (ijdeva 
‘formă; idee; tip’), contenitor (ejmpodistivko" ‘obstaculant’), dreptate (dikaiosuvnh), dulceaţă (hJdonhv ‘plăcere’), durêre 
(povno"), fire (fuvsi" ‘natură; tip, clasă, categorie’), frică (fovbo"), gîndire sau gînd (logismov"), înţelepciune (frovnhsi"), 
învăţătură (paideiva ‘educaţie’), lege (novmo"), mîhnire (luvph), mîndrie (ajlazoneiva ‘fanfaronadă’), mînie (quvmo"), nărav 
(e!qo" ‘cutumă, obicei’), patimă (pavqo" ‘dispoziţie sufletească negativă’), poftă (ejpitumiva ‘dorinţă, pasiune’), 
povăţuitor (hJgemwvn ‘îndrumător; conducător’), răbdare (uJpomonhv ‘rezistenţă’), ştiinţă (ejpisthvmh), ucidere (fovbo" 
‘teamă’), uitare (lhvqh), vitejie (ajndreiva ‘curaj’). 

c. Am arătat altundeva, pe larg, oferind şi o detaliată tipologie a fenomenelor de transfer semantic din clasa 
„calcurilor lexicale de expresie”3, modalităţile textuale practicate de cărturarii-traducători români în secolul al 
XVII-lea în scopul reconstituirii cu material lexical românesc primar a numeroaselor compuse greceşti cu rele-
vanţă terminologică. Prin specificul conţinutului său etico-filosofic, textul grecesc original despre care discutăm 
aici abundă în asemenea termeni compuşi, pe care traducătorul i-a analizat şi recompus prin sintagme echiva-
lente, în cadrul cărora au fost recombinate elementele lexicale de bază ale modelului grecesc. O menţiune specială 
merită sintagma sîngur ţiitor, prin care traducătorul reproduce compusul grecesc aujtokravtwr ‘care nu depinde de 
nimeni, independent’4. În textul lui Pseudo-Josephus, cuvîntul, ca determinant al „raţiunii” (logismov"), evidenţiază 
mai degrabă nota semantică ‘independent’, aşa încît echivalarea modernă raţiunea dominantă, propusă de Virgil 
Cândea, ni se pare destul de inadecvată; mult mai potrivită ar fi fost, probabil, raţiunea dominatoare sau raţiunea 
independentă. La această interpretare ne obligă întrebuinţarea, în alternanţă, ca atribut al termenului raţiune (logismov") 
a unui termen echivalent din vocabularul filosofic grecesc, adjectivul aujtodevspoto" ‘străpîn pe sine; inde-

                                                 
3 Vezi Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească, Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 293-360. 
4 Compus din pronumele aujtov" şi adjectivul kravto", adjectivul aujtokravtwr apare în sintagma aujtokravtwr logismov", la 

Thukidides, configurînd împreună sensul de ‘raisonnement absolu, péremptoire’ (BAILLY, s.v.).  
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pendent’, în sintagma sîngur despuitor gînd. Întrucît, însă, formula propusă de Virgil Cândea s-a generalizat în uzul 
specialiştilor, sîntem nevoiţi să o folosim în continuare. 

Dintr-o listă mult mai consistentă, oferim cîţiva asemenea termeni compuşi, obţinuţi prin calchierea cores-
pondenţilor greceşti: lăcomie a pîntecelui (gastrimagiva ‘lăcomie, voracitate’), la pîntece lacom (gastrivmago" ‘lacom, 
vorace’), răul nărav (kakohqeiva ‘caracter rău’), cu multe chipuri (poluvtrwpo" ‘cu multe chipuri; suplu, abil, 
ingenios’), iubire de argint (filarguriva ‘arghirofilie, avariţie’), iubire de cinste (filarciva ‘dragostea pentru putere’), 
mărire deşartă (kenodoxiva ‘atracţie pentru gloria deşartă’), cu rău nărav (kakohvqeia) ‘obicei rău; caracter nociv’), 
iubire a frăţiei (filadelfiva ‘iubire de frate’), iubitor de fii (filovtekno"), purtător de biruinţă (ajqlofovro" ‘care cîştigă 
premiul în luptă’), împreună pătimire (sumpavqeia ‘compătimire, simpatie’). Deosebit de productive ca elemente de 
compunere lexicală sînt adjectivul bun şi adverbul bine, întrebuinţate în mod consecvent pentru redarea conţi-
nutului prefixoidului grecesc euj-, ca în compusele: bună cugetare (eujnoiva), bine cugetător (eu!nou"), bună cuvîntare 
(eujlogistiva), bună credinţă (eujsebeiva). 

d. O a patra clasă este cea a sintagmelor terminologice complexe sau perifrastice, pe care le-am numit 
„creaţii lexicale libere inspirate de model”5. Este vorba despre construcţii sau îmbinări de cuvinte, mai mult sau 
mai puţin „fixe” din punct de vedere sintagmatic, prin care traducătorul încearcă să reconstituie semnificaţiile 
textului original: împreună sprăjenitor (ajntagwnisthv" ‘rival; emul’, de la verbul ajntagwnivzomai ‘a lupta împotriva’), 
cel binecredincios gînd (oJ eujsebhV" logismov"), de treabă (ajnagkai'o" ‘necesar’), întregăciune, întregăciune a firei sau 
întregăciune a minţii (swfrosuvnh ‘temperanţă’), a celor opritoare patime (kwlutikw'n paqw'n), neştiinţă (a!gnoia), cea bună 
bunătate (kaloka*gaqiva), întru tot măiestru Dumnezău (pansovfo" qevo"), minte cu direptu cuvîntu (nou'" metaV ojrqou' 
lovgou), cea cu rău nărav voie (kakhvqh diavqesi"), a mînca de toate (pantomagiva ‘voracitate’), a mînca sîngur 
(monofagiva), cel întreg la minte (swvfrwn), cea întreagă minte (oJ swvfrwn nou'"), cea rea patimă (hJdupaqeiva), a muta cu 
certarea (matapaideuvw ‘a reeduca’), cel cu rău nărav (kakohvqh" ‘care are un caracter rău, vicios’), al patimilor despuitor 
(tw'n paqw'n despovth"), necunoştinţă (a!gnoia), a împreună fugi (sunevfugw), a punerii legii ştiinţă (nomotesiva" 
ejpisthvmh), împreună pătimire a cunoştinţei (sumpavqeia th'" sunhqeiva"), soţietátea hrănii (suntrofiva" ‘masă comună; 
viaţă în comun’). 

5. Drept cele mai vechi traduceri ale operei lui Pseudo-Josephus, specialiştii menţionează o transpunere liberă în 
latină din secolul al IV-lea (LUCK, p. 623), versiune manuscrisă care se găseşte la Biblioteca Naţională din Viena, 
sub nr. 577, şi o versiune în siriacă din aceeaşi Antichitate tîrzie, păstrată într-o bibliotecă din Milano; s-au 
păstrat, de asemenea, versiuni ale textului în arabă şi etiopiană (vezi BENSLY6, passim). Atribuită unui anumit 
Rufinus, vechea versiune latină a fost prelucrată de Erasmus (FREUDENTHAL, p. 121, 133 ş. u.). Predica învăţatului 
anonim din Antichitatea iudaică a atras atenţia primei generaţii de umanişti italieni, unul dintre ei, prieten al lui 
Petrarca, „descoperitor”, între altele, şi editor al discursurilor ciceroniene Pro Milone şi Filipicele, Lapo da 
Castiglione (1406-1438), traducător în latină al unor scrieri de Xenofon, Isocrate, Demostene, Plutarh, Teofrast 
şi Lucian, oferind o nouă versiune latinească. Alte traduceri în latină ale textului găsim în următoarele volume: 
Septuaginta, vol. II, Basel, 1550; Josephus Flavius, Opera latine, Basel, 1567; Josephi de Maccabeis cum Latina 
interpretatione, Oxford, 1590; François Combefis, Bibliotheca Patrum..., vol. I. Pînă în primele trei decenii ale 
secolului al XIX-lea, micul tratat al lui Pseudo-Josephus Flavius fusese tradus în limbile franceză (de mai multe 
ori, tipărit în 1558, la Lyon şi în 1668, la Paris), germană, cehă (1553), italiană, spaniolă, olandeză, engleză, după 
cum se poate constata din S. F. G. Hoffmann, Lexicon bibliographicum, Lipsiae, 1832, s.v. Josephus Flavius, ap. 
CÂNDEA (p. 179, nota 23). În ultimele două secole ale epocii moderne, în marile limbi de cultură europene 
(engleză, germană, franceză, italiană şi spaniolă), precum şi în alte limbi, Cartea a IV-a a Macabeilor a fost tradusă 
de nenumărate ori, o recenziune cît de cît completă a tuturor acestor versiuni fiind aproape cu neputinţă de 

                                                 
5 Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească, p. 240. 
6 The fourth Book of Maccabees and kindred documents in Syriac, edited by R. L. Bensly, with an introduction and translation by Barnes, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1895. 
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făcut. Ne mulţumim să menţionăm doar pe cele mai recente, care ne-au servit ca instrumente de lucru: SEPT. 
ENGL. (2007) şi SEPT. GERM. (2010).  

6. În limba română, lucrarea lui Pseudo-Josephus a fost tradusă în secolul al XVII-lea, de Nicolae Spătarul 
Milescu, şi tipărită în Biblia de la Bucureşti, în 1688. Este meritul istoric al lui Virgil Cândea de a fi atras atenţia 
asupra semnificaţiei culturale excepţionale a manuscrisului românesc numărul 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj 
a Academiei Române, cunoscut de mai multă vreme de filologii români, dar neluat în seamă la adevărata sa 
valoare. Într-un amplu studiu intitulat Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română (CÂNDEA, p. 
79-224), regretatul erudit clujean a dovedit că îngrijitul MS. 45 conţine, nesemnat, textul integral al Vechiului 
Testament, tradus între anii 1661-1664 de Nicolae Milescu, la Constantinopol, unde se afla în calitate de repre-
zentant diplomatic al domnului Ţării Româneşti, Grigore Ghica. Folosind ca text de bază al traducerii sale 
Septuaginta de la Frankfurt (1597), tînărul erudit român, posesor al unei îngrijite educaţii în familie şi la Şcoala 
Patriarhiei din Constantinopol, nu a ezitat să abordeze şi să transpună în limba română şi textul necanonic A lui 
Iosip la Macavéi carte, ádecă pentru sîngură ţiitoare gîndirea, cuprins în ediţia grecească de referinţă. În condiţii încă nu 
pe deplin elucidate, protograful traducerii lui Milescu a ajuns în Moldova şi a fost supus unei revizuiri efectuate 
de unul sau de mai mulţi cărturari anonimi (din anturajul lui Dosoftei, după cum presupune filologul ieşean N. A. 
Ursu), revizuire din care rezultă chiar textul copiat în MS. 45. Comparaţia textuală arată clar că această din urmă 
variantă a fost revizuită încă o dată de cărturarii bucureşteni şi tipărită la 1688. Examinînd cele două variante, 
constatăm că intervenţiile bucureştenilor nu au fost prea substanţiale. Am marcat cu italice doar diferenţele 
lexicale, nu şi pe cele fonetice, morfologice sau sintactice. 

MS. 45: 
[1.] Preafilosofăscul cuvîntu a arăta vrînd, dă sîngur despuitor iaste patimilor cel binecredincios gînd, 
sfătui-v-aş dară voao drept pentru ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. [2.] Pentru că şi de treabă iaste 
spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, într-alt chip, a cei prea mari bunătăţi, zic, dară, înţelepciunei coprinde laudă. [3.] 
Dă, dară, acelor a întregăciunei opritoare patime gîndul să arată a birui lăcomiei pîntecelui şi poftei, [4.] ci şi 
acelor a dreptăţii contenitoare patime a birui să arată, în ce chip răului nărav, şi celor a vitejiei contenitoare 
patime: mîniei şi uciderii şi durerii. [5.] Cum, dară, poate fi, ară zice neştine, dă patemilor gîndirea biruiêşte, 
uitării şi neştiinţei nu despuiêşte? De rîs ispitindu-să a zice. [6.] Pentru că nu a patemilor sale gîndirea 
biruiêşte, ci celor a dreptăţii şi a vitejiei şi a întregăciunei firei împotrivitoare; şi acestora nu ca doară pre iale 
să le surpe, ci ca nu la iale să să supuie. [7.] De multe părţi, dară, şi de aiurilea, putea-o-aş voao să vă [892/2] 
arăt căci sîngur ţiitor iaste patemilor gîndul; [8.] ce mult mai vîrtos aceasta a dovedi dentru bărbăţiia bună 
celor ce pentru bunătate au murit, lui Eliázar şi celor 7 fraţi şi a ai lor maică. 

BIBL. 1688: 
[1.] Preafilosofesc cuvînt vrînd a arăta, de iaste sîngur stăpînitoriu patemelor cel bun credincios gînd, svătuire-aş 
dară voao dirept ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. [2.] Pentru că şi de treabă iaste spre ştiinţă la tot 
cuvîntul şi, într-alt chip, a cei prea mare bunătăţi, zicu, dară, înţelepciunii cuprinde laudă. [3.] De să arată, 
dară, gîndul a birui celor opritoare patemi ale înţelepciunii, de lăcomiia pîntecelui şi de pohtă, [4.] iară şi de 
ale direptăţii contenitoare pateme a birui să arată, în ce chip răului nărav şi celor ale vitejiei contenitoare 
patemi: a mîniei şi uciderei şi durerii. [5.] Cum, dară, poate fi, ară zice neştine, de biruiêşte gîndul patemile, 
uitarea şi neştiinţa nu stăpînêşte? De rîs ispitindu-se a zice. [6.] Pentru că nu biruiêşte gîndul patemile sale, ce 
cêle ce sînt împotriva direptăţii şi vitejiei şi întregii firi; şi pre acêstea nu ca doară să le surpe, ce ca nu la iale să 
să supuie. [7.] De multe părţi, dară, şi de aiurelea, aş putea voao să arăt că sîngur ţiitoriu iaste patemilor 
gîndul; [8.] ce mult mai vîrtos aceasta a dovedi dentru bărbăţiia celor ce pentru bunătate au murit, a lui 
Eleazar şi a celor 7 fraţi şi maicii lor.  

Orientîndu-se, ca sursă principală pentru traducerea sa, după Biblia slavonă de la Ostrog (1581), autorul anonim 
(în opinia lui N. A. Ursu, Daniil Andrean Panoneanul, autor al importantei tipărituri Îndreptarea legii, Tîrgovişte, 
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1652) al unei alte versiuni biblice româneşti din secolul al XVII-lea, cea din MS. 4389, deşi a avut şi el la îndemînă 
traducerea manuscrisă a lui Nicolae Milescu, nu reţine Cartea a IV-a a Macabeilor, probabil din cauza caracterului 
ei necanonic. Atunci cînd a purces însă la revizuirea atentă a Bibliei de la Bucureşti (1688), Samuil Micu menţine 
şi apocrifa în discuţie, aşa încît monumentala tipăritură blăjeană de la 1795 conţine, alături de celalalte apocrife, şi 
Cartea a IV-a a Macabeilor. Marele patriot şi harnicul cărturar ardelean îşi motivează opţiunea prin respectul faţă 
de efortul înaintaşilor:  

Cartea aceasta, carea să zice a lui Iósip, pentru că de Iósip Flávie ar fi scrisă, nici Sfinţii Părinţi nu o cunosc 
dumnezeiască, nici în toate bibliile greceşti să află, nici în canonul cărţilor jidoveşti, nici în bibliile latineşti nu 
iaste, pentru acêea nici întru această biblie nu am voit de nou a o tălmăci, ci precum să află în bibliia cea 
vêchie românească o am lăsat şi numai pentru acêea o am pus aici, că s-au aflat în cea vêchie românească, 
amintrilea, loc întră cărţile Sfintei Scripturi nu poate să aibă. 

O motivaţie de natură culturală şi patriotică, mai degrabă laică, găsim şi la episcopul Filotei de Buzău, care, 
reproducînd în ediţia sa de la 1855, cu uşoare adaptări, textul lui Samuil Micu, adaugă în preambulul cărţii în 
cauză paranteza explicativă: „aşadar şi noi într-această de acum tipărire am lăsat-o iarăşi fără altă tălmăcire, spre 
aducirea aminte de antica limbă vorbitoare romană”. Aceasta este ultima oară cînd micul tratat despre pre-
dominanţa raţiunii asupra patimilor omeneşti al lui Pseudo-Josephus Flavius este cuprins într-o ediţie biblică 
românească. Plecîndu-se, probabil, de la constatarea faptului că prin conţinut şi formă se depărtează prea mult de 
media cărţilor biblice considerate canonice, această „apocrifă” a fost eliminată nu doar din ediţiile biblice 
româneşti care urmează canonul protestant configurat de Luther (care a exclus toate cărţile apocrife), ci şi din 
cele autorizate de Biserica Ortodoxă, unde au fost păstrate totuşi unele cărţi „deuterocanonice” sau „bune de 
citit”, precum Înţelepciunea lui Solomon  sau Înţelepciunea lui Iisus Sirah. 

Abia în vremea noastră, şi anume în cuprinsul amplului său studiu cu caracter monografic, Tratatul „despre 
raţiunea dominantă”, prima operă filozofică publicată în limba română (1688) (CÂNDEA, p. 172-214), reputatul erudit 
clujean ne oferă o nouă versiune românească (parţială) a textului nostru. În fine, înainte de versiunea pe care o 
oferim cititorului în volumul de faţă, datorată lui Adrian Muraru, trebuie să mai menţionăm şi versiunea tipărită 
în anul 2005 de regretatul istoric şi filolog clasic Gheorghe Ceauşescu (1940-2006), cu titlul 4 Macabei, în tomul al 
III-lea al seriei Septuaginta, coordonată de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu, în 
colaborare cu Ioan-Florin Florescu (Polirom, 2005, p. 631-671; introducerea şi notele au fost redactate cu 
colaborarea lui Ştefan Colceriu). 

Despre o bună receptare în cultura românească scrisă a Cărţii a IV-a a Macabeilor nu putem vorbi. Nu am 
reuşit să găsesc nici o referire la scrierea lui Pseudo-Josephus în literatura românească veche, nici măcar în texte 
precum Cazania lui Varlaam, Floarea darurilor, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, în Divanul lui 
Dimitrie Cantemir sau la unii cronicari precum Miron Costin, unde citatele sau inseratele biblice abundă.  

7. Cît priveşte acum ediţia de faţă, se cuvine să menţionăm că, dat fiind caracterul mai special al acestui text, 
structura standard a seriei „Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688” a trebuit să fie puţin modificată 
şi adaptată. Pe lîngă textul facsimilat al micului tratat, aşa cum apare el în Biblia de la Bucureşti (1688), însoţit pe 
coloana alăturată de transcrierea sa interpretativă, am publicat textul din MS. 45 (versiunea „Milescu-revizuită”), 
însoţit, pe coloana a IV-a, de versiunea inedită de lui Adrian Muraru. Pe cititorul eventual nedumerit că nu 
găseşte, ca în tomurile anterioare ale seriei, o versiune corespondentă din MS. 4389, îl informăm că textul lui 
Pseudo-Josephus nu este cuprins în această veche versiune românească, deoarece apocrifa noastră lipseşte din 
sursa principală a acestei vechi traduceri, Biblia slavonă de la Ostrog (1581). În anexe am publicat, însă, integral, 
în transcriere şi în facsimil, singurele două retipăriri ale Tratatului despre raţiunea dominantă existente în vechea 
cultură românească, cea din 1795, a lui Samuil Micu, şi cea din 1855, a episcopului Filotei de Buzău. În aceleaşi 
anexe am considerat util să reproducem integral şi textul corespondent din originalul traducerii, Septuaginta de la 
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Frankfurt (1597), aşa încît cititorul avizat să poată avea la îndemînă piesele principale ale unui „dosar” extrem de 
interesant. 

Urmînd îndeaproape structura textologică a versiunii greceşti originare, aşa cum apare ea în SEPT. FRANKF., 
traducătorii români nu au segmentat textul în versete. Am introdus această segmentare după SEPT. RAHLFS, ediţia 
modernă de referinţă a Septuagintei. Pasajele inexistente în SEPT. FRANKF., de dimensiuni variate, de la o propo-
ziţie şi pînă la cîteva versete, au fost preluate tot din ediţia Rahlfs a Septuagintei, traduse şi oferite cititorului în 
secţiunea de comentarii. 

                      Prof. dr. Eugen Munteanu 





NOTĂ  ASUPRA EDIŢ IEI  

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 Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Centrul de 
Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoroma-
norum” din cadrul Departamentului de Cercetare Interdis-
ciplinar – 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 in-
terpretative 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 
„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  înţe-
legem, potrivit principiilor larg acceptate ale paleografiei 
chirilice româneşti, echivalarea constantă şi sistematică a 
slovelor chirilice prin corespondentele lor din alfaberul 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 fone-
tică identică, pe de altă parte; inexistenţa unei codificări 
ortografice explicite în epoca veche a culturii româneşti; 
numeroasele inconsecvenţe datorate scriptorilor sau tipo-
grafilor 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 n-
t 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 exemplifi-
cate 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 flu-
entă cititorului obişnuit. Înainte de a prezenta în detaliu 
aceste norme, comune pentru toate cele trei versiuni pe care 
le edităm, vom menţiona particularităţile paleografice prin-
cipale 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 supra-
scrise. 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 numere-
lor 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 proce-
dat 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”). 

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 
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(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 refe-
rinţele 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 men-
ţionat 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 chi-
rilică 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 bi-
blice, a numărului capitolelor, a literei ornamentale cu care 
începe un capitol, precum şi, rareori, la scrierea unor indi-
caţii 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 mar-
ginale, 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 tradiţi-
onale a seriei noastre, au un caracter textual strict, referin-
du-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 pro-
babile, grafii neobişnuite sau rare etc. 

Aceste inserţii marginale reprezintă indicii foarte preţioase 
despre complexitatea procesului de traducere sau de re-
vizuire în care anonimii noştri predecesori din secolul al 
XVII-lea se lăsau angrenaţi. Definirea nuanţată a semni-
ficaţiilor 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 latineas-
că). 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 Dacoroma-
norum. 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 con-
secvenţă 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 pa-
ginaţia chirilică originală este consecventă şi nu pune 
probleme, am preluat-o ca atare, transcriind valorile cifrice 
ale slovelor chirilice în echivalentele lor „arabe”, nume-
rotînd 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. Un caz special este acela al 
cărţii Iosephus ad Machabaeos. Urmînd structura filologică a 
versiunii greceşti originale, Septuaginta tipărită la Frankfurt 
(1597), traducătorii români nu au segmentat textul acestei 
cărţi biblice în versete. Am introdus această segmentare după 
Septuaginta, ediţia lui Alfred Rahlfs (SEPT. RAHLFS). 

5. Problema secvenţelor în slavonă  

Cuvintele, sintagmele, propoziţiile sau frazele în slavonă, 
prezente în special în notaţiile sau glosele marginale din 
manuscrise, au fost transliterate ca atare (completîndu-se 
între paranteze pătrate slovele lipsă) şi traduse în secţiunea 
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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 frec-
vente prescurtări sînt de următoarele tipuri: b*ls ^vì = 
blagoslovi (B 1688, 289), sfn*ñ¨l¨i = sfîntului (B 1688, 307), 
Dv*d = David (MS. 45, 499, 857 et passim; B 1688, 288 et 
passim), D}q¨ = Dumnedzău (MS. 45, passim), dm*nzß¨ = 
Dumnezău (B 1688, 310), dm*nzß’¨l7 = Dumnezăul (B 1688, 
297), dm*nê = Doamne (B 1688, 307), dx*l´ = Duhul (B 
1688, 317) sau Dxª¨ l^ = Duhul (MS. 45, 751, 901 et passim), 
m}lß = milă (MS. 45, 500, 507, 742, 834 et passim), m*ls^ñiv 
= milostiv (MS. 45, 505), m*ls^ñi’v ^ = milostiv (MS. 45, 511) 
sau m*ls^ñi’v¨ l̂ = milostivul (MS. 45, 511, 517), m*lÁê ŝk´ = 
miluiesc (MS. 45, 507), m}lÁ… = milui (MS. 45, 509, 512 et 
passim), m*lÁåwê = miluiêşte (MS. 45, 507, 508, 511 et passim), 
m*ls^ñê’nïå = milosteniia (MS. 45, 512 et passim), m*ls^ñivíñ7 
= milostivit (B 1688, 334), m*lŝñê’nï … = milostenii (MS. 45, 
727), Û Êêrŝl*m = Ierusalim (MS. 45, 728, 731, 832 et passim), 
m*lÁiñ = miluit (MS. 45, 733, 734), nêmls^ñi’vi = nemilostivi 
(MS. 45, 501), sfn*ñ¨l¨i = sfîntului (B 1688, 307), 
Dom*nlÁ ⁄̂ = Domnului (MS. 4389 et passim), Dv*dß = David 
(MS. 4389, passim), çp*rañ^ = împărat (MS. 4389, passim), 
pro^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 su-
prascrise 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 suprascri-
să 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 ): prax^ = prah 
(MS. 45, 445), pr™Ω ^ma = preajma (MS. 45, 446), ê ¨^ = eu 
(MS. 45, 446), ç n̂ñr¨ = întru (MS. 45, 447), vo rm¥n̂ka@ = vor 
mînca (MS. 45, 499), dßzlêgß ∆rilê k¨vi n̂ñêlo r = dăzlegările 
cuvintelor (MS. 45, 499), D¨ mnêqß¨ = Dumnedzău (MS. 45, 
500), nßdßΩ ^d¨å’wê = nădăjduiêşte (MS. 45, 500), pro^roçícß 
= prorociţă (MS. 45, 534), aÊ¨aÊ¨qiñ = au audzit (MS. 45, 552), 
a¨fßk¨ ñ = au făcut (MS. 45, 553), vo rlß¨dà = vor lăuda (MS. 
45, 554), Ïêsˆvisˆ = Thesvis (MS. 45, 727), a¯rara ®̂ = Ararath 
(MS. 45, 728), våç^nikß = vêcinică (MS. 45, 728), vå’çï … = 
vêcii (MS. 45, 735), r´n̂d¨å’lê… = rînduiêlei (MS. 45, 741), 
fr´mså’cê l… = frîmsêţele (MS. 45, 745), sß

…
d¨çêm = să-i ducem 

(MS. 45, 836), ¨ ∞‚il∑ r = uşilor (MS. 45, 838), mêsal∑ ®̂ = 
Mesaloth (MS. 45, 845), r´n̂d¨ = rîndu (MS. 45, 845). 

Uneori sînt suprascrise cîte două slove, în succesiune 

directă sau separat, la acelaşi nivel sau „în trepte”: niçi^ = 
nici (MS. 45, 445), nßdßΩ ^d¨ê ŝk´ = nădăjduiesc (MS. 45, 446), 
ç n̂fip̂sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), Dom^n¨ l̂ = Domnul 
(MS. 45, 447), aÊ¨qind = audzind (MS. 45, 499), k¨v´nñ

 = 
cuvînt (MS. 45, 499), ç n̂ñrac^ = întraţi (MS. 45, 531), morñ = 
mort (MS. 45, 539), pßm´nñ = pămînt (MS. 45, 551), sñåpênê 
= stêpene (MS. 45, 554), sßr⁄nd = sărind (MS. 45, 728), 
k¨rßnd = curînd (MS. 45, 738), cßr…= ţări (MS. 45, 836), 
Ω⁄d∑ v…l∑ r = jidovilor (MS. 45, 845), lêpßd´n d

 = lepădînd 
(MS. 45, 851) sau, mai rar, chiar în grupuri de cîte trei: 
prê‘nêk¨rac…

pïårdê = pre necuraţi piêrde (MS. 45, 499), vårdê = 
vêrde (MS. 45, 539), ¨ ndê = unde (MS. 45, 539), rßs^p¨ ndê = 
răspunde (MS. 45, 556), sf⁄ n̂c⁄ nd¨ = sfinţindu (MS. 45, 746), 
¨ ndê

 = 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 n̂ñõü = dentîiu (B 1688, 289), 
mlŝñivíñ7 = milostivit (B 1688, 334), rßma‚̂ = rămaşi (B 
1688, 292), rßẑbóü = războiu (B 688, 292), n¨ ∆mßr¨ l̂ = 
numărul (B 1688, 292) a l̂ = al (B 1688, 296), na®an̂ = 
Nathan (B 1688, 296), ñß¨^ = tău (B 1688, 312), din̂ci = 
dinţi (B 1688, 314), noî = noi (B 1688, 316), l¨añ = luat (B 
1688, 318).  

Uneori sînt suprascrise cîte două slove în acelaşi cuvînt: 
vê ®̂s¨ r^ = Vethsur (B 1688, 289), pro^roçin̂d´ = 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 scrie-
rea cu majusculă a pronumelor teofore, pentru a nu crea difi-
cultăţi 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 inter-
venţia noastră în textul Bibliei de la Bucureşti (1688). Nu-
merotarea 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. Varianta 
actualizată a traducerii Septuagintei, tipărită, în acest volum, 
pe coloana a IV-a, urmează întocmai numerotarea ver-
setelor din Biblia de la 1688, confruntată cu izvorul grecesc 
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principal, Septuaginta de la Frankfurt (1597). Un caz special 
este acela al cărţii Iosephus ad Machabaeos (4 Macabe i ), pe care 
o publicăm în prezentul volum. Urmînd îndeaproape 
structura filologică a versiunii greceşti originale, aşa cum 
apărea ea în Septuaginta de la Frankfurt (1597), traducătorii 
români nu au segmentat textul acestei cărţi biblice în 
versete. Am introdus această segmentare, împreună cu mar-
carea unor paragrafe, după SEPT. RAHLFS, ediţia modernă 
de referinţă a Septuagintei. 

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 cu-
vîntului, 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: 
aÊkolo‘ = acoló (B 1688, 287, 302, MS. 45, 448) sau aÊk∑l∑ @ 
= acoló (MS. 45, 501, 505, 731, 732, 737, 888), pêli’ca = 
pielíţa (MS. 45, 749), dê n̂k∑lå‘ = dencoleá (MS. 45, 842), 
ña’lan̂ji = tálanzi (MS. 45, 854), ⁄ ŝñorï’ê = istoríe (MS. 45, 
905); 

2) întotdeauna la numele proprii, atunci cînd accentul 
este marcat în textul chirilic original: aÊdám´ = Adám (B 
1688, 287), kaïnán´ = Cainán (B 1688, 287), dodanín´ = 
Dodanín (B 1688, 287), êÊvê ’r´ = Evér (B 1688, 287), falê’k´ 
= Faléc (B 1688, 287), Liván¨l¨ î = Livánului (MS. 45, 454), 
Korê‘ = Coré (MS. 45, 459), Ûo r̂da’n¨l¨ î = Iordánului (MS. 45, 
459), Vi r̂savê‘ê = Virsavée (MS. 45, 463), IÊsaï’a = Isaía (MS. 
45, 529), OÊzï’a = Ozía (MS. 45, 534), Manaŝsì = Manassí 
(MS. 45, 536), ⁄ Ê∑na’®an̂ = 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), 
⁄ Êarê’® = Iaréth (MS. 45, 738), ÛÊ¨d⁄ ’®´ = Iudíth (MS. 45, 744), 
dimiñrï’ê = Dimitríe (MS. 45, 847), ⁄ Êo’p7pa = Ióppa (MS. 45, 
850), L⁄sï ’a = Lisía (MS. 45, 878); 

3) la cuvintele neologice, în raport cu norma epocii 
(grecisme, slavonisme, latinisme, ebraisme): aÊlimó®´ = 
alimóth (B 1688, 298), aÊmas7sêní®7 = amasseníth (B 1688, 
298), ⁄ Êêsêfím7 = iesefím (B 1688, 305), zak7xò = zachó (B 
1688, 307), xïêrê’®i = hieréthi (B 1688, 300), fêlê’®i = 
feléthi (B 1688, 300), zak7xílor7 = zakhílor (B 1688, 306), 
xo®arê’®7 = hotharéth (B 1688, 310), fasê’k7 = faséc (B 1688, 
328), masána = masána (B 1688, 332), ê¯lêfánd7 = elefánd (B 
1688, 314), nßsi’lïê = năsílie (MS. 45, 863), ñ⁄ ’ra n̂ = tíran 
(MS. 45, 869), pê n̂diko ŝñ⁄ ’ = 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: aÊd¨nß@ = adunắ (B 1688, 
298), s¨rpß@ = surpắ (B 1688, 301), prêocïå@ = preoţiiá (B 
1688, 303), ñ¨ rb¨rß’sß = turburắ-să (MS. 45, 445), aÊd´n̂kß@ 
= 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 n̂prê¡ü’rß = împregiúră (MS. 45, 517), g¨ ŝñß@ = gustắ 
(MS. 45, 519), sk¨ñ¨rß@ = scuturắ (MS. 45, 537), sñrigß@ = 
strigắ (MS. 45, 539), sßa¨q¥’ = să audzí (MS. 45, 539), 
r¡ßdikß@ = rădicắ (MS. 45, 831), ç n̂ñ´mp⁄nß@ = întîmpinắ (MS. 
45, 850), 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: a μ¨ = au (B 1688, 287), a μ¨r¨ = auru (B 
1688, 306), ê μl = el (B 1688, 305), uÊn™’lñêlê = 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 aÊvigê’a = 
Avighéa/ aÊvigê’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 ver-
bale la formele compuse fiind scrise „legat” de celelalte. În 
toate cazurile, am aplicat regulile ortografiei româneşti actu-
ale, 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 ∆va = pomeni-va (MS. 45, 793), çñóar7çêñê = întoar-
ce-te (B 1688, 298), grê‚íñam7 = greşit-am (B 1688, 312). 
Cuvintele compuse de tipul verbului binecuvînta (sßl7bínê 
k¨vin7ñ™’zê = să-l binecuvintêze, în B 1688, 300) ori al 
substantivelor fărădelege (fßrß dê‘ l™’¡ê = fărădelêge, B 1688, 
317) sau untdelemn (u μn7ñ´ 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: u μn7ñ¨l7 dê‘ 
lê’m7n¨l77 = untul de lemnul (B 1688, 309). 
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13. Consoane geminate 

În general, consoanele geminate apar în tipăritura de la 
1688 mai cu seamă în redarea, după textul Septuagintei, a nu-
melor 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: aÊmal7lí®i = Amallíthi (B 
1688, 304), aÊmas7sêní®7 = amasseníth (B 1688, 298), 
mañ®ánïå = Matthániia (B 1688, 298), mê l̂lí®i = Mellíthi (B 
1688, 298), ⁄ Êssaxár´ = Issahár (B 1688, 305), xêññê’ilor´ 
= hetteilor (B 1688, 309). 

14. Punctuaţia 

Pentru facilitarea unei lecturi corecte, am întrebuinţat sem-
nele 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 majus-
culă, iar finalul prin punct. Între versete este lăsat, con-
secvent, 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 res-
pectarea 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 
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 
V-a în schema redacţională a seriei/ coloana a IV-a în 
volumul de faţă) a fost concepută de iniţiatori ca un instru-
ment auxiliar pentru înţelegerea vechilor versiuni româ-
neşti editate. Autorul traducerii prezentului volum a fost 
rugat să ia ca bază Biblia de la 1688 şi MS. 45, în comparaţie 
cu originalul lor, Septuaginta de la Frankfurt (1597). Textul 
traducerii este redactat în limba română literară actuală, în 
limitele stilului biblic tradiţional, adică fără inovaţii termino-
logice 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 adresea-
ză cititorului român instruit şi vizează mai ales:  

a) aspecte traductologice impuse de compararea texte-
lor româneşti primare (B 1688, MS. 45, MS. 4389) cu ori-
ginalele 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) între ele şi cu prin-
cipalele versiuni româneşti succesive (în cazul cărţii 
Iosephus ad Machabaeos: MICU, FILOTEI, CÂNDEA şi SEPT. 
NEC); s-a urmărit evidenţierea eventualelor greşeli de 
traducere, a unor opţiuni aberante, a orientării spre 
izvoare diferite, a unor evoluţii semantice interesante; 
c) succinte informaţii şi explicaţii cu caracter enciclo-
pedic privind realia biblica (rituri, instituţii, veşminte, unel-
te, 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, pre-
cum şi la literatura patristică;  
f) explicaţii privitoare la onomastica biblică (antroponimie, 
teonimie, toponimie, hidronimie etc.). 
În prezentul volum, comentariile au fost realizate de 

Adrian Muraru.  

19. Indicele de cuvinte şi forme 

Indicele de cuvinte şi forme al volumului cuprinde toate ele-
mentele lexicale care apar în textul tipărit la 1688 al cărţii 
Iosephus ad Machabaeos (4 Macabei ), împreună cu formele pe 
care acestea le au în context. Întrucît onomastica biblică 
specială (numele proprii) va face obiectul unui indice ge-
neral final al ediţiei noastre, au fost incluse în indice, dintre 
numele proprii, doar teonimele.  
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Potrivit structurii practicate şi în volumele anterioare ale 
seriei, fiecare intrare cuprinde în primul paragraf: forma-titlu 
a cuvîntului, precizarea primei atestări, descrierea morfolo-
gică, 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 ordi-
nea apariţiei, precizîndu-se capitolul şi versetul (exemplu: 13, 
9; ). În partea finală a fiecărei intrări am semnalat formele 
care fac parte din îmbinări stabile (locuţiuni, expresii), 
notînd cu asterisc fiecare utilizare de acest tip (exemplu: 8, 
27*;  13, 12*;  15, 28*; 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 subsumea-
ză toate variantele grafice şi fonetice ale lexemului: ex. 
drept – dirept, fier – hier, spăimîntá – 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, Dic-
ţionarul limbii române al Academiei Române, seria veche şi 
seria nouă, comparat cu Micul dicţionar academic (MDA), vo-
lumele I-IV, Bucureşti, 2001-2003 şi cu ediţia a III-a a dic-
ţionarului 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 antropo-
nimele sau toponimele corespunzătoare, inclusiv derivate: 
ex. cuptór : (1501 SUCIU / în top. Kuptor); cureá : (1533 
DRHB / în top. Curăluşa); de2 (prep.) : (1504 DLRV / în 
top. Vai-de-ei); feciór : (c. 1348 DLRV / în antr. Marco 
Fecior). În cazul surselor care nu au indici de cuvinte şi for-
me (nume comune şi proprii), s-a indicat pagina: fericí : 
(1563 CORESI, PRAXIU 324), filosofíe : (1563 CORESI, 
PRAXIU 460). Alfabetizarea cuvintelor-titlu prefixate s-a făcut 
după principiul Dicţionarului limbii române, precizîndu-se însă 
atestarea formei specifice textului Bibliei de la 1688: ex. 
împliní : (pliní : 1642 CAZ. GOV. 376) : v. IV : „erfüllen” : 
„achever”. 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; Psalti-
rea 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 docu-
mente recent tipărite. Bibliografia a fost actualizată, elimi-
nîndu-se unele ediţii vechi, modificîndu-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 mo-
nografia Originile scrisului în limba română, Ion Gheţie, Al. 

Mareş, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985. 
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 izvoa-
rele lexicografice utilizate sau, acolo unde a fost cazul, de 
Biblia ortodoxă sinodală contemporană, ca reper pentru for-
mele 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. binevestí : (înc. sec. XVI 
PS. H.) : v. IV : „verkünden” : „annoncer une bonne nou-
velle”; puitór : (1649 MARD.) : adj. : „der gesetzt werden 
soll” : „qui doit être mis”. În cazul cuvintelor cu mai multe 
sensuri în text, acestea au fost echivalate şi diferenţiate prin 
numerotare: cuvî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Wort, 
2. Gesetz” : „1. mot, parole, 2. loi”. 

Avînd în vedere faptul că textul biblic de la 1688 prezin-
tă, 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 fo-
netice, forme paradigmatice neregulate etc.). 

Nu au fost stabilite intrări de sine stătătoare pentru 
instrumentele gramaticale, pe care le-am considerat împreu-
nă cu forma paradigmatică din care fac parte (este cazul 
conjuncţiei să, ca marcă a modului conjunctiv, al pronume-
lui 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 de-
talii, 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 lim-
bii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 
2008, p. 51-60. 

Indicele prezentului volum a fost adnotat şi corectat de 
Mădălina Ungureanu, Maria Moruz şi Ana-Maria Gînsac, 
cu colaborarea prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru; consultanţi 
ştiinţifici pentru indice: prof. univ. dr. Eugen Munteanu, 
cercetător principal I Gabriela Haja şi prof. univ. dr. Elsa 
Lüder-Miron (pentru revizia echivalărilor lexemelor în lim-
bile germană şi franceză).   

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; 
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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: versiunea modernă realizată de lector 
dr. Adrian Muraru.  

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, Ú/û/√. 

Reluăm mai jos aceste slove şi le prezentăm monogra-
fic, 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: aÊdám´ 
= Adám (B 1688, 287), aÊd¨nß@ = adunắ (B 1688, 298), 
çmpßráñ¨l = împăratul (MS. 45, 283), aÊçê’la = acela (MS. 
45, 512), da’r¨r¥ = daruri (MS. 45, 513), k¨rañ = curat (MS. 
45, 530), vàaÊbáñê = va abate (MS. 45, 536), aÊlßk¨ î = a lăcui 
(MS. 45, 555), fáçêcî = faceţi (MS. 45, 556), sß‘kêma‘ = să 
chema (MS. 45, 833), pa’çê = pace (MS. 45, 859), a μrmêl∑ 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), bßr7báñ´ = bărbat (B 1688, 
298), rób¨l¨i = robului (B 1688, 299), bßñrßn̂ = bătrîn 
(MS. 45, 282), ñ¨ r̂b¨rß’sß = turburắ-să (MS. 45, 445), bi’nê 
= bine (MS. 45, 500), limbß = limbă (MS. 45, 502), 
aÊba’ñßsß = abată-să (MS. 45, 504), bßrba ’ñ = bărbat (MS. 
45, 506), bágß = bagă (MS. 45, 530), aÊbå = a bea (MS. 45, 
543), bßla¨r¨ l̂ = bălaurul (MS. 45, 545), zßbálß = zăbală 

(MS. 45, 553), bir¨i n̂cß = biruinţă (MS. 45, 831), limbi = 
limbi (MS. 45, 831), p∑doa’ba = podoaba (MS. 45, 832), 
∑ Êbrßz¨iñ = obrăzuit (MS. 45, 833). 

V/v (vede) 

Notează în mod exclusiv consoana v, în orice poziţie: Vála 
= Vála (B 1688, 288), a μ¨ vêníñ7 = au venit (B 1688, 288), 
k¨võ’nñ¨l´ = cuvîntul (B 1688, 299), ⁄ Ê∑a’v7 = Ioáv (B 1688, 
296), Liván¨l¨ î = Livánului (MS. 45, 454), Ωídov¥ = jidovi 
(MS. 45, 455), Vi r̂savê‘ê = Virsavée (MS. 45, 463), 
lêga ∆vaçinêva@ = lega-va cineva (MS. 45, 502), vi ∆n∑ = vino 
(MS. 45, 503), ç n̂vßcßñ¨ ∆ra = învăţătura (MS. 45, 511), 
poñri’va = potriva (MS. 45, 511), ç n̂vê ’c¨ñê = înveţu-te (MS. 
45, 513), v∑r∑vic… = voroviţi (MS. 45, 514), k¨v´nñ¨l¨… 
= cuvîntului (MS. 45, 516), vï’ê = vie (MS. 45, 545), vr™’må = 
vrêmea (MS. 45, 553), p¨ ∆nêv∑ î = pune-voi (MS. 45, 558), v∑ ’å 
= voia (MS. 45, 570), Ω⁄ ’d∑ v = jidov (MS. 45, 833), 
sk´rnßvï’å = scîrnăviia (MS. 45, 841), v∑ ’ê = voie (MS. 45, 
841), izv∑ ’d¨ l̂ = 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‚íñam7 = greşit-am 
(B 1688, 312), pogorõ‘ = pogorî (B 1688, 318), ñoæĝ = toiag 
(B 1688, 296), sa¨pogorõñ̂ = s-au pogorît (MS. 45, 283), 
v∑ rr¡¨ga’ = vor ruga (MS. 45, 499), grßå’wê = grăiêşte (MS. 
45, 500), sß‘b}lgoŝl∑vßŝk´ = să blagoslovăsc (MS. 45, 501), 
çi n̂gßño ˘a’r™ = cingătoarea (MS. 4389, 723), sñriga’r™ = 
strigarea (MS. 4389, 724), grßiñ̂ = grăit (MS. 4389, 725), 
gro ˘a’põ = groapă (MS. 4389, 728). 

2. Notează consoanele palatale corespunzătoare grafe-
melor actuale ghe şi ghi, atunci cînd este urmată de ê, i, ⁄, ï, 
√, ™, ü, å, æ sau ö. Exemple: a μ¨ Ω¨n7gïáñ7´ = au junghiat 
(B 1688, 327, 328), gïêr7gêsê’¨ = Ghiergheséu (B 1688, 287), 
ÎÊg√’pêñ¨l¨iÂ = Eghípetului (B 1688, 297), êÊg√p7ñ™’n7 = 
eghiptean (B 1688, 288), u μn7güri = unghiuri (B 1688, 314), 
aÊ¨Ω¨ n̂gæñ̂ = au junghiat (MS. 45, 283), sñ´n̂gå = stînghea 
(MS. 45, 461), ¨ n̂gü = unghiu (MS. 45, 503), privêgind = 
priveghind (MS. 45, 504), gi n̂dê î = ghindei (MS. 45, 531), 
sßŝΩ¨ n̂gê = să să junghe (MS. 45, 539), nêginíca = neghiniţa 
(MS. 45, 547), ragi ŝ = Raghis (MS. 45, 729), g⁄∑ @çi l… = 
ghiocile (MS. 45, 734), gêsêm = Ghesem (MS. 45, 737), 
gê rgêsê’i… = ghergheseii (MS. 45, 740), pr⁄vêgå@ = priveghea 
(MS. 45, 853), g∑ rgï ’å = Gorghíia (MS. 45, 877), ÎÊgû’pêñ√l√… 
= Eghípetului (MS. 4389, 726), Ω¨ n̂gê r⁄ ^ = jungheri (MS. 4389, 
727). 

D/d (dobro) 

Notează în mod exclusiv consoana d, în orice poziţie: 
davíd7 = Davíd (B 1688, 296), dm*nzß¨ = Dumnezău (B 
1688, 310), dodanín´ = Dodanín (B 1688, 287), f¨ ∆d´ = 
Fúd (B 1688, 287), d∑mn¨ l̂ = Domnul (MS. 45, 283), 
qikßn d¨ = dzicîndu (MS. 45, 285), nßdßΩ̂d¨ê ŝk´ = nădăjduiesc 
(MS. 45, 446), ad´n̂kß = adîncă (MS. 45, 446), Ωi’dov¥ = 
jidovi (MS. 45, 455), Ûo r̂da’n¨l¨ î = Iordánului (MS. 45, 459), 
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krêdi n̂ç∑a’sß = credincioasă (MS. 45, 507), nßdê Ω̂d™ = 
nădejdea (MS. 45, 513), vàardê = va arde (MS. 45, 557), 
nßr∑ ’d¨ l̂ = nărodul (MS. 45, 564), dßpßrñañß = dăpărtată 
(MS. 45, 568), pê rsi’da = Persída (MS. 45, 736), êÊ‚ind = 
ieşind (MS. 45, 737), aÊr´nd = arînd (MS. 45, 856), r¡∑ ’d¨ l̂ = 
rodul (MS. 45, 856), dêprê¡ür = 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), aÊl77ñrê’il™ = al 
treilea (B 1688, 289), mana®isárïêiÂ = Manathisáriei (B 1688, 
289), fêçórïiÂ = feciorii (B 1688, 287), dêu μn7dê = de unde (B 
1688, 287), qi’sê = dzise (MS. 45, 287), cï’ê = ţie (MS. 45, 
287), niwñê = nişte (MS. 45, 445), ‚êz¨ñ = şezut (MS. 45, 
445), ç n̂fi p̂sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), Korê‘ = Coré 
(MS. 45, 459), va’sêlê = vasele (MS. 45, 833), lê’f⁄ = lefi (MS. 
45, 848), nêm⁄ k̂ = nemic (MS. 45, 885), dirêpñ̂ = dirept (MS. 
4389, 723), sporê’sk = sporesc (MS. 4389, 723), aÊlê noasñrê 
= ale noastre (MS. 4389, 723), dê dÁr™’rê = de durêre (MS. 
4389, 723). 

De asemenea, ê notează vocala e la iniţiala numelor 
proprii străine: êÊvê ’r´ = Evér (B 1688, 287), êÊl7dád´ = Eldád 
(B 1688, 288), ÎÊlêa’za r = Eleázar (MS. 45, 833), 
Îfra f̂®¨l¨…  = Efrafthului (MS. 45, 835), ÎÊ f̂pa’ñ∑ r = Efpátor 
(MS. 45, 861), Î k̂vaña’na‘ = Ecvatáná (MS. 45, 871), êÊfraÏ̂ = 
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’sk¨ = lăcuiescu (B 1688, 290), rßzbo’aê = războaie (B 
1688, 302), s¨ ∆ê = suie (B 1688, 334), sfßñ¨ê ŝk¨ = sfătuiescu 
(MS. 45, 283), pa’êlê̂ = paiele (MS. 45, 287), rßzb∑ ’aêlo 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’ri = 
muieri (MS. 45, 532), pl∑ ’aê = ploaie (MS. 45, 532), 
nßdßΩd¨ê ŝk´ = nădăjduiesc (MS. 45, 733), êÈ‚ï å‘ = ieşiia 
(MS. 45, 734), m¨ê’r⁄lo r = muierilor (MS. 45, 832), vomê rña 
= 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¨ ∆ñ7 = pierdut (B 1688, 313), 
pïêr7zõ’n̂d´ = pierzînd (B 1688, 302), pïê’ñrilê = pietrile (B 
1688, 314), pïêñrilê̂ = pietrile (MS. 45, 362), pïê rd¨ ñ̂ = pierdut 
(MS. 45, 367), pï’ê r̂ = pier (MS. 45, 500), sßva‘ç n̂pïêdêka‘ = să 
va împiedeca (MS. 45, 500, 516), ç n̂pïêdêkßñ¨ ∆ra = împiede-
cătura (MS. 45, 505), fïê r = fier (MS. 45, 516), sa¨ç n̂pïêdêkañ 
= s-au împiedecat (MS. 45, 518), n¨ ∆sêv∑ r̂ çpïêdêka = nu se vor 
împiedeca (MS. 45, 595), fïê rb⁄ n̂ñê = fierbinte (MS. 45, 728), 
aÊ¨pïê ’ rd¨ ñ = au pierdut (MS. 45, 732), pïê’ñr¥ = pietri (MS. 
45, 736, 741), la¨pïê rd¨ñ = l-au pierdut (MS. 45, 737), fïêr¨ l̂ 

= 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’dr¨ = chiedru (B 1688, 
309) vs. kêdr¨ = chedru (B 1688, 302), kïêma ’ñ = chiemat (B 
1688, 295) vs. kêmáñ = chemat (B 1688, 297), sß‘kïê l̂ñ¨å‘ = 
să chieltuia (MS. 45, 368), dar kê l̂ñ¨ îsß = cheltui-să (MS. 45, 
549), ñêvê îkêmà = te vei chema (MS. 45, 530), aÊ¨kêmañ = au 
chemat (MS. 45, 543), kêmac…  = chemaţi (MS. 45, 887), 
kïêmßr… = chiemări (MS. 45, 887). 

Ca o concesie făcută ortografiei româneşti actuale, 
motivată estetic, am exceptat de la această regulă de trans-
criere formele flexionare ale verbului a fi (êÊrà = era, êÊwi = 
eşti, ê‘ = e) şi ale pronumelor personale (ê μ¨ = eu, ê μl7 = el şi ê μi 
= ei). 

3. Uneori, în poziţie mediană accentuată, ê notează, în B 
1688, diftongul ea: prê’Ωma = preajma (B 1688, 290). 

ˇ/Ω (juvete) 

Notează în mod exclusiv consoana j, în orice poziţie: 
aÊΩ¨ñora‘ = ajutorá (B 1688, 326), Ω¨dêkß’cilê = judecăţile 
(B 1688, 299), Ωõr7ñß’v>nik¨l7 = jîrtăvnicul (B 1688, 291), 
prê’Ωma = preajma (B 1688, 290), a’¨ Ω¨n 7gæñ7´ = au 
junghiat (B 1688, 328), aÊ¨Ω¨ n̂gæñ̂ = au junghiat (MS. 45, 283), 
primê ’Ωdïå = primejdiia (MS. 45, 283), Ωirñßvnik¨l¨i = 
jirtăvnicului (MS. 45, 285), nßdßΩ̂d¨ê ŝk´ = nădăjduiesc (MS. 
45, 446), pr™ Ω̂ma = preajma (MS. 45, 446, 736), Ωìdov¥ = 
jidovi (MS. 45, 455), 457), Ω¨dêka’ña = judecata (MS. 45, 
499), Ωê ĉ = 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 Ω̂l∑k¨ l̂ = mijlocul (MS. 45, 532, 
741), Ωáx¨ l̂ = jahul (MS. 45, 532), aÊΩ¨ñ∑ r… = ajutori (MS. 
45, 738), vrßΩ̂ma‚^ = vrăjmaş (MS. 45, 855), Ω¨dêka’ñß = 
judecată (MS. 45, 871), nê‘nßdßΩ̂d¨ind = nenădăjduind (MS. 
45, 872), Ωa’lê = 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‘vaç 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), çndrêpñ™’qß = îndrepteadză 
(MS. 45, 446), qi’çê = dzice (MS. 45, 499), aÊ¨q¥ = audzi 
(MS. 45, 501), bl´n̂q´ñ∑ ’rül̂ = blîndzîtoriul (MS. 45, 507), 
q¨ ∆a = dzua (MS. 45, 531), qik´nd = dzicînd (MS. 45, 545), 
aÊ¨qíñê = audzite (MS. 45, 560), fr¨ n̂qêlê = frundzele (MS. 
45, 571), namïazßq¥ = namiazădzi (MS. 45, 586), qi’lê l… 
= dzilele (MS. 45, 727), b⁄ ’nêk¨v´n̂ñ™qß = binecuvînteadză 
(MS. 45, 730), D¨ mnêqß¨ = Dumnedzău (MS. 45, 735), kßq¨ ∆ 
= cădzu (MS. 45, 831), qåŝñr… = dzêstre (MS. 45, 860), qi‚̂ 
= dzişi (MS. 45, 878), ç n̂ñr⁄ s ^ñ™’qêsê‘ = 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 
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1688, 288), oÊbra’zêli = obrazeli (B 1688, 296), vê ipßzì = 
vei păzi (MS. 45, 284), páza = paza (MS. 45, 284), sa¨̂zidiñ̂ 
= s-au zidit (MS. 45, 287), ‚êz¨ñ = şezut (MS. 45, 445), 
vàsl∑bozì = va slobozi (MS. 45, 550), mïázßn∑ ’ap7ñê = 
miazănoapte (MS. 45, 562), i zb´n̂dírê = izbîndire (MS. 45, 
573), záma = zama (MS. 45, 571), pra’zniçê = praznice (MS. 
45, 728), sß@pßzê ŝk´ = să păzesc (MS. 45, 729), ç n̂drßznå’wê 
= îndrăznêşte (MS. 45, 732), sp¨ ∆za = spuza (MS. 45, 732), 
ê Êzdr⁄lom = Ezdrilom (MS. 45, 736), vßz¨‘ = văzu (MS. 45, 
739), zßl∑ ĝ = zălog (MS. 45, 831), prß’z⁄ l̂ = prăzile (MS. 45, 
832), sßlê‘pßzaŝkß = 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: i μnimß = inimă    

(B 1688, 307), i μnimilê = inimile (B 1688, 306), zílêlê = 
zilele (B 1688, 287), ‚ì = şi (B 1688, 287), i ẑbßv™’wê = 
izbăvêşte (MS. 45, 283), k¨vi n̂ñê = cuvinte (MS. 45, 499), 
i μnima = inima (MS. 45, 499), priçå’pêrå = pricêperea (MS. 
45, 499), pr¨ n̂çilo r = pruncilor (MS. 45, 499), kßrßril… = 
cărările (MS. 45, 500), çê’rüri l… = ceriurile (MS. 45, 500), 
çi n̂sñ™’wê∑ = cinstêşte-o (MS. 45, 501), çinêva’ = cineva 
(MS. 45, 502), i μnimi l̂ = inimile (MS. 45, 503), lßci’må = 
lăţimea (MS. 45, 503), l¨’kr¨ril… = lucrurile (MS. 45, 504), 
v∑ rfol∑si‘ = vor folosi (MS. 45, 504), fßrßmin̂ñê = fără 
minte (MS. 45, 507), n¨min̂ñê = nu minte (MS. 45, 507), bi’nê 
= bine (MS. 45, 509), fêriçic… = fericiţi (MS. 45, 511), 
ni’kßü’r¥ = nicăiuri (MS. 45, 513), nå’m¨ril… = neamurile 
(MS. 45, 727), dê n̂ñr¨mi’nê = dentru mine (MS. 45, 729), 
qi’sê = dzise (MS. 45, 729), kopi’lê = copile (MS. 45, 729), 
ñi’griŝ = Tígris (MS. 45, 731), pßri ’ n̂c¥ = părinţi (MS. 45, 
733), sfi n̂cï … = sfinţii (MS. 45, 733), qi’sê = dzise (MS. 45, 
733), prê‘vê ŝñiñ∑ ’rï … = pre vestitorii (MS. 45, 737), 
a¨aÊkopêriñ = au acoperit (MS. 45, 739), fïi… = fiii (MS. 45, 
740), pßrin̂cil∑ r = părinţilor (MS. 4389, 733), po r̂nic ⁄̂ = 
porniţi (MS. 4389, 733), fßrßdêlê’¡üír™ = fărădelegiuirea 
(MS. 4389, 733), v∑ ’wri = voştri (MS. 4389, 735). 

2. Notează semivocala i la final de silabă: máika = maica 
(B 1688, 309) şi pe i asilabic: kß’çi = căci (B 1688, 289), l¨ ∆i 
= lui (B 1688, 315), ñóci = toţi (B 1688, 309), koci = coţi 
(MS. 45, 363), niçi^ = nici (MS. 45, 445), k´n̂ñaci^ = cîntaţi 
(MS. 45, 447). 

3. Prevăzută cu semnul scurtimii ( ˘ ), marchează, ne-
sistematic, semivocala i, în poziţie finală, după vocală: 
dmªn¨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 xêrÁvim̂, transcris heruvimi (MS. 45, 363). Con-
siderăm 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: sêrafim = serafimi (MS. 45, 533), æÊrß‚̂ = iarăşi 
(MS. 45, 535, 728), n¨mv∑ rrßsp¨ ndê = nu-mi vor răspunde 

(MS. 45, 556), sl¨ ∆gßmê μwi = slugă-mi eşti (MS. 45, 559), 
ç maÊd¨çåm = îmi aduceam (MS. 45, 728), aÊr ¡a ’ñßm = arată-mi 
(MS. 45, 731), aÊlê ‚̂ = aleşi (MS. 45, 733), sßmd™‘mï’ê = să-mi 
dea mie (MS. 45, 733), ‚⁄ mvaf… = şi-mi va fi (MS. 45, 747), 
aÊçê’la‚̂  = acelaşi (MS. 45, 886), ñrßg´n̂d¨ ‚̂ = 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: ⁄ μla = Íla 
(B 1688, 288), ⁄ Êzmaíl´ = Izmaíl (B 1688, 287), ⁄ Êsraíl> = 
Israíl (B 1688, 309); notează, de asemenea, în aceeaşi pozi-
ţie, şi semivocala i: ⁄ Êarê’d´ = Iaréd (B 1688, 287), ⁄ Êêsêfím7 
= iesefím (B 1688, 305), Û Êêr ŝlm = Ierusalim (MS. 45, 364), 
Û Ê∑safañ = Iosafat (MS. 45, 374), Û Êo r̂dàn¨l¨ î = Iordánului 
(MS. 45, 459), Û Êêrovoam = 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⁄ ’ül̂ = 
fiiul (B 1688, 300), sar¨⁄ ’êi = Saruíei (B 1688, 288), 
ca’r⁄n⁄ l… = ţarinile (MS. 45, 728), q⁄ ’sêrß = dziseră (MS. 45, 
729), sßsñ⁄ ’ n̂gß = să stingă (MS. 45, 730), kop⁄ ’l¨ l̂ = copilul 
(MS. 45, 733), prê‘ñ⁄ ’nê = pre tine (MS. 45, 735), aÊ¨ pr⁄ n̂s´ = 
au prins (MS. 45, 737), ç⁄rê’zil… = cirezile (MS. 45, 738), 
biså’r⁄çil… = bisêricile (MS. 45, 738), q⁄ ’sê = dzise (MS. 45, 
739), aÊ¨pêr⁄ñ^ = au pierit (MS. 45, 740), rßdßç⁄ ’na = 
rădăcina (MS. 45, 741), rßŝplßñ⁄rê = răsplătire (MS. 45, 
742), sa¨m⁄ra ñ̂ = s-au mirat (MS. 45, 745), sf⁄ n̂c⁄ nd¨ = 
sfinţindu (MS. 45, 746), b⁄ ’nêk¨v´n̂ña’rß = binecuvîntară (MS. 
45, 750), sñßp´n⁄ ’rß = stăpîniră (MS. 45, 750), sñr⁄ga’rß = 
strigară (MS. 45, 750), çê l̂ç⁄sß‘spa’rïê = cel ci să sparie (MS. 45, 
751), sf⁄ n̂ñêl∑ 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, aceas-
tă 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 = 
călătoriia (MS. 45, 499), skrï’ê = scrie (MS. 45, 503), aÊv¨cï’ê = 
avuţie (MS. 45, 505), b¨k¨rï’ê = bucurie (MS. 45, 505 şi 848), 
wïind = ştiind (MS. 45, 513), vàskrï’ê = va scrie (MS. 45, 
558), vêsêlïê î = veseliei (MS. 45, 561), p¨ ŝñï’ü = pustiiu (MS. 
45, 571), prôroçïå = prorociia (MS. 45, 723), gßn̂dïåm = 
gîndiiam (MS. 45, 733), v∑ l̂n⁄çï’ê = volnicie (MS. 45, 886), 
vêsêlïê = veselie (MS. 45, 887), fï’arßlê = fiarăle (MS. 45, 
888), sa’bïê = sabie (MS. 4389, 749). 

2. Notează semivocala i: aÊmïázßzi = amiazăzi (B 1688, 
294), mïê’iÂ = miei (B 1688, 307), mïê’¨ = mieu (B 1688, 307), 
mïázßnoáp7ñê = miazănoapte (MS. 45, 287 şi 747), vïa’cß = 
viaţă (MS. 45, 501), namïazßq¥ = namiazădzi (MS. 45, 586), 
mïê¨ = mieu (MS. 45, 728).  
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3. Semnul … (i suprascris), plasat foarte frecvent la sfîr-
şitul 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…aÊpropïå‘ = vei apropiia (MS. 45, 499), 
sßprï

…
maŝkß = să priimască (MS. 45, 499), kßlßñorï

…
å = 

călătoriia (MS. 45, 499), aÊlcï
…
 = alţii (MS. 45, 501), nêwï

… nd = 
neştiind (MS. 45, 503), drê p̂ñßcïï

…  = dreptăţii (MS. 45, 506), 
mê’wêr ï

…  = meşterii (MS. 45, 507), prïå’ñênï
…
  = priêtenii (MS. 

45, 507), pßrîncï
… = părinţii (MS. 45, 509), sßc

…
fï’ê = să-ţi 

fie (MS. 45, 516), mlŝñê’nï
…
 = milostenii (MS. 45, 727), 

bßrba’cïï
…  = bărbaţii (MS. 45, 729), sfi n̂cïï

…  = sfinţii (MS. 45, 
733), prê‘vê ŝñiñ∑ ’rï

…  = pre vestitorii (MS. 45, 737), çêñß’cïï
…  

= cetăţii (MS. 45, 742), ∑μkïï
…  = 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’n7d´ = 
zicînd (B 1688, 295), aÊkoló = acoló (B 1688, 287), aÊd´n̂kß’ = 
adîncă’ (MS. 45, 446), nßdßΩ̂d¨ê ŝk´ = nădăjduiesc (MS. 45, 
446), k´n̂ña ci^ = cîntaţi (MS. 45, 447), aÊkolò = acoló (MS. 45, 
448), Korê‘ = Coré (MS. 45, 459), k¨v´nnñ = cuvînt (MS. 45, 
499), k¨ra ñ = curat (MS. 45, 503), ka’lå = 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), 
kßl̂ßri’m™ = călărimea (MS. 45, 859), ñr™b̂nik̂ = trêbnic 
(MS. 45, 876), sßva‘ç n̂k¨n¨na = să va încununa (MS. 45, 886). 

Pentru a evita confuzia cu consoanele palatale cores-
pondente (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: vók7xê = Vókhe (B 1688, 
391), zak7xi’lor> = zakhílor (B 1688, 306). 

2. Notează consoanele palatale che şi chi, atunci cînd este 
urmată de ê, i, ⁄, ï, ™, ü, å sau æ: kïê’dr¨ = chiedru (B 
1688, 309), kïêma ’ñ = chiemat (B 1688, 295), kip7 = chip (B 
1688, 298), a ∞¨kêmáñ̂ = au chemat (MS. 45, 446), ¨rå’kå = 
urêchea (MS. 45, 499), ∑μki… = ochii (MS. 45, 501), ç nkêzß‚¨… 
= închezăşui (MS. 45, 502), ki p̂ = chip (MS. 45, 503), 
sßkæ’mß = să cheamă (MS. 45, 512), kêrasñ = cherast (MS. 
45, 514), ç nkægß = încheagă (MS. 45, 516), ∑ ’k ïï

…  = ochii (MS. 
45, 833), kêma’rê = chemare (MS. 45, 870), ç n̂pßrêkå’rê = 
împărechêre (MS. 45, 871).

 

L/l (liude) 

Notează în mod exclusiv consoana lichidă l, în orice po-
ziţie: lê’m7n¨l = lemnul (B 1688, 312), n¨ ∆mêlê = numele (B 
1688, 312), gálbêni = galbeni (B 1688, 307), f⁄ ’ü l̂ = fiiul (B 
1688, 300), glás¨l = glasul (MS. 45, 284), lßk¨im = lăcuim 
(MS. 45, 287), Dom̂n¨ l̂ = Domnul (MS. 45, 447), aÊkolo‘ = 
acoló (MS. 45, 448), Liván¨l¨ î = Livánului (MS. 45, 454), 
parimïï

…
lê = parimiile (MS. 45, 499), D∑mn¨l¨… = Domnului 

(MS. 45, 500), k¨v´n̂ñ¨ l̂ = cuvîntul (MS. 45, 501), kß
…
lê = 

căile (MS. 45, 502), çål… = cêle (MS. 45, 503), ka’rêl… = carele 
(MS. 45, 504), dßŝñ¨ l̂ = dăstul (MS. 45, 834), l⁄mb⁄l∑ r = 

limbilor (MS. 45, 886), l∑ ’k¨ l̂ = 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), ⁄ Êêsêfím7 = iesefím (B 1688, 305), çmpßráñ¨ l = 
împăratul (MS. 45, 283), maika = maica (MS. 45, 283), 
pr™ Ω̂ma = preajma (MS. 45, 446), Dom̂n¨ l̂ = Domnul (MS. 45, 
447), m´êsñrï’ê = măiestrie (MS. 45, 499), m´n̂ñ¨

…
rê = 

mîntuire (MS. 45, 505), m¨l̂ñß = multă (MS. 45, 508), 
r¡ßm´’nê = rămîne (MS. 45, 508), mlŝñi’v¨ l̂ = milostivul (MS. 
45, 511), i μmima = inima (MS. 45, 516), fili ŝñïim = 
Filistiim (MS. 45, 835), min̂ñê = minte (MS. 45, 893), 
Ω¨mßña’ñê = jumătate (MS. 45, 895), m∑ ’a rñê = moarte 
(MS. 45, 903). 

N/n (naş) 

Notează în mod exclusiv consoana n, în orice poziţie: 
nál7ñê = nalte (B 1688, 317), i μnimß = inimă (B 1688, 307), 
aÊmo’n> = Amón (B 1688, 320), niçi^ = nici (MS. 45, 445), 
nßdßΩ̂d¨ê ŝk´ = nădăjduiesc (MS. 45, 446), çdrêpñ™’qß = 
îndrepteadză (MS. 45, 446), ç n̂ñr¨ = întru (MS. 45, 447), 
Dom̂n¨ l̂ = Domnul (MS. 45, 447), k´n̂ñaci^ = cîntaţi (MS. 45, 
447), ç n̂fi p̂sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), mlŝñê’nï

…  = 
milostenii (MS. 45, 727), prê‘mi’nê = pre mine (MS. 45, 728), 
næ’m¨ l̂ = neamul (MS. 45, 731), aÊñ¨ n̂çå = atuncea (MS. 45, 
733), bi’nê = bine (MS. 45, 735), xañman¨ l̂ = hatmanul (MS. 
45, 737), n⁄ ’mê = nime (MS. 45, 836), ⁄ Ê∑ana’®an̂ = Ioanáthan 
(MS. 45, 839), sf´n̂ñß = sfîntă (MS. 45, 903), pl´n̂s¨ = 
plînsu (MS. 45, 904). 

O/o (on) 

Această slovă are următoarele valori: 
1. Notează vocala şi semivocala o, în orice poziţie: 

êÊzvók> = Ezvóc (B 1688, 287), oÊr7gánêlê = organele (B 1688, 
322), cïiñóarêi = ţiitoarei (B 1688, 287), ñóañê = toate (B 
1688, 290), nóap̂ñ™ = noaptea (B 1688, 294), moárñê = 
moarte (MS. 45, 287), kßlßñorï’å = călătoriia (MS. 45, 499), 
kopila’‚¨ l̂ = copilaşul (MS. 45, 499), ñoa’ñß = toată (MS. 
45, 501), ñoæĝ = toiag (MS. 45, 505), vapovßc¨…= va 
povăţui (MS. 45, 505), bl̂gosl∑vê’nïå = blagosloveniia (MS. 45, 
506), simciñoa’rê = simţitoare (MS. 45, 507), r¡oa’da = roada 
(MS. 45, 511), skoa’ñê = scoate (MS. 45, 513), pog∑r´@ = 
pogorî ’ (MS. 45, 729), vêc…ç n̂ñoa’rçê = veţi întoarce (MS. 45, 
731), akol∑ ’ = acoló (MS. 45, 737), ko rñ¨ l̂ = cortul (MS. 45, 
748), v´rñoa’sß = vîrtoasă (MS. 45, 749), miΩlok¨l = 
mijlocul (MS. 4389, 754), ñoañø = toată (MS. 4389, 754). 

2. Notează, uneori, în poziţie mediană accentuată, difton-
gul oa, scris, de regulă, ∑á, ca în exemplele: çnóp7ñ™ = 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‘ = 
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pogorî ’ (B 1688, 296), plín7 = plin (B 1688, 296), aÊp¨ ∆s´ = 
apus (B 1688, 296), pßmßnñ¨ l = pămîntul (MS. 45, 284), 
pra x̂ = prah (MS. 45, 445), pr™ Ω̂ma = preajma (MS. 45, 446), 
ç n̂prê¨nß = împreună (MS. 45, 727), pê n̂ñr¨kß@ = pentru că 
(MS. 45, 729), på’wê = pêşte (MS. 45, 731), pa’sß = pasă (MS. 
45, 735), prê ŝñê = preste (MS. 45, 736), p¨ñ™’rå = putêrea 
(MS. 45, 741), lêpßda’ñê = lepădate (MS. 45, 849), pßka’ñê 
= păcate (MS. 45, 869), pßñ⁄mim = pătimim (MS. 45, 869), 
aÊplêkßñ¨ 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), pßrín7cilor> 
vówri = părinţilor voştri (B 1688, 296), prax̂ = prah (MS. 45, 
445), pr™Ω̂ma = preajma (MS. 45, 446), ç n̂ñr¨ = întru (MS. 
45, 447), ç n̂fip̂sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 447), 
Ûo r̂dàn¨l¨ i…

 = Iordánului (MS. 45, 459), prê@mi ∆nê = pre mine 
(MS. 45, 504), ka’rêl…  = carele (MS. 45, 736), vo…aÊkopêr…  = 
voi acoperi (MS. 45, 737), mß@g¨rï … = măgurii (MS. 45, 739), 
drêpñ = drept (MS. 45, 745), ñra’ül̂ = traiul (MS. 45, 748), 
s¨…‚¨ri l…= suişurile (MS. 45, 749), a¨ ∆r = aur (MS. 45, 
849), sñra’Ωê = straje (MS. 45, 849), rß∑ña’ñ™ = răotatea 
(MS. 45, 869), aÊrd™‘ = 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), sßn¡ê = sînge 
(MS. 45, 284), ñ¨ r̂b¨rß’sß = turburắ-să (MS. 45, 445), 
nßdßΩ̂d¨ê ŝk´ = nădăjduiesc (MS. 45, 446), ç n̂fi p̂sêr´s´ = 
înfipseră-să (MS. 45, 447), sñ´n̂gå = stînghea (MS. 45, 461), 
Vi r̂savê‘ê = Virsavée (MS. 45, 463), ç⁄ n̂sñê = cinste (MS. 45, 
737), sßæ μsß = să iasă (MS. 45, 739), p¨ rçå’sêrß = purcêseră 
(MS. 45, 741), fr¨m∑a’sß = frumoasă (MS. 45, 743), sprê‘ = 
spre (MS. 45, 745), ka’sa = casa (MS. 45, 747), povê ŝñ⁄ ’rß= 
povestiră (MS. 45, 849), gla ŝ = glas (MS. 45, 869), sa’ñê = sate 
(MS. 45, 869), v´rñ∑ ŝ = vîrtos (MS. 45, 870), kßñrß = cătră 
(MS. 45, 282), rßsßriñ = răsărit (MS. 45, 282), ñ¨ r̂b¨rß’sß 
= turburắ-să (MS. 45, 445). 

T/t/ñ (tverdu) 

Notează exclusiv consoana t, în orice poziţie: ñóñ7 = tot (B 
1688, 302), kßñrß = cătră (B 1688, 302), êÊg√pêñ¨l¨i = 
Eghipetului (B 1688, 311), kßñrß = cătră (MS. 45, 282), 
rßsßriñ = răsărit (MS. 45, 282), ñ¨r̂b¨rß’sß = turburắ-să 
(MS. 45, 445), k´n̂ñacî = cîntaţi (MS. 45, 447), ç n̂ñr¨ = întru 
(MS. 45, 447), sñ´n̂gå = 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’ñß = toată (MS. 45, 749), aÊ¨klßdi ñ = au clădit 
(MS. 45, 751), sßrbßñoa’rê = sărbătoare (MS. 45, 876), 
s´mbßña = sîmbăta (MS. 45, 877), a¨k¨v´n̂ñañ = au cuvîntat 
(MS. 45, 878), ñ⁄ ’ran¨ l̂ = 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¨ríñ = au murit (B 1688, 303), n¨ ∆ = nu (B 
1688, 317), dar şi la început de cuvînt, în MS. 45: æ¨¨ç>i ŝ = 
i-au ucis (MS. 45, 284), sßl̂ ¨ 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’nd¨ = cîndu (B 1688, 314), 
zikõ’n7d¨ = zicîndu (B 1688, 314), lßk¨ê’sk¨ = lăcuiescu (B 
1688, 290), êÊra‘ñßmßind¨ = era tămîindu (MS. 45, 286), 
aÊΩ¨ns ¨ = ajunsu (MS. 45, 382), d∑ r̂m¨ = dormu (MS. 45, 
501), drêpñ̂¨ = 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), Î μgip7ñ¨ = 
Éghiptu (MS. 45, 740), ç n̂ñ∑rs¨ = întorsu (MS. 45, 741), 
sßrg¨ind¨ = sîrguindu (MS. 45, 745), fa’p7ñ¨ = faptu (MS. 45, 
746), sf⁄ n̂c⁄nd¨ = sfinţindu (MS. 45, 746), ko rñ¨ = cortu (MS. 
45, 748), mêrg¨ = mergu (MS. 45, 750), p¨ñê’ri l…  = puterile 
(MS. 45, 850), sa¨dêpßrñañ = s-au depărtat (MS. 45, 850), 
ki p̂ = chip (MS. 45, 852), k¨ pño’rül̂ = 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: u μn7dê = 
unde (B 1688, 287), u μn7ñ´ dê lê’m7n¨l¨i = untdelemnului (B 
1688, 306), ⁄ Êu’dïi ˘ = Iúdii (B 1688, 290), ∑ r…undê^ = oriunde 
(MS. 45, 506), uÊr¡ ï ’å = urgiia (MS. 45, 508), uÊr™’kå = 
urêchea (MS. 45, 511), uÊrïå’‚ïl∑ r = uriiaşilor (MS. 45, 512), 
ungül = (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∑ ’asß = frumoasă (MS. 45, 
283), fêriçi ñ̂ = fericit (MS. 45, 445), ç n̂fi p̂sêr´s´ = în-
fipseră-să (MS. 45, 447), fï’ülê = fiiule (MS. 45, 500), 
mßfßk¨… = mă făcui (MS. 45, 500), fiç∑ ’r¥ = ficiori (MS. 
45, 503), aÊ¨fßk¨ñ = au făcut (MS. 45, 736), fa’ca = faţa 
(MS. 45, 742), s¨ f̂lêñ¨ l̂ = sufletul (MS. 45, 743), frßcï’å = 
frăţiia (MS. 45, 852), sêfï’la = Sefíla (MS. 45, 853), f⁄ ’li p̂ = 
Fílip (MS. 45, 870), Ωa f̂ = 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), 
zak7xílor7 = zakhílor (B 1688, 306), x∑ñár¨ l = hotarul 
(MS. 45, 283), moxor´ñ = mohorît (MS. 45, 362), pra x̂ = 
prah (MS. 45, 445), va@∑ Êdi xn¥ = va odihni (MS. 45, 499), 
la n̂c¨ x = lanţuh (MS. 45, 499), xßrßzê ŝk´ = hărăzesc, 
xa’r¨r¥ = haruri (MS. 45, 501), x∑ña’r¨ l̂ = hotarul (MS. 45, 
508), xoñßr¡a’wê = hotăraşte (MS. 45, 510), pßxa ’ rß = păhară 
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(MS. 45, 514), x´rb¨ l̂ = hîrbul (MS. 45, 516), xa l̂dêåŝkø = 
haldeiască (MS. 45, 672), xa r = har (MS. 45, 728), d{x¨ l̂ = 
duhul (MS. 45, 729), xa

…
nêl

…
 = hainele (MS. 45, 730), draxmß 

= drahmă (MS. 45, 731), xïå’r™ = hiêrea (MS. 45, 731), 
aÊxïa’xa r = Ahiáhar (MS. 45, 734), x¨ ∆dicil

…
 = hudiţile (MS. 

45, 735), la¨xrßniñ = l-au hrănit (MS. 45, 736), nav¨x∑-
d∑n∑ ’s∑ r = Navuhodonósor (MS. 45, 736), xañman¨l̂ = 
hatmanul (MS. 45, 737), xa l̂dêil∑ r = haldeilor (MS. 45, 739), 
xßñmßnï’ê

…
 = hătmăniei (MS. 45, 739), ∑dixnê

…
 = 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¨liπiñ = n-au lipsit (MS. 45, 
363), liπa‘ŝkß = lipsască (MS. 45, 500), sß‘ r¨ m̂πêrß = să 
rumpseră (MS. 45, 500), liπinc… = lipsiţi (MS. 45, 504), 
li’πß = lipsă (MS. 45, 505), liπå’wê = lipsêşte (MS. 45, 
508), liπiñ = lipsit (MS. 45, 517), koáπêlê = coapsele (MS. 
45, 674), koa’πß = coapsă (MS. 45, 744), nêl⁄π⁄ c 

…
 = nelipsiţi 

(MS. 45, 852), samπak⁄ = Sampsachi (MS. 45, 858), proko-
πa’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: ∑ Êkól´ 

= ocol (B 1688, 295), ∑μm¨l7 = omul (B 1688, 295), l∑ ’r´ = 
lor (B 1688, 295), nêxá∑ = Neháo (B 1688, 333), ∑aÊd¨ ∆sêrß 
= o aduseră (MS. 45, 283), d∑ r̂m¥ = dormi (MS. 45, 501), 
vaaÊda’∑¡ê = va adaoge (MS. 45, 504), D∑mn¨ l = Domnul 
(MS. 45, 510), aÊp∑… = apoi (MS. 45, 511), sß‘n¨dv∑råŝkß 
= să nu dvorească (MS. 45, 513), va‘∑dixn¥ = va odihni (MS. 45, 
517), sßl̂d∑molæŝkß = să-l domolească (MS. 45, 869), 
m⁄Ωl∑k¨ l̂ = mijlocul (MS. 45, 853), ∑ Êb´r‚⁄ n̂d¨sß = obîr-
şindu-să (MS. 45, 886), aÊpro’wil∑r = a proştilor (MS. 45, 
895), zbïêra’v∑ r̂ = zbiera-vor (MS. 4389, 758), ñÁñÁr∑ r̂ = 
tuturor (MS. 4389, 758). 

2. Notează semivocala o în diftongul oa: ∑ ÊámênïiÂ = 
oamenii (B 1688, 315). 

3. Asemenea lui o cu accent, şi ∑ accentuat notează 
frecvent diftongul oa: r¡∑ ’dêlê = roadele (MS. 45, 506), 
k¨vï∑ ’sê = cuvioase (MS. 45, 508), krêdi n̂ç∑ ’sê = credincioase 
(MS. 45, 509), k¨n∑ ’wê = cunoaşte (MS. 45, 514), k∑ ’ñêlê = 
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 pre-
cum 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), aÊmßndo’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´n̂d∑ ’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’rilê = 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’ ïi ˘ = viţeii (B 1688, 302), cï’ê = ţie (MS. 45, 
283), sß@simêcïå@ = să simeţiia (MS. 45, 283), k´n̂ñaci^ = 
cîntaţi (MS. 45, 447), ç n̂cêlê p̂çü’n™ = înţelepciunea (MS. 45, 
499), simci’r™ = simţirea (MS. 45, 499), al̂cï

…
 = alţii (MS. 45, 

501), krêdi n̂cß = credinţă (MS. 45, 506), b¨nßñßc… = 
bunătăţi (MS. 45, 510), Ω¨dê’c¨ l̂ = judeţul (MS. 45, 511), 
p∑ ‘ rc¥ = porţi (MS. 45, 513), ç n̂vßcßñ¨∆ra = învăţătura 
(MS. 45, 514), skopicî = scopiţi (MS. 45, 672), prê ’∑cilor = 
preoţilor (MS. 45, 728), ca’ra = ţara (MS. 45, 728), fa’ca = 
faţa (MS. 45, 729), sk¨lacivß = sculaţi-vă (MS. 45, 732), 
a l̂bå‘cêl… = albêţele (MS. 45, 734), çmpßrßcï’a = împărăţia 
(MS. 45, 735), ñoc…

 = toţi (MS. 45, 735), ñr⁄mic´nd = 
trimiţînd (MS. 45, 743), sa¨ç nfr´msêcañ = s-au înfrîmseţat 
(MS. 45, 745), aÊñoñcïiñórül̂ = 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), 
a ˛‚a‘ = aşa (B 1688, 301), m¨’‚7kói = muşcoi (B 1688, 314), 
¨ ∆‚a = uşa (MS. 45, 64), va‚êd™@ = va şedea (MS. 45, 283), 
‚i@ = şi (MS. 45, 283), ‚êz¨ñ = şezut (MS. 45, 445), 
kopila’‚¨l̂ = copilaşul (MS. 45, 499), ‚¨vß…ñê = şuvăite 
(MS. 45, 500), ¨ μ‚il… = uşile (MS. 45, 501), a ÊmêÊ‚iñ = am 
ieşit (MS. 45, 503), aÊ‚a = aşa (MS. 45, 504), ‚⁄ ’poñi… = 
şipotile (MS. 45, 504), ‚ov´å’wê = şovăiêşte (MS. 45, 507), 
dê‚ê r^ñañ^ = deşertat (MS. 45, 586), lßka’‚¨l¨… = lăcaşului 
(MS. 45, 727), sa¨nê‘aÊ‚êzañ = s-au neaşezat (MS. 45, 728), 
aÊç™’å‚… = acêeaşi (MS. 45, 729), s´n̂ßñ∑‚…

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

W/w (ştea) 

Această slovă notează grupul consonantic şt, în orice po-
ziţie: wïi = ştii (B 1688, 300), aÊçê’w™ = aceştia (B 1688, 
287), ná¨wi¨ ñ = n-au ştiut (MS. 45, 283), ê μwi = eşti (MS. 
45, 284), niwê = nişte (MS. 45, 445), povê ŝñ™’wêmi = 
povêsteşte-mi (MS. 45, 526), wi¨ = ştiu (MS. 45, 834), mê-
wêr‚¨∆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 
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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@çå’rçê = să cêrce 
(MS. 45, 282), fßçåm = făceam (MS. 45, 727), çål… = cêle 
(MS. 45, 728), aÊçê ŝña = acesta (MS. 45, 730), bê rbå’çê = 
berbêce (MS. 45, 732), çê’l¨… = celui (MS. 45, 734), fa’çêv∑… 
= face-voi (MS. 45, 834), por´n̂çê l… = porîncele (MS. 45, 834), 
çê rçêñ´n̂d¨… = cercetîndu-i (MS. 45, 835); 

2. cînd aceasta este urmată de i: ççíns´ = încins (B 
1688, 298), ma’içïi = maicii (B 1688, 323), niçi^ = nici (MS. 
45, 445), ç⁄ n̂çîqê ç… = cincidzeci (MS. 45, 728), ç⁄rê’zil…  = 
cirezile (MS. 45, 738), pr¨ n̂çï … = pruncii (MS. 45, 739), 
rßdßç⁄ ’na = rădăcina (MS. 45, 741), ç⁄ ’nê = cine (MS. 45, 743), 
sß‘zg´rç⁄ ’rß = să zgîrciră (MS. 45, 835), p∑r´n̂ç⁄ñ = porîncit 
(MS. 45, 836), l¨çïås∑ ’arê 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: aÊçásña = aceasta (B 1688, 323), fêçóri 
= feciori (B 1688, 324), çncêlê pç¨∆nê = înţelepciune (B 1688, 
307), çcêlêpçü ∆n™ = înţelepciunea (B 1688, 313), aÊça ’ ŝña = 
aceasta (MS. 45, 283), çncêlê pç¨∆n™ = înţelepciunea (MS. 45, 
284), krêd⁄ n̂ç∑ ŝ = credincios (MS. 45, 730), ç∑pli’ñê = 
cioplite (MS. 45, 736), ç n̂cêlê p̂çü’nå = înţelepciunea (MS. 45, 
746), p⁄ç∑a’rêl…  = picioarele (MS. 45, 749), f⁄ç∑a’rêl… = 
ficioarele (MS. 45, 751), sßnê‘ç∑ k̂n⁄m = să ne ciocnim (MS. 45, 
849), r¡¨gßçü’nê = rugăciune (MS. 45, 851), pa’çå = pacea 
(MS. 45, 853), krêd⁄ n̂ç∑ ŝ = credincios (MS. 45, 870), 
fêçóril∑ r̂ = 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 μñß = iată (B 1688, 
294), aÊdêvß’r¨l7 = adevărul (B 1688, 296), çpßrañ¨l7 = 
împăratul (B 1688, 312), çmpßra’ñ¨ l = împăratul (MS. 45, 
282), fr¨moa’sß = frumoasă (MS. 45, 283), aÊd´n̂kß@ = adîncắ 
(MS. 45, 446), çndrêpñ™’qß = îndrepteadză (MS. 45, 446), 
aÊdêvßra’ñß = adevărată (MS. 45, 499), ç n̂drßpniçind = 
îndrăpnicind (MS. 45, 505), drêpñßc…lê = dreptăţile (MS. 45, 
729), q⁄ ’ sêrß = dziseră (MS. 45, 729), ç n̂prê ¨nß = împreună 
(MS. 45, 731), sßnßña’ñê = sănătate (MS. 45, 733), 
pßrin̂ñêl… = părintele (MS. 45, 735), kßñrß = cătră (MS. 45, 
736), vß…lê = văile (MS. 45, 737), x∑ña‘rßl… = hotarăle (MS. 
45, 738), a Ê¨fßk¨ñ = au făcut (MS. 45, 739), sßrßdika’rß = 
să rădicară (MS. 45, 741), rßŝplßñ⁄rê = răsplătire (MS. 45, 
742), ñoa’ñß = toată (MS. 45, 745), sñßp´n⁄ ’ rß = stăpîniră 
(MS. 45, 750), gßñi’ci ˘ = 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’nß = pînă (B 1688, 290), kßn7ñø’rilor7 = cîntărilor (B 
1688, 299), vßr7ñ¨ ∆ñê = vîrtute (B 1688, 305), ñrßmbicaci 
= trîmbiţaţi (MS. 45, 283), kßñê = cîte (MS. 45, 284), 
k¨vßnñ¨ l = cuvîntul (MS. 45, 285), pß’nß = pînă (MS. 45, 
285), mßnï’ê i = mîniei (MS. 45, 545), pßmßn̂ñ¨ l̂ = pămîntul 

(MS. 45, 737), pßŝkßn̂d¨sß = păscîndu-să (MS. 45, 873), 
mßxn⁄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: Û Êi *lß = 
Israil (MS. 4389, 742), dv*dß = David (MS. 4389, 742). 

4. La sfîrşit de cuvînt, ior apare uneori fără valoare fonetică: 
Do’mnulß = Domnul, v™’kß = 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¯z7mó®´ = 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 n̂ñors´ = s-au întors (MS. 45, 361), nßdßΩ̂d¨ê ŝk´ = 
nădăjduiesc (MS. 45, 446), xßrßzê ŝk ´ = hărăzesc (MS. 45, 
501), sñr´mb´ = strîmb (MS. 45, 503), üÊbßŝk´ = iubăsc (MS. 
45, 504, 517), grê‚êŝk´ = greşesc (MS. 45, 507), as^k¨ n̂s´ = 
ascuns (MS. 45, 512), aÊd´n̂k´ = adînc (MS. 45, 513), grßê ŝk ´ 
= grăiesc (MS. 45, 514), lê mn´ = lemn (MS. 45, 515), lßk¨ê ŝk ´ 
= lăcuiesc (MS. 45, 736), aÊ¨pr⁄ n̂s ´ = au prins (MS. 45, 737), 
aÊ¨ç n̂ñi n̂s ´ = 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™’lül7 = fêliul (B 
1688, 290), prib™’¡ilor7 = pribêgilor (B 1688, 290), 
povßciñórül7  = povăţitoriul (B 1688, 297). 

Mai rar, ´ poate avea, totuşi, în textele noastre, urmă-
toarele valori fonetice: 

1. Notează vocala ă: ç n̂fi p̂sêr´s´ = înfipseră-să (MS. 45, 
447), k¨ç n̂s´ = cu însă (MS. 45, 509), ‚ov´å ∆wê = şovăiêşte 
(MS. 45, 509), p´rc¥ = părţi (MS. 45, 509), ñr´ŝnêñê = 
trăsnete (MS. 45, 874), aÊmßr´çü’nê = amărăciune (MS. 45, 886). 

2. Notează pe i asilabic final, ca în exemplele: a μl7c´ = 
alţi (B 1688, 313), rßníc´ = răniţi (B 1688, 291), ñóc´ = 
toţi (B 1688, 297). 

3. Notează, frecvent în MS. 45, vocala î, ca în exem-
plele: kasß@ñ´m´êq´ = ca să tămîiedzi (MS. 45, 362), qik´n d̂ 
= dzicînd (MS. 45, 362), sñ´n̂d = stînd (MS. 45, 363), 
ñßm´ ∆ê = tămîie (MS. 45, 371), aÊd´n̂kß’ = adîncắ (MS. 45, 
446), k´n̂ñaci^ = cîntaţi (MS. 45, 447), r´n̂d¨iñ = 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´’nß = pînă (MS. 45, 737), 
ñr⁄mic´nd = trimiţînd (MS. 45, 743), nê‘ç n̂prê¨∆n´n̂d¨nê = 
neîmpreunîndu-ne (MS. 45, 747), m´’na = mîna (MS. 45, 749), 
v´rñoa’sß = vîrtoasă (MS. 45, 749), sß‘spßm´n̂ña’rß = să 
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spămîntară (MS. 45, 750), k´’ñê = cîte (MS. 45, 751), 
v´rñ¨∆ñê = vîrtute (MS. 45, 885), m´nêkañ = 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’dov¥ = 
jidovi (MS. 45, 455), va‘∑ Êdixn¥ = va odihni (MS. 45, 499), 
ç‚¥… = înşii (MS. 45, 499), drê’p7c¥ = drepţi (MS. 45, 500), 
nå’ñêq¥ = nêtedzi (MS. 45, 500), xa’r¨r¥ = haruri (MS. 45, 
501), kßrb¨ ∆n¥aÊprn^‚¥ = 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‘aÊkopêr¥‘ = va acoperi (MS. 45, 505), ç n̂cêlê p̂c¥ = înţelepţi 
(MS. 45, 507), sßva‘ç n̂m¨ l̂c¥ = să va înmulţi (MS. 45, 507), 
ma’r¥ = mari (MS. 45, 508), aÊd∑mn¥‘ = a domni (MS. 45, 
511), p∑ ’ rc¥ = porţi (MS. 45, 513), sß‘rßŝp¨ n̂q¥ = să răs-
pundzi (MS. 45, 513), m¨ l̂c¥ = mulţi (MS. 45, 517), sß‘a¨q¥’ 
= să audzí (MS. 45, 729), n∑ ’wr¥ = noştri (MS. 45, 740), 
pêdê ŝñr¥ = pedestri (MS. 45, 741), q¥ = dzi (MS. 45, 749). 

2. Notează uneori vocala î, ca în exemplele: sß‘ 
mßn¥ n̂k´ = să mănîncă (MS. 45, 728), zikynd^ = zicînd (MS. 
4389, 753), porynçnd^ = porîncind (MS. 4389, 753). 

‰/™ (iati) 

Această slovă are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori 
fonetice: 

1. Notează, de regulă, diftongul ea, în orice poziţie: 
çnñßr™’skß = întărească (B 1688, 314), kál™ = calea (B 
1688, 311), m™‘ = mea (B 1688, 311), çnnainñ™ = înaintea 
(MS. 45, 282), va‚êd™@ = va şedea (MS. 45, 283), lå’¡™ = 
lêgea (MS. 45, 284), nóap7ñ™ = noaptea (MS. 45, 361), 
ç n̂cêlêpç¨n™ = înţelepciunea (MS. 45, 503), pr™ = prea (MS. 
45, 505), l¨kr™’zß = lucrează (MS. 45, 506), n¨va‘aÊv™‘ = nu 
va avea (MS. 45, 506), vi n̂dêka’r™ = vindecarea (MS. 45, 508), 
ç n̂naînñ™ = înaintea (MS. 45, 511), aÊså’mên™ = asêmenea 
(MS. 45, 515), viñ™’q¨ l̂ = viteadzul (MS. 45, 517), va‘‚êd™‘ 
= va şedea (MS. 45, 519), min̂ñ™ = mintea (MS. 45, 518), 
fïå’rbêr™ = fiêrberea (MS. 45, 731), m¨å’r™ = muiêrea (MS. 
45, 733), sß‘i zb´n̂d™ ŝkß = 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 con-
secvenţă, 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™’êm´ = Vitlêem (B 1688, 289), m™’lê = 
mêle (B 1688, 289), sokoñ™’lêlê = socotêlele (B 1688, 290), 
p¨ñ™rê = putêre (MS. 45, 287), zid™wê = zidêşte (MS. 45, 
287), l™’mnê (MS. 45, 362), vr™’mê = vrême (MS. 45, 499), 
aÊç™’å = acêea (MS. 45, 503), ∑ ŝñên™’wê = ostenêşte (MS. 45, 
509), ç n̂ñ¨n™rê k̂ = întunêrec (MS. 45, 511), n¨g´n̂d™’wê = nu 
gîndêşte (MS. 45, 517), vêd™’rå = vedêrea (MS. 45, 523), 

por´n̂ç™’wê = porîncêşte (MS. 45, 729), va‘ñr™’çê = va trêce 
(MS. 45, 743), ç™’lå = cêlea (MS. 45, 747), d¨r™’rå = 
durêrea (MS. 45, 886), aÊç™ŝñå = acêstea (MS. 45, 751), 
f™’ñêlê = 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™’lül7 = fêliul (B 1688, 290), prib™’¡ilor 7  = pribêgilor (B 
1688, 290), f™’lü = fêliu (MS. 45, passim), kßd™l̂n⁄cil… = 
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’n7s¨l´ = dînsul (B 1688, 295), sø’n>ñ´ = sînt (B 1688, 
300), pogorø‘ = pogorî (B 1688, 312), plõn7gß’n7d´ = plîngînd 
(B 1688, 736) aÊmporønçiñ = am porîncit (MS. 45, 283), 
pogorøci^ = pogorîţi (MS. 45, 283), l¨õn^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∑õr = noăr (MS. 45, 364), do ˘a’rø = 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¨ ‚̂kóül = 
muşcoiul (MS. 45, 284), fï’ü = fiiu (B 1688, 290, MS. 45 
362), çê’rü = ceriu (B 1688, 312), vóü = voiu (B 1688, 312), 
gra’ül̂ = graiul (MS. 45, 499), çê’rüri l… = ceriurile (MS. 45, 
500), üÊ‚oa’rß = iuşoară (MS. 45, 507), üÊb⁄ñ∑ r = iubitor 
(MS. 45, 510), ni’kßü’r¥ = nicăiuri (MS. 45, 513), ü μtê = 
iute (MS. 45, 516), k¨n∑ ŝk¨∆ü = cunoscuiu (MS. 45, 521), 
p¨ ŝñïü = 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 
fonetice: 

1. Notează diftongul ia, în orice poziţie: æ μ¨ aÊrßñáñ7 = 
i-au arătat (B 1688, 307), ñßæ’ña¨ = tăiat-au (B 1688, 298), 
mæ’¨ = mi-au (MS. 45, 283), æÊ¨̂¨çiŝ = i-au ucis (MS. 45, 284), 
æÊrß = iară (MS. 45, 517), sßmigßæŝkß = să migăiască şi 
migßæ’lß = migăială (MS. 45, 519), æ μrß‚^ = iarăşi (MS. 45, 
728), æ μñß = iată (MS. 45, 729), æd = iad (MS. 45, 729, 
735), sß‘n¨æ μsß = să nu iasă (MS. 45, 733), æ¨ñr⁄miŝ = i-au 
trimis (MS. 45, 733), aÊ¨ç n̂ñêmêæñ = au întemeiat (MS. 45, 
736), r´n̂d¨æ’lß = rînduială (MS. 45, 737), prßwïæ‚^ = 
prăştiiaş (MS. 45, 741), æ¨ç n̂k¨ n̂¡ürañ = 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 μsñê şi, respectiv 
æ μlê (vezi şi infra, la slova å). 
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Sporadic, diftongul ia este notat şi prin cele două slove 
corespunzătoare: mïac´ fßk¨ ∆ñ7 = mi-aţi făcut (B 1688, 299). 

2. Notează uneori diftongul ea, în concurenţă cu ™ şi å: 
sß‘mßræ’’’’’skß = să mărească (MS. 45, 284), sßpriçæ’pß = să 
priceapă (MS. 45, 499), sß‘s∑koñæŝkß = să socotească (MS. 45, 
499), ç n̂drê p̂ñæ’qß = îndrepteadză (MS. 45, 501), aÊlærgß = 
aleargă (MS. 45, 503), sßmßk¨læ’gß = să mă culeagă (MS. 45, 
503), çê rçêñæ’qß = cerceteadză (MS. 45, 505), viklæn̂ = 
viclean (MS. 45, 506), çærñß = ceartă (MS. 45, 507 şi 517), 
çærkß = cearcă (MS. 45, 509), dræ’p7ñß = dreaptă (MS. 45, 
511), sßç n̂b¨næ’qß = să îmbuneadză (MS. 45, 517), næ’m¨ l̂ = 
neamul (MS. 45, 731), læ¨dañ = le-au dat (MS. 45, 733), 
næ’m¨ril…  = neamurile (MS. 45, 735), læ’gß = leagă (MS. 45, 
742), plæ’kß = pleacă (MS. 45, 747), ∑ Êmênæ’ŝkß = omenească 
(MS. 45, 885), dæ’sß = deasă (MS. 45, 886), ñræ’bß = treabă 
(MS. 45, 886), ∑ ŝñênæ’lß = 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’p7ñê = drêpte (MS. 45, 501), ñêñæ’mê = 
te tême (MS. 45, 524), aÊlæ’’’’’’sê = alêse (MS. 45, 711), 
çmpßrêkæ’rê = împărechêre (MS. 45, 885), aÊlæ’¡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’Ωdïå = primejdiia (MS. 45, 284), ¨ μn¨å = unuia 
(MS. 45, 374), vêsêlï’å = veseliia (MS. 45, 505), bl̂goŝl∑vê’nïå 
= blagosloveniia (MS. 45, 506), sa’bïå = sabiia (MS. 45, 515), 
mlŝñê’nïå = milosteniia (MS. 45, 730), smêrê’nïå = smereniia 
(MS. 45, 741), sß‘ç n̂vïå‘ = să înviia (MS. 45, 854), sß‘vßm¨å‘ 
= să vămuia (MS. 45, 855), sß‘ç n̂noåŝkß = să înnoiască (MS. 
45, 856), vo’å = voia (MS. 45, 885), s´rg¨å‘ = sîrguia (MS. 
45, 905), n¨ ∆måÁ = nu mi-au (MS. 4389, 744). Slova aceasta 
se regăseşte frecvent în formele de imperfect indicativ, per-
soana a III-a, ale unor verbe de conjugarea a IV-a, care 
prezintă fenomenul de diereză, specific limbii române lite-
rare vechi, în grafii ca: çñßrïå‘ = întăriia (B 1688, 295), 
vêniå‘ = veniia (B 1688, 297), sokoñïå‘ = socotiia (B 1688, 
297), ç nvßlïå‘ = învăliia (MS. 45, 283), aÊΩ¨ñorïå = ajuto-
riia (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), 
sßlÃ pïårÃzß (MS. 4389, 898). 

2. Notează, în alternanţă cu ™, diftongul ea, ca în exem-
plele: å‘ = ea (MS. 45, 283), må‘ = mea (MS. 45, 283), ka’lå 
= calea (MS. 45, 284), sßç nñßråskß = să întărească (MS. 45, 
284), sß‘binêk¨vßnñå’ŝkß = să binecuvîntească (MS. 45, 284), 
a Êrdêrå = 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 ), indife-
rent de vocala silabei următoare: mê¡ïå’‚ïi = megiêşii (B 
1688, 297), b∑å’rin¨l7 = boiêrinul (B 1688, 298), grßå’wê = 

grăiêşte (B 1688, 302), ñßå’r™ = tăiêrea (B 1688, 298), fål 
= fêl (MS. 45, 287), kßdål̂nica = cădêlniţa (MS. 45, 385), 
mål… = mêle (MS. 45, 499), priçå’pêrå = pricêperea (MS. 
45, 499), pßzå’wê = păzêşte (MS. 45, 500), grßbå’wê = 
grăbêşte (MS. 45, 503), mßrñ¨riså’wê = mărturisêşte (MS. 45, 
503), sßm´n̂ñ¨å μwê = să mîntuiêşte (MS. 45, 505), lå’¡™ = 
lêgea (MS. 45, 507), vêsêlå‘wêsß = veselêşte-să (MS. 45, 514), 
çi n̂sñå’wê = cinstêşte (MS. 45, 515), låmnê = lêmne (MS. 45, 
516), prïåñên¨ l̂ = priêtenul (MS. 45, 516), ç n̂cêlå’¡êv∑ r = 
înţelêge-vor (MS. 45, 517), våç^nikß = vêcinică (MS. 45, 728), 
pomênå’wê = pomenêşte (MS. 45, 728), få’lül̂ = fêliul (MS. 
45, 731), på’wê = pêşte (MS. 45, 731), p¨ñå’r™ = putêrea 
(MS. 45, 737), sß’¨ rmå’zê = să urmêze (MS. 45, 739), r´n̂d¨å μlê … 
= rînduiêlei (MS. 45, 741), b∑år… = boiêri (MS. 45, 743), 
fr´mså’cê l… = frîmsêţele (MS. 45, 745), b⁄så’r⁄ka = bisêrica 
(MS. 45, 861), kê l̂ñ¨ål… = cheltuiêle (MS. 45, 862), bßñr´-
nå’cê = bătrînêţe (MS. 45, 886), boå’rï ⁄ ^  = boiêrii (MS. 4389, 
744).

 

O excepţie de la această regulă am făcut la cuvintele 
å μsñê (forma de persoana a III-a singular, indicativ prezent 
a verbului a fi ) şi å μlê (pronumele personal feminin de 
persoana a III-a singular), pe care le-am transcris con-
secvent 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 gre-
ceşti th îi corespunde în sistemul fonematic românesc un t, 
am transcris totuşi acest grafem prin th, pentru a indica 
opţiunea grafic-etimologizantă a autorilor, a tipografilor sau a 
scriptorilor: ⁄ Ê∑ana®a’n7 = Ioanathán (B 1688, 288), 
máx®¨sala = Máhthusala (B 1688, 287), sí®´ = Síth (B 
1688, 287), ®or7gáma = Thorgáma (B 1688, 287), aÊvïá®ar = 
Aviáthar (MS. 45, 284), aÊngê ® = Angheth (MS. 45, 284), 
karïa®ïar⁄ m = Cariathiarim (MS. 45, 361), ®êŝvi s^ = Thesvis 
(MS. 45, 727), aÊrara ®̂ = Ararath (MS. 45, 728), ⁄ Ê∑na’®a’n̂ = 
Ionáthan (MS. 45, 731), aÊn̂®ra≈ = anthrax (MS. 45, 735), 
êÊfraf̂®´ = Efrafth (MS. 45, 736), êÊ®ï∑pï’ê… = Ethiopíei (MS. 
45, 737), vê k̂ñilê®^ = Vectileth (MS. 45, 738), vê®∑r∑ ‘ = 
Vethoró (MS. 45, 738), ⁄ Êarê’® = Iaréth (MS. 45, 738), d∑®aï m 
= Dothaim (MS. 45, 739), vêñomê ŝ®am = Vetomestham (MS. 
45, 739), g∑®∑nïil̂ = Gothoniil (MS. 45, 741), Û Ê¨d⁄®´ = 
Iudíth (MS. 45, 744), vêñoma®êm = Vetomathem, nê f̂®a r = 
Nefthar (MS. 45, 860), Ïrasê ¨ = Thraseu (MS. 45, 861), 
ñ⁄m∑ ’®ê ¨ = Timótheu (MS. 45, 871), sk⁄ n̂®∑ n̂po’l⁄n = 
Schinthonpólin (MS. 45, 876). 

Ù/≈ (csi) 

Această slovă chirilică notează grupul consonantic cs, trans-
cris, conform normelor ortografice moderne, prin litera x, 
ca în exemplele: aÊrfa≈a’d´ = Arfaxád (B 1688, 287), ⁄ Ê ê≈a’n7 
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= Iexán (B 1688, 287), o μni≈ = ónix (MS. 45, 435 şi 807), 
a Ê n̂®ra≈ = anthrax (MS. 45, 735), a Êrfa≈ad = Arfaxad (MS. 
45, 736, 737), ∑μ≈ = Ox (MS. 45, 742), aÊlê’≈an̂dr¨ = 
Aléxandru (MS. 45, 831), ≈an̂®ï ’ k^ = xanthic (MS. 45, 875), 
aÊlê≈an̂drï’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), çn¡ ≥ 7êr = înger (B 1688, 
302), sßn¡ê = sînge (MS. 45, 284), k¨¡êñá = cugeta (MS. 45, 
445), fßrdßlå’¡ê = fărădălêge (MS. 45, 870), pl´n̂¡êrê = 
plîngere (MS. 45, 886), sßiba’¡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¨ ∆¡ilê = slugile (MS. 45, 284), sß’mêr¡i = să mergi (MS. 45, 
285), aÊr¡inñ = argint (MS. 45, 858), la‘mar¡⁄n™ = la marginea 
(MS. 45, 866), fßrdßlê ¡i = 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: aÊmß¡™’skß = amăgească (B 1688, 330), 
l™’¡™ = lêgea (B 1688, 299, MS. 45, 284), nêlê¡¨íñ = 
nelegiuit (B 1688, 295), mê r¡åm = mergeam (MS. 45, 284), 
s´n̂¡üri = 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: çmpßráñ¨ l 
= împăratul (MS. 45, 283), ç ˛ndrêpñ™’qß = îndrepteadză (MS. 
45, 446), ç n̂ñr¨ = întru (MS. 45, 447), ç n̂fip̂sêr´s´ = 
înfipseră-să (MS. 45, 447), ç n̂drê p̂ñæ’qß = îndrepteadză (MS. 
45, 501), ç n̂ñ∑rs¨ = întorsu (MS. 45, 741), sßŝç n̂pa’çê = să să 
împace (MS. 45, 856), ç n̂prê ¨nß= împreună (MS. 45, 863), 
ç n̂çêpßñ∑ ’rül̂ = 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: prêçmõ’na = pren mîna 
(B 1688, 299), dêçsírïa = 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√ ’cïi = 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 folo-
site 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 manuscrisului MS. 45, de la Biblioteca Filialei 
din Cluj a Academiei Române, au fost realizate prin tehnica 
scanării color. De asemenea, în această secţiune a prezen-
tului volum au fost publicate şi versiunile cărţii Iosephus ad 
Machabaeos (4 Macabei) din: Biblia lui Samuil Micu (1795), 
Biblia lui Filotei, episcopul de Buzău (1855) şi Septuaginta 
de la Frankfurt (1597). 
 

 
Prof. dr. Eugen Munteanu 
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Biblia 1688, p. 740, col. 2

A lui Iósip la Macavéi carte,
ádecă pentru sîngurul ţiitoriul gînd

Cap 1

[1.] Preafilosofesc cuvînt vrînd a arăta, de iaste sîngur stăpînitoriu 
patemelor cel bun credincios gînd, svătuire-aş, dară, voao dirept ca să 
luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. 

[2.] Pentru că şi de treabă iaste spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, într-alt 
chip, a cei prea mare bunătăţi, zicu, dară, înţelepciunii, cuprinde laudă. 

[3.] De să arată, dară, gîndul a birui celor opritoare patemi ale 
înţelepciunii, de lăcomiia pîntecelui şi de pohtă, 

[4.] iară şi de ale direptăţii contenitoare pateme a birui să arată, în 
ce chip răului nărav, şi celor ale vitejiei contenitoare patemi: a mîniei şi 
uciderei şi durerii. 

[5.] Cum, dară, poate fi, ară zice neştine, de biruiêşte gîndul 
patemile, uitarea şi neştiinţa nu stăpînêşte? De rîs ispitindu-se a zice. 

[6.] Pentru că nu biruiêşte gîndul patemile sale, ce cêle ce sînt 
împotriva direptăţii şi vitejiei şi întregii firi; şi pre acêstea nu ca doară 
să le surpe, ce ca nu la iale să să supuie. 

[7.] De multe părţi, dară, şi de aiurelea aş putea voao să arăt că 
sîngur ţiitoriu iaste patemilor gîndul; 

[8.] ce mult mai vîrtos aceasta a dovedi dentru bărbăţiia celor ce 
pentru bunătate au murit, a lui Eleazar şi a celor 7 fraţi şi maicii lor. 

[9.] Pentru că toţi aceştia, cêle pînă la moarte dureri nepregetîndu-le, 
dovediră că biruiêşte gîndul patemile. 

[10.] Pentru bunătăţi, dară, slobod sînt a lăuda pre bărbaţii cei 
ce pre acêea vrême pentru bună bunătate au murit cu maică-sa, iară 
pentru cinste ferici-i-aş. 

[11.] Pentru că, lăudîndu-se nu numai de cătră toţi oamenii de 
vitejie şi răbdare, ce încă şi de ceia ce i-au căznit, pricínă fură a să 
surpa cea de asupra limbii tiranie, biruind pre tirani cu răbdarea, cît a 
să curăţi fu pren ei moşiia. 

[12.] Ce şi pentru cea ce cercăm acum a zice, dară, slobod va fi, 
începînd povêstea //
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Versiunea modernăMs. 45, p. 892

Cartea lui Iosippos la Macabei sau
despre cugetarea suverană

Capitolul 1

[1.] Pentru că urmează să înfăţişez un preafilosofic argument, 
[care susţine] că bine cinstitoarea cugetare [este] de la sine stăpînitoare 
asupra afectelor, v-aş sfătui, cu îndreptăţire, să fiţi atenţi cu osîrdie la 
filosofie. 

[2.] Căci argumentul este nu doar neapărat necesar spre ştiinţă, 
[ci] şi, altfel, cuprinde elogiul pentru cea mai mare virtute: vorbesc, 
desigur, despre cea a prudenţei. 

[3.] Dacă, aşadar, cugetarea se arată a stăpîni afectele care împiedică 
cumpătarea, [adică] lăcomia pîntecelui şi poftirea, 

[4.] ea se arată, pe deasupra, [ca] cea care domneşte peste afectele ce 
împiedică dreptatea, care ţin de răul nărav, şi peste afectele ce împiedică 
bărbăţia, [adică] impulsivitatea [care aduce] uciderea şi durerea.

[5.] Dar poate va spune cineva: „Cum, atunci, dacă cugetarea are 
putere asupra afectelor, nu stăpîneşte peste uitare şi necunoaştere?” Ar 
încerca să spună ceva hazliu.

[6.] Căci cugetarea nu are putere asupra afectelor ei, ci asupra celor 
opuse dreptăţii, bărbăţiei şi cumpătării. Şi [are putere asupra] acestora 
nu pentru a le distruge, ci ca să nu li se supună.

[7.] Desigur, din multe [perspective] şi în variate feluri aş putea să 
vă înfăţişez că [negreşit] cugetarea este suverană peste afecte;

[8.] însă aceasta s-ar putea arăta cu mult mai mult din bravura celor 
ce au murit pentru virtute, a lui Eleazar, a celor şapte fraţi şi a mamei 
lor.

[9.] Căci aceştia toţi, trecînd cu vederea durerile pînă la moarte, au 
arătat că [negreşit] cugetarea are putere asupra afectelor. 

[10.] Aşadar, [vorbind despre] virtuţi, să mi se îngăduie să-i elogiez 
pe bărbaţii care au murit în acel moment pentru bine şi frumos, 
împreună cu mama [lor], iar [vorbind despre] onoruri, i-aş ferici.

[11.] Căci au fost admiraţi nu numai de către toţi oamenii în privinţa 
bărbăţiei şi răbdării, dar şi de către cei care i-au pus la cazne; au ajuns 
cauze ale nimicirii autorităţii tiranice asupra neamului, învingînd tiranul 
prin răbdare, aşa încît prin ei a fost curăţită patria. 

[12.] Dar se cuvine să vorbim chiar acum despre ceea ce este 
cercetat, începînd povestea,

[892/1] A lui Iosip la Macavéi carte,
adecă pentru sîngură ţiitoare gîndirea1

Cap 1

[1.] Preafilosofăscul cuvîntu a arăta vrînd, dă sîngur despuitor iaste 
patimilor cel binecredincios gînd, sfătui-v-aş, dară, voao drept pentru 
ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. 

[2.] Pentru că şi de treabă iaste spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, într-alt 
chip, a cei prea mari bunătăţi, zic, dară, înţelepciunei, coprinde laudă. 

[3.] Dă, dară, acelor a întregăciunei opritoare patime gîndul să arată 
a birui lăcomiei pîntecelui şi poftei, 

[4.] ci şi acelor a dreptăţii contenitoare patime a birui să arată, în 
ce chip răului nărav, şi celor a vitejiei contenitoare patime2: mîniei şi 
uciderii şi durerii. 

[5.] Cum, dară, poate fi, ară zice neştine, dă patemilor gîndirea 
biruiêşte, uitării şi neştiinţei nu despuiêşte? De rîs ispitindu-să a zice. 

[6.] Pentru că nu a patemilor sale gîndirea biruiêşte, ci celor a 
dreptăţii şi a vitejiei şi a întregăciunei firei împotrivitoare; şi acestora 
nu ca doară pre iale să le surpe, ci ca nu la iale să să supuie. 

[7.] De multe părţi, dară, şi de aiurilea putea-o-aş voao să vă 
[892/2] arăt căci sîngur ţiitor iaste patemilor gîndul; 

[8.] ce mult mai vîrtos aceasta a dovedi dentru bărbăţiia bună 
celor ce pentru bunătate au murit, lui Eliázar şi celor 7 fraţi şi a ai lor 
maică. 

[9.] Pentru că toţi aceştia, pre cêle pînă la moarte dureri 
nepregetîndu-le, dovediră că biruiêşte patemilor gîndul. 

[10.] Pentru bunătăţi, dară, slobod sînt a lăuda pre cei ce pre acêea 
vrême pentru cea bună bunătate au murit cu maică-sa bărbaţi, iar 
pentru cinste ferici-i-aş. 

[11.] Pentru că, minunîndu-să nu numai de cătră toţi oamenii pren 
vitejie şi răbdare, ce încă şi de ceia ce i-au căznit, pricini fură a să surpa 
cea asupra limbei muncă, biruind pre muncitori cu răbdarea, cît a să 
curăţi fu pren ei moşie. 

[12.] Ce şi pentru cêea3 ce cercăm acumuşi, dară, a zice slobod va 
fi, începînd povêstea 
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în ce chip avem obiceaiu a face, şi aşa, la cuvîntul care iaste pentru ei 
mă voiu învîrteji, mărire dînd celui întrutotînţelept Dumnezău. 

[13.] Cercăm, dară, acum de sîngur ţiitoriu iaste patemilor gîndul 

[14.] şi alêgem ce poate fi gîndul şi ce e patima şi cîte-s ale patemilor 
chipuri şi de biruiêşte gîndul pre toate acêstea. 

[15.] Gîndul iaste, dară, minte cu dirept cuvînt, mai cinstind viaţa 
înţelepciunei. 

[16.] Şi înţelepciunea iaste cunoaştere dumnezeieştilor şi 
omeneştilor lucruri ş-ale acestora pricíni. 

[17.] Aceasta, dară, iaste a legii învăţătură, pren carea cêle 
dumnezeieşti cu cinste şi cêle omeneşti cu folos le învăţăm. 

[18.] Iară chipurile înţelepciunii sînt: mintea, direptatea, vitejiia şi 
întregăciunea minţii. 

[19.] Iară mai chiară decît toate iaste mintea, dentru carea, dară, 
gîndul biruiêşte patemile. 

[20.] Şi firile patemilor sînt cêle cuprinzătoare doao: dulceaţa şi 
durêrea; şi dentr-acêstea amîndoao şi prejur suflet iaste. 

[21.] Şi multe-s şi prejur dulceaţă şi următoare sînt durerilor 
patimilor. 

[22.] Mainte, dară, de dulceaţă iaste pohta şi după dulceaţă, 
bucuriia. 

[23.] Şi mai nainte de durêre iaste frica şi după durêre, mîhnirea; 
[24.] iară mîniia de obşte patimă iaste dulceţii şi durerii, de va 

cugeta neştine cînd s-au întîmplat la el. 
[25.] Iară întru dulceaţă iaste şi voia cea cu rău nărav, mai cu multe 

chipuri fiind decît toate patimile; 
[26.] însă la suflet — mîndriia, iubirea de argint, iubirea de price 

şi zavistiia, 
[27.] iară la trup — a mînca de toate şi a mînca singur. 

[28.] Precum doao răsădituri trupului şi sufletului fiind dulceaţa şi 
durêrea, multe sînt odraslele răsăditurilor acestora, 

[29.] dentru carele pre fieştecarea cel atotlucrătoriu gînd curăţindu-le şi 
plivindu-le şi adăpîndu-le şi în tot chipul mai turnîndu-le, dumestecêşte 
cêle ale năravurilor şi ale patimilor materii. 

[30.] Pentru că gîndul iaste povăţuitoriu bunătăţilor, iară patemelor 
sîngur ţiitoriu. Şi caută oarece întîiu pentru el den cêle opritoare fapte 
ale întregăciunii minţii; că sîngur ţiitoriu iaste patemelor gîndul. 

[31.] Iară întregăciunea minţii iaste biruinţa pohtelor. 
[32.] Şi dentru pohte, unele sînt sufleteşti, altele trupeşti; şi acestora 

amînduróra gîndul să arată a birui. 
[33.] Eu aşa socotesc. 
[34.] Deci, den cêle den apă pohtind şi den pasări şi den dobitoace 

şi de toate fêliurile de mîncări, care sînt oprite noao după lêge, ne ferim 
şi pentru a gîndului biruinţă. 

[35.] Pentru că să opresc ale pohtelor patimi, întorcîndu-se de mintea 
cea întreagă, şi să înfrînează toate ale trupului porniri de gînd. /

Biblia 1688, p. 741, col. 1
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aşa cum sînt obişnuit să fac, şi astfel îmi voi alcătui discursul despre ei, 
dînd slavă întrutotînţeleptului Dumnezeu. 

[13.] Să cercetăm, aşadar, dacă [într-adevăr] cugetarea este suverană 
a afectelor 

[14.] şi să deosebim ce este cugetarea, ce este afectul, care sînt 
speciile de afecte şi dacă cugetarea are putere asupra tuturor acestora. 

[15.] Astfel, cugetarea înseamnă intelect cu drept cuget, care alege 
o viaţă dusă în înţelepciune. 

[16.] Apoi, înţelepciunea este cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti 
şi omeneşti şi a cauzelor acestora. 

[17.] Negreşit, ea însăşi este educaţia dată de Lege, prin care sîntem 
învăţaţi cele dumnezeieşti în mod solemn, iar cele omeneşti în mod 
folositor. 

[18.] Iar speciile înţelepciunii sînt: prudenţa, dreptatea, bărbăţia şi 
cumpătarea. 

[19.] Desigur, cea mai de seamă dintre toate este prudenţa, prin 
care, negreşit, cugetarea are putere asupra afectelor. 

[20.] Iar naturile cele mai cuprinzătoare ale afectelor sînt două: 
plăcerea şi durerea; iar fiecare dintre ele este odrăslită şi în legătură cu 
sufletul.

[21.] Şi multe sînt consecinţe şi ale celor ce privesc plăcerea, şi ale 
durerilor aduse de afecte.

[22.] Mai înainte, aşadar, de plăcere este poftirea, iar după plăcere, 
bucuria.

[23.] Iar înainte de durere este teamă, iar după durere, întristare,
[24.] în vreme ce impulsivitatea este afect comun plăcerii şi durerii, 

de va înţelege cineva cînd a căzut în el.
[25.] Iar în plăcere este şi dispoziţia rău nărăvită, aceasta avînd cele 

mai multe forme dintre toate afectele; 
[26.] pe de o parte, raportată la suflet, [ea este] lăudăroşenie, iubire 

de arginţi, invidie şi pizmă, 
[27.] iar raportată la trup, mîncarea a toate şi mîncarea de unul 

singur.
[28.] După cum două sînt odrăslirile trupului şi ale sufletului, 

plăcerea şi durerea, multe din aceste odrăsliri sînt altoiuri.
[29.] Pe fiecare dintre acestea cugetarea atotcultivatoare curăţindu-le 

de jur împrejur, tăindu-le, stropindu-le şi în tot chipul transplantîndu-le, 
domesticeşte tufele năravurilor şi ale afectelor. 

[30.] Căci cugetarea este conducătoarea virtuţilor, dar şi stăpîna 
afectelor. Supraveghează, dar, care [este] prima, prin ea, dintre 
lucrările ce împiedică cumpătarea, [pentru] că cugetarea este prin sine 
stăpînitoare a afectelor. 

[31.] Iar cumpătarea este cea care are putere asupra poftirilor. 
[32.] Iar dintre poftiri, unele sînt sufleteşti, iar altele trupeşti; iar 

cugetarea se arată a avea putere asupra amîndurora. 
[33.] Eu aşa consider. 
[34.] Astfel, poftind la cele acvatice, la păsări, la patrupede şi la 

toate mîncărurile ce ne-au fost interzise după Lege, ne abţinem, pentru 
[ca] cugetarea să aibă putere asupra [afectelor]. 

[35.] Căci afectele poftelor sînt oprite, fiind întoarse de către 
intelectul cumpătat, şi toate mişcările trupului sunt domolite de zăbala 
cugetării.

în ce chip avem obicêiu a face, şi aşa, la cel pentru ei învîrteji-m-oi 
cuvînt, mărire dînd celui întrutotmăiestru Dumnezău. 

[13.] Cercăm, dară, acum dă sîngur ţiitor iaste a patimilor gîndul 

[14.] şi alêgem ce poate a4 fi gîndul şi ce-i patima şi cîte a patimi- 
[893/1] lor5 sînt chipuri şi dă tuturor acestora biruiêşte gîndul. 

[15.] Gîndul, dară, iaste minte cu direptu cuvîntu, preacinstindu a 
înţelepciunii viaţă. 

[16.] Şi înţelepciunea iaste cunoaştere a dumnezăieştilor şi 
omeneştilor lucruri şi al acestora pricini. 

[17.] Aceasta, dară, iaste a legii învăţătura, pren carea cêle 
dumnezăieşti cu cinste şi cêle dumnezăieşti6 cu folos le învăţăm. 

[18.] Iară a înţelepciunei7 chipuri sînt: mintea, dreptatea, vitejiia şi 
întregăciunea minţii. 

[19.] Pentru că mai chiară-i decît toate minte, dentru carea, dară, 
patimilor gîndul biruiêşte. 

[20.] Şi a patimilor firi sînt cêle preacuprinzătoare doao: dulceaţa şi 
durêrea; şi dentru aceştia fieştecarea şi pentru suflet iaste. 

[21.] Şi multe-s şi pregiur dulceaţă şi a durerilor a patimilor sînt 
următorii. 

[22.] Mai nainte, dară, de dulceaţă iaste8 pofta şi după dulceaţă, 
bucurie. 

[23.] Şi mai nainte de durêre iaste frica şi după durêre, mîhnire; 
[24.] iar mîniia de obşte patimă iaste a dulceţii şi a durerii, de va 

cugeta neştine cînd la el au căzut. 
[25.] Întru dulceaţă iaste şi cea cu rău nărav voie, mai cu multe 

chipuri fiind decît toate patimile: 
[26.] la suflet — mîndriia, iubirea de argint, de price iubirea şi 

zavistiia, 
[27.] iară la trup — a mînca de toate şi a mînca sîngur. 

[28.] În ce chip doao trupuri şi sufletul răsădituri fiind şi dulceaţa 
şi durêrea, multe a răsăditurilor acestora sînt odrasle, 

[29.] dentru carele pre fieştecarea cel întru tot lucrător de pămînt 
gîndu curăţindu-le şi răzîndu-le şi adăpîndu-le şi întru tot chipul mai 
turnîndu-le, dumesticêşte cêle a năravurilor şi a patimilor tufe. 

[30.] Pentru că gîndul bunătăţilor iaste povăţuitor, iar patimilor 
sîngur ţiitor. Şi caută oarece întîi pren el a opritoarelor a întregăciunei 
minţii faptelor, că sîngur ţiitor iaste a patimilor gîndul. 

[31.] Iar întregăciunea minţii iaste biruinţa poftelor. 
[32.] Şi dentru [893/2] pofte, unele sînt sufleteşti, altele sînt 

trupeşti; şi acestora amînduróra a birui gîndul să arată. 
[33.] Eu aşa socotescu. 
[34.] Deci, den cêle de apă poftindu şi pasări şi de cêle cu patru 

picioare şi de toate fêliurile de mîncări, celor oprite noao după lêge, ne 
ferim şi pentru a gîndului biruinţă.9 

[35.] Pentru că să10 oprescu ale poftelor patimi, de cea întreagă 
minte înturnîndu-să, şi să înzăbălează toate ale trupului porniri de 
cătră gînd.
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Cap 2

[1.] Şi ce lucru minunat iaste de să izmenesc pohtele sufletului cătră 
partea frumusêţelor? 

[2.] Cu aceasta, dară, cel întreg la minte Iósif  să laudă, că cu gîndul 
au biruit patema cea rea. 

[3.] Pentru că tînăr şi în vîrstă fiind cătră împreunare, izmeni cu 
gîndul a patimilor strechêre. 

[4.] Şi nu numai acei dulce patimi lovitură de strêchie să arată 
gîndul a birui, ce şi toată pofta. 

[5.] Zice, dirept acêea, lêgea: „Să nu pofteşti pre muiêrea aproapelui 
tău, nici cîte sînt ale aproapelui tău.” 

[6.] Însă, ca cum a nu pohti noi au zis lêgea, cu mult mai mult 
ne-ar adeveri pre noi că gîndul ar putea birui pre pofte, ca şi pre cêle 
opritoare patimi ale direptăţii. 

[7.] De vrême ce, precum neştine are nărav a mînca sîngur şi la 
pîntece fiind lacom, să mútă cu certarea, au nu aiêve iaste că gîndul 
iaste domn patemilor? 

[8.] Îndată, dară, cu lêgea petrecînd, şi de iaste cineva iubitoriu de 
argint, silêşte chipul lui, împrumutînd pre cei lipsiţi fără de camătă. Şi 
împrumutarea săptămînelor sosind, tăind den datorie,

[9.] măcară scumpu de va fi neştine, de lêge să biruiêşte cu aducerea 
aminte a gîndurilor, nici de iznoavă cercînd secerăturile, nici viile. Şi la 
cêlealalte poate a să cunoaşte aceasta, că gîndul iaste cel ce biruiêşte 
patemilor. 

[10.] Pentru că lêgea şi cea cătră părinţi bună cugetare biruiêşte, 
nici vînzînd bunătatea pentru ei; 

[11.] şi cea cătră fămêie-şi dragoste biruiêşte, pentru nelegiuire pre 
ea mustrînd; 

[12.] şi fiilor dragoste biruiêşte, pentru răutatea pre ei certîndu-i; 

[13.] şi al priêtenilor obiceaiu biruiêşte, pentru vicleniia pre ei 
mustrînd. 

[14.] Şi să nu gîndiţi a fi lucru de minune unde şi vrajba a birui gîndul 
poate, pentru lêge, nici tăind copacii, cêle dumêstice ale vrăjmaşilor 
răsădituri, şi cêle ale vrăjmaşilor celor ce le-au pierdut mîntuindu-le şi 
cêle căzute împreună rîdicîndu-le. 

[15.] Şi celor mai sîlnece pateme a birui gîndul să arată: iubirea de 
cinste, mărirea deşartă şi zavístiia. 

[16.] Pentru că toate acêstea cêle cu rău nărav patimi cea întreagă 
minte le leapădă, în ce chip şi mîniia; pentru că şi pre aceasta o 
stăpînêşte. 

[17.] 
[18.] 
[19.] De vrême ce pentru ce cel preaînţelept părintele nostru Iácov 

pre cei prejur Semeón şi Lévi vinuiêşte? Au doară văzînd că au junghiat 
limbi pre sichimitêni cu gîndul, au zis: „Blestemată — mîniia lor”? 

[20.] Pentru că, de nu ar putea mîniia a birui gîndurile, nu ar fi zis 
aşa. 

[21.] Pentru căci cînd tocmiia Dumnezău pre om cu cuvîntul şi 
cu sîngură biruinţă împodobindu-l, atuncea patemile lui şi năravurile 
împrejur i-au răsădit; 

[22.] şi pre povăţuitoarea minte, pren cêle denlăun- //
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Capitolul al 2‑lea

[1.] Şi ce este de mirare, dacă [pînă şi] poftirile sufletului de a se 
împărtăşi de frumos sînt anulate? 

[2.] Negreşit, cumpătatul Iosif  este elogiat pentru aceasta, [pentru] 
că prin prudenţă a avut putere asupra răului afect. 

[3.] Căci tînăr fiind şi în deplinătatea vîrstei, în privinţa împreunării 
trupeşti, a anulat prin cugetare tăunul afectelor.

[4.] Dar cugetarea pare a avea putere nu numai asupra loviturii de 
tăun a afectului plăcut, ci şi asupra întregii poftiri. 

[5.] Negreşit, Legea spune: „Nu vei pofti femeia aproapelui tău, 
nici cîte sînt ale aproapelui tău!” 

[6.] Într-adevăr, cînd Legea ne spune să nu poftim, cu mult mai 
mult ne-ar convinge pe noi că cugetarea ar putea avea putere asupra 
poftirilor, după cum şi asupra afectelor ce împiedică dreptatea. 

[7.] Apoi, în ce fel cineva, care are năravul să mănînce singur şi 
este lacom, ar putea fi educat altfel, dacă nu este clar că cugetarea este 
stăpînă peste afecte? 

[8.] Spre exemplu, [cineva] ar putea fi civilizat prin Lege, [chiar de-ar 
fi] şi iubitor de arginţi: el îşi sileşte propriul fel [de a fi] împrumutînd 
celor în nevoie fără dobînzi şi renunţă la împrumut atunci cînd se 
ajunge la al şaptelea [an]. 

[9.] Dacă cineva va fi lacom, va fi sub puterea Legii prin cugetare; 
astfel, nu va strînge nici rămăşiţele recoltei, nici ale viilor. Şi în privinţa 
altora putem recunoaşte aceasta, că [într-adevăr] cugetarea este cea 
care are în putere afectele. 

[10.] Căci Legea are în putere şi [afectul] bunăvoinţei faţă de părinţi, 
neîngăduind renunţarea la virtute pentru ei; 

[11.] are putere şi asupra iubirii arătate soţiei, repudiind-o pentru 
o încălcare de Lege; 

[12.] domneşte şi peste iubirea de copii, pedepsindu-i pentru o 
răutate; 

[13.] stăpîneşte şi peste tovărăşia cu prietenii, mustrîndu-i pentru 
o viclenie. 

[14.] Să nu consideraţi că este paradoxal cînd cugetarea poate avea, 
prin Lege, putere asupra vrăjmăşiei, fără a reteza odrăslirile noastre 
de duşmănii, salvîndu-le şi pe cele ale duşmanilor de cele distruse şi 
împreună ridicîndu-le pe cele căzute. 

[15.] Cugetarea pare a avea putere şi asupra afectelor celor mai 
violente, asupra iubirii de putere, a slavei deşarte şi a invidiei. 

[16.] Căci mintea cumpănită respinge toate aceste afecte rău 
nărăvite, după cum şi impulsivitatea, căci stăpîneşte şi peste ea. 

[17.] 
[18.]
[19.] Oare nu pentru aceasta părintele nostru preînţelept, Iacob, 

îi acuză pe cei din jurul lui Simeon şi Levi? Nu pentru că i-a văzut cu 
cugetul măcelărind neamul sichimiţilor, spunînd: „Blestemată [să fie] 
impulsivitatea lor”?  

[20.] Căci, de cugetarea nu ar fi avut în puterea [ei] impulsivitatea, 
nu ar fi putut spune astfel. 

[21.] Deoarece, atunci cînd Dumnezeu a pregătit omul prin cuvînt şi 
l-a împodobit cu libertatea alegerii, a sădit în el afectele şi moravurile

[22.] şi a întronat mintea drept conducător peste ele, prin 
intermediul

Cap 2

[1.] Şi ce minunat dă ale sufletului pofte cătră a frîmsêţelor parte 
să izmenescu? 

[2.] Cu aceasta, dară, cel întreg la minte Iosif  să laudă, că cu gîndul 
au biruit cei rêle patime. 

[3.] Pentru că tînăr şi coptu fiind cătră împreunare, izmenescu 
gîndul a patimilor strêchea. 

[4.] Şi nu numai acei dulci patime lovitură de strêche a birui gîndul 
să arată, ce şi toată pofta. 

[5.] Zice, dară, lêgea: „Să nu pofteşti pre muiêrea aproapelui tău, 
nici cîte a aproapelui tău sînt.” 

[6.] Însă, cînd a nu pofti noi zise lêgea, cu mult mai mult ne-ară 
adeveri pre noi că poftelor a birui ară putea gîndul, în ce chip şi acelor 
opritoare a dreptăţii patime. 

[7.] Pentru că în ce chip, sîngur mîncător fiind11 la nărav şi la 
pîntece lacom, să mută’ cu certarea, fără numai arătat iaste că domnu 
iaste a patimilor gîndul? 

[8.] Îndată, dară, cu lêgea petrecînd, şi iubitoriu oarecarele de argint 
iaste, silêşte chipul lui, celor ce le tribuie împrumutînd fără camete. Şi 
împrumúta săptămînilor sosind den datorie,

[9.] macar scumpu neştine va fi, de lêge să biruiêşte cu aducerea 
aminte a gîndurilor, nici de iznoavă cercînd secerăturile, nici viile. Şi la 
cêlealalte poate a să cunoaşte aceasta, că al patimilor iaste gîndul ce le 
biruiêşte. 

[10.] Pentru că [894/1] lêgea şi cei cătră părinţi bună cugetare 
biruiêşte, nici vînzînd bunătatea pentru ei; 

[11.] şi cei cătră fămêie-şi priinţă biruiêşte, pren fărălêge pre ea 
mustrînd; 

[12.] şi a fiilor priinţă biruiêşte, pentru răotate pre ei certîndu-i; 

[13.] şi a priêtenilor cunoştinţă biruiêşte, pentru viclenie pre ei 
mustrînd. 

[14.] Şi să nu gîndiţi prea minunat a fi unde şi a vrajbei a birui 
gîndul poate pentru lêge, nici tăind copacii ceia ai noştri, a vrăjmaşilor 
răsădituri, şi cêlea a vrăjmaşilor celor ce le-au pierdut mîntuindu-le şi 
cêle căzute împreună rădicîndu-le. 

[15.] Şi celor mai sîlnice patimi a birui12 gîndul să arată: iubire de 
cinste, mărirei deşarte şi zavistiei. 

[16.] Pentru că toate acêstea cêle cu rău nărav patimi cea 
întreagă minte le leapădă, în ce chip şi mîniia; pentru că şi acestuia 
despuiêşte.13 

[17.] 
[18.] 
[19.] În vrême ce pentru ce cel preaînţelept părintele nostru Iacov 

pre cei pregiur Simeon şi Leví vinuiêşte? Au cu gîndul pre sichimitêni 
limbi văzînd că au junghiat, zicînd: „Blăstămată — mîniia lor”? 

[20.] Pentru că, de nu ară putea a gîndurilor mîniia a birui, nu ar 
fi zis aşa. 

[21.] Pen14 că cîndu Dumnezău pre om îl tocmiia cu cuvîntu şi 
cu sîngură biruinţă podobindu-l, atuncea patimile lui şi năravurile 
împregiur i-au răsădit; 

[22.] şi pre povăţuitoarea mintea15, pren cêle den lontru
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tru simţituri pre scaun o au şezut 
[23.] şi pre aceasta o au dat lêge, după carele petrecînd, va împărăţi 

împărăţie întreagă la minte şi direaptă şi bună. 
[24.] În ce chip, ar zice, dară, neştine, de iaste stăpînitoriu gîndul 

patimilor, pre uitare şi neconoştinţa nu biruiêşte?

Cap 3

[1.] Şi iaste foarte de rîs cuvîntul, pentru că nu se arată gîndul a 
birui patemile lui, ce cêle trupeşti. 

[2.] În ce chip pofta nu poate nimeni să o taie de la noi, ce poate 
gîndul să dea să nu se supuie de poftă. 

[3.] Mîniia nimeni nu poate să o taie de la noi, ce a nu se supune 
sufletului, iară mîniei cu putinţă iaste gîndul a ajuta. 

[4.] Năravul rău nimeni dentru voi nu poate să-l taie, iară a nu se 
îndupleca cu răul nărav poate gîndul să ajutorească; 

[5.] pentru că nu iaste gîndul dezrădăcinătoriu patemilor, ce 
împotrivă luptătoriu. 

[6.] Spre aceasta, dară, pren sêtea lui David împăratul mai aiêvea 
iaste a socoti. 

[7.] Pentru că, de vrême ce preste toată ziua bătînd pre cei striini de 
fêliu, David pre mulţi dentru ei au omorît cu oştênii cei de o limbă, 

[8.] atuncea, dară, făcîndu-se sară, asudat fiind şi foarte ostenit, 
venit-au la cortul cel împărătesc, prejur carea toată a strămoşilor oaste 
era tăbărîtă. 

[9.] Deci ceialalţi toţi la cină era. 
[10.] Iară împăratul, cît de mult setos fiind, macară mulţime de 

izvoară avea, nu putea pren iale să-şi vindece sêtea, 
[11.] ce oarecarea a lor fără de socoteală poftă de apa cea de la 

nepriêteni întinzîndu-se să adăogea şi slăbindu-l îl ardea. 
[12.] Dirept acêea, paicii pentru a împăratului sête cu mare dosadă 

le era şi doi tinerei, ruşînîndu-se de pofta împăratului, cu toate armele 
s-au înarmat şi, coiful luînd, trecură şanţurile nepriêtenilor 

[13.] şi, ferindu-se de paznicii porţilor celor de margine, au ieşit, 
cercînd peste toată tabăra nepriêtenilor; 

[14.] şi, cercînd izvorul, dentr-însul au adus împăratului. 
[15.] Şi el, măcară că cu sêtea să aprindea, socoti întru tot groaznică 

primejdie la suflet a fi, socotindu-se băutura tocma cu sîngele. 

[16.] Pentru acêea, puind gîndul împotrivă poftei, au turnat băutura 
la Dumnezău. 

[17.] Pentru că putêrnicu e cel întregu la minte gîndu să biruiască 
ale patimilor nevoi şi să stingă ale strechilor îmflături 

[18.] şi ale trupurilor dureri, de prisosit fiind a să lupta şi, cu cea 
bună bunătate a gîndului, să scuipe toate ale patimilor biruinţe. 

[19.] Acum, dară, şi vrêmea pre noi ne cheamă spre dovedirea 
vederii celui întregu gînd. 

[20.] Că, de vrême ce adîncă pace pentru buna lêge părinţii noştri 
avea şi făcea bine, cît şi Selefcu, împăratul Ásiei, şi Nicánor, să fie 
osebit lor agonesită la cêle sfinte şi polítiia la el să priimiia, 

[21.] atuncea, /
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organelor senzitive interne, 
[23.] şi a dat această Lege, după care comportîndu-se va împărăţi o 

împărăţie cumpătată şi dreaptă şi bună. 
[24.] Aşadar, ar putea spune cineva, dacă cugetarea este stăpînă 

peste afecte, cum de nu are în putere uitarea şi necunoaşterea?

Capitolul al 3‑lea

[1.] Dar obiecţia este cu totul hazlie, căci cugetarea nu se arată 
avînd putere asupra afectelor proprii, ci asupra celor trupeşti. 

[2.] De exemplu, nimeni nu poate să îşi taie poftirea, în vreme ce 
cugetarea poate să ne ofere [aceasta], a nu fi sclavi poftirii. 

[3.] Nimeni nu ne poate tăia impulsivitatea din suflet, dar cugetarea 
poate să vină în ajutorul domolirii impulsivităţii. 

[4.] Dacă nimeni dintre noi nu poate să taie relele năravuri, 
cugetarea poate să fie luată ca aliat pentru a nu fi îngenunchiaţi de 
răul nărav; 

[5.] căci cugetarea nu dezrădăcinează afectele, ci luptă împotriva 
lor. 

[6.] Negreşit, în această privinţă, mai limpede [ar putea] rezulta 
[cele spuse] prin [exemplul] setei împăratului David. 

[7.] Pe cînd David i-a atacat pe alofili o zi întreagă şi i-a ucis pe 
mulţi dintre ei, împreună cu soldaţii din naţiunea [sa], 

[8.] făcîndu-se seară, fiind asudat şi foarte ostenit, a venit la cortul 
împărătesc, împrejurul căruia făcuse tabără toată oastea strămoşilor. 

[9.] Aşadar, pe cînd toţi erau la cină, 
[10.] împăratul, fiind foarte însetat, deşi avea izvoare nedisputate 

[cu vrăjmaşii], nu putea să-şi domolească setea cu ajutorul lor, 
[11.] ci, dimpotrivă, o poftire necugetată a lor tinzînd spre apa 

aflată la vrăjmaşi, frigea dimpreună [cu el] şi îl mistuia deznodîndu-l. 
[12.] Cînd purtătorii de scut s-au plîns de poftirea împăratului, 

doi tineri, atenţi la poftirea împăratului, şi-au pus întreaga armură şi, 
luîndu-şi coif, au trecut peste întăriturile vrăjmaşilor 

[13.] şi, ascunzîndu-se de santinelele puse întru înălţimile porţilor, 
au pornit în căutare prin tabăra vrăjmaşilor;

[14.] şi, examinînd atent izvorul, au adus din el împăratului. 
[15.] Acesta însă, chiar dacă era ars de sete, a cugetat că este un 

pericol cu totul înspăimîntător pentru suflet, lichidul fiind socotit de 
aceeaşi valoare cu sîngele. 

[16.] De aceea, punînd împotriva poftirii cugetarea, a vărsat băutura 
lui Dumnezeu. 

[17.] Căci spuneam că mintea cumpătată este capabilă să învingă 
nevoile afectelor şi să stingă umflăturile aduse de împunsăturile 
tăunilor 

[18.] şi să lupte împotriva durerilor trupurilor, oricît de puternice 
ar fi, şi, prin desăvîrşirea cugetării, să scuipe peste toate cele aflate sub 
puterea afectelor. 

[19.] Însă acum prilejul ne cheamă să demonstrăm doctrina 
cugetării cumpătate. 

[20.] Căci într-o vreme în care părinţii noştri se bucurau de o 
pace adîncă, pentru buna lor legiuire, şi aveau o situaţie bună, încît şi 
Seleucos Nicanor, împăratul Asiei, şi le puseseră deoparte bani pentru 
slujirea sfîntă, iar întocmirea [noastră] politică fusese recunoscută, 

[21.] tocmai atunci

simţitorii l-au înscăunat 
[23.] şi pre acesta lêge au dat, după carele petrecînd, împărăţi-va 

împărăţiia întreagă la minte şi dreaptă şi bună. 
[24.] În ce chip, ară zice, dară, neştine, dă al patimilor despuitor 

iaste gîndul, a uitării şi a necunoştinţei nu biruiêşte? 

Cap 3

[1.] Şi iaste foarte de rîs cuvîntul, pentru că nu celor ale lui patime 
gîndul16 a birui să arată, ci celor trupeşti. 

[2.] În ce chip pofta nu poate neştine [894/2] să o taie de la noi, ci 
a nu să robi de poftă17 poate gîndul să dea. 

[3.] Mîniia neştine nu poate să taie de la noi, ci a nu să robi a 
sufletului, ci mîniei putut iaste gîndul a ajuta. 

[4.] Pre cel cu rău nărav neştine dentru voi nu poate să-l taie, iară a 
nu să îndupleca cu răul nărav poate gîndul a ajutori; 

[5.] pentru că nu dezrădăcinător patemilor gîndul iaste, ce împreună 
sprăjenitor. 

[6.] Spre aceasta pren a lui David împăratului sête mai cu arătare-i 
a socoti. 

[7.] Pentru că, în vrême ce preste toată zua lovind pre cei striini de 
fêl, David pre mulţi dentru ei au omorît cu limba oştênilor, 

[8.] atuncea, dară, făcîndu-să sară, asudat fiind şi foarte ostenit, la 
cel împărătescu cortu au venit, pregiur carea toată a strămoşilor18 oaste 
era tăbărîtă. 

[9.] Deci ceialalţi toţi la cină era. 
[10.] Iară împăratul, cît de foarte sătos era19, macar că nezavistuite 

avea izvoară, nu putea pren iale să vindece sêtea, 
[11.] ci oarecarea a lor fără socoteală poftă a ceii de la nepriêteni 

apă adăogînd, împreună fugi şi dăznodîndu-l îl ardea. 
[12.] Pentru acêea, paicii pentru a împăratului sête mişelindu-să, 

doi tinerei, ruşinîndu-să de a împăratului poftă, toate armele s-au 
întrarmat şi, coifu luînd, trecură ale nepriêtenilor şanţuri 

[13.] şi, ferind pre cei a porţilor de margine paznici, ieşiia, cercînd 
întru toată a nepriêtenilor tabără; 

[14.] şi, cercînd20 izvorul, dentru el împăratului au adus. 
[15.] Şi el, măcar cu sêtea să înfoca, socoti întru tot groaznic 

cumpăt la suflet a fi, socotindu-să atocma cu sîngele băutura. 

[16.] Pentru acêea, împotrivă puind poftei gîndul, au turnat băutura 
lui Dumnezău. 

[17.] Pentru că putêrnicu-i cel întreg la minte gîndu să biruiască 
cêlea a patimilor nevoi şi să stingă cea a strêchelor îmflături 

[18.] şi ale trupurilor dureri, prea de prisosit fiind să le lupte [895/1] 
şi, cu cea bună bunătate a gîndului, să ştuipască toate ale patimilor 
biruinţe. 

[19.] Amú, dară, şi vrêmea pre noi cheamă spre dovedinţa vedeniei 
acelui întreg gînd. 

[20.] Că, de vrême ce adîncă pace pentru cea bună lêge părinţii noştri 
avea şi făcea bine, cît şi cel a Asíei împărat, Selefcu, şi Nicánor, lucru la 
facerea sfîntă lor să le fie osăbit şi petrêcerea la el să21 priimiia, 

[21.] atuncea,
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dară, oarecarii cătră cea de obşte unire făcîndu-să, multe fêliuri de 
primejdii petrecură.

Cap 4

[1.] Pentru oarecarele Símon purtîndu-să împotrivă cătră Ónia, 
cela ce oarecînd vlădiciia avea pren viaţă, om bun şi fericit, de vrême 
ce, în tot chipul pîrîndu-l pentru limbă, nu putu să-i facă rău, deci 
pribegi, ca să vînză moşiia. 

[2.] Pentru acêea, viind la Apolónie, care era voivod Síriei şi 
Finíchiei, zicea: 

[3.] „Bun cugetătoriu fiind la lucrurile împăratului, venit-am să 
spuiu multă samă de mii de bani ai celor proşti care sînt în visteriile 
ierusalimlênilor să să fie adunat la besêrică osăbiţi fiind, aceştia să 
cuvin să fie la Seléfcu împăratul.” 

[4.] Acêstea toate pre amăruntul înţelegînd Apolónie, pre Símon 
lăuda de purtarea de grijă cătră împăratul şi, mergînd cătră Seléfcu, 
spuse visteriia banilor. 

[5.] Şi luînd de la el volniciia, degrabă la moşiia noastră împreună 
cu blestematul Símon şi cu foarte grea oaste viind, 

[6.] cu ale împăratului porunci zicea că au venit, pentru ca să ia 
banii cei prosteşti ai visteriei. 

[7.] Şi norodul dosădindu-să pentru cuvîntul acela şi pricindu-să, 
foarte groaznicu a fi socotind ceia ce averile ş-au încrezut la visteriia 
besêricii să să lipsească; şi, întru cît putea, opriia. 

[8.] Iară Apolónie cu înfricoşări mergea la besêrică. 
[9.] Şi preoţii, cu muieri şi copii în besêrică rugîndu-să lui Dumnezău 

să scutească besêrica şi hulindu-să locul, 
[10.] şi suindu-să cea înarmată oaste a lui Apolónie spre jahul 

banilor, den ceriu îngeri călări s-au arătat strălucind împrejur cu armele 
şi multă frică şi cutremur lor slobozind. 

[11.] Şi căzînd mai mort Apolónie spre cea de toate neamurile a 
besêricii îngrădire, mînile au întinsu la ceriu şi cu lacrămi pre jidovi 
ruga ca, rugîndu-să pentru el, vor îmblînzi oastea cea cerească. 

[12.] 
[13.] Cu acêstea cuvinte îndemnîndu-să, Ónia arhiereul, măcară că 

şi aiminterelea s-au temut ca nu cîndai va gîndi împăratul Seléfcu că 
den vicleşug omenescu să fie omorît pre Apolónie, rugatu-s-au pentru 
el. 

[14.] Şi el, foarte minunat mîntuindu-să, dusu-s-au să arate 
împăratului cêle ce i s-au întîmplat lui. 

[15.] Şi murindu Seléfcu împăratul, în urmă luo împărăţiia fiiul lui, 
Antióh, bărbat mîndru şi năsilnecu, 

[16.] carele, scoţînd pre Ónia den vlădicie, pre Iasón, fratele lui, au 
pus vlădică, 

[17.] tocmindu-se să-i dea lui pre an 3660 de talanzi. 
[18.] Şi el porunci lui şi arhiereu a fi şi nărodul să povăţuiască. 

[19.] Carele şi cercare au făcut limbii şi au ieşit den polítiia cetăţii 
spre toată fărădelêgea, 

[20.] cît nu numai la marginea moşiei noastre şcoală fă- //
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unii, aducînd inovaţii împotriva concordiei obşteşti, s-au folosit de 
circumstanţe diverse.

Capitolul al 4‑lea

[1.] Căci un anume Simon, opunîndu-se politic lui Onias, care era 
atunci arhiereu pe viaţă, un bărbat frumos şi bun, după ce l-a calomniat 
în toate felurile în faţa naţiunii, dar nu a reuşit să-i facă rău, [Simon] a 
plecat ca un fugar, ca să-şi trădeze patria. 

[2.] De aceea, venind către Apollonius, generalul Siriei şi al Feniciei, 
i-a spus: 

[3.] „Fiind de bună credinţă faţă de lucrurile împăratului, am venit 
să vă spun că în vistieriile din Ierusalim au fost depozitaţi foarte mulţi 
bani privaţi care nu au nimic în comun cu templul, aşa că ei i se cuvin 
împăratului Seleucos.” 

[4.] După ce le-a cercetat pe fiecare dintre acestea, Apollonios l-a 
lăudat pe Simon pentru solicitudinea arătată faţă de împărat şi, după ce 
a urcat la Seleucos, l-a informat în detaliu despre vistieria banilor. 

[5.] Şi după ce a luat autoritate de la el, s-a îndreptat repede spre 
patria noastră împreună cu blestematul Simon şi cu o armată foarte 
puternică.

[6.] Spunea că a venit cu porunci din partea împăratului să confişte 
banii privaţi din tezaur. 

[7.] La auzul acestui cuvînt, naţiunea s-a supărat şi a replicat, 
considerînd că ar fi un lucru mai mult decît îngrozitor dacă cei care 
şi-au încredinţat banii sfintei vistierii ar fi lipsiţi de ei; [şi] pe cît se putea 
îl împiedicau. 

[8.] Însă Apollonios se îndrepta spre templu cu ameninţări. 
[9.] Iar preoţii, împreună cu femeile şi copiii, îl implorau pe 

Dumnezeu în templu să păzească templul şi locul [care] era dispreţuit, 
[10.] aşa încît [lui] Apollonios, pe cînd urca cu oştire înarmată ca să 

răpească banii, din cer [i] s-au înfăţişat, călare, îngeri ce străluceau de 
jur împrejur, cu arme, aducînd cu ei multă frică şi tremur. 

[11.] Iar Apollonios, căzînd pe jumătate mort în curtea templului 
deschis tuturor, îşi întindea mîinile spre [oastea] cerească şi îi ruga cu 
lacrimi pe evrei ca, rugîndu-se pentru el, să facă binevoitoare oastea 
cerească. 

[12.]
[13.] Fiind mişcat de aceste cuvinte, arhiereul Onias, deşi era 

precaut, s-a rugat pentru el, ca nu cumva împăratul Seleucos să pună 
pe seama unui atac omenesc moartea lui Apollonios. 

[14.] Iar cel salvat în mod neaşteptat [Apollonios] a plecat ca să-l 
lămurească pe împărat cu privire la cele ce i s-au întîmplat. 

[15.] Iar după ce împăratul Seleucos a murit, a moştenit conducerea 
fiul lui, Antioh, bărbat mîndru şi înspăimîntător, 

[16.] care, după ce a pus capăt arhieriei lui Onias, l-a pus arhiereu 
pe Iason, fratele lui, 

[17.] care făgăduise că-i va da anual 3660 de talanţi. 
[18.] Şi acesta [împăratul] i-a îngăduit să fie arhiereu şi să conducă 

naţiunea. 
[19.] [Iason] a cercetat naţiunea şi i-a schimbat întocmirea politică 

spre toată călcarea de Lege, 
[20.] aşa încît nu numai că a pregătit un loc pentru exerciţii 

gimnastice chiar pe înălţimea patriei noastre,

dară, oarecarii cătră cea de obşte înnoituri făcînd petrêcere împreună, 
cu multe chipuri să tribuiră primejdii.

Cap 4

[1.] Pentru că Símon oarecarele cătră Onía împotrivă petrecînd, 
cela ce oarecînd vlădiciia avea pren viaţă, bun şi fericit bărbat, în vrême 
ce, întru tot chipul pîrîndu-l pentru limbă, nu-i putu să-i facă rău, 
pribag să duse, ca moşiia să vînză. 

[2.] Pentru acêea, venind la Apolónie, cel al Siríe şi al Finíchii 
hatman, zicea: 

[3.] „Bine cugetător fiind la ale împăratului lucruri, venit-am să 
vestescu multe a proştilor de bani dzêci de mii întru a ierusalimitênilor 
vistiêre să să fie adunat la bisêrică nefiind împreunate şi să cuvin 
acêstea lui Selefcu împăratul.” 

[4.] Dentru acêstea pre amăruntul toate cunoscînd Apolónie, pre 
Símon pentru cea cătră împăratul socoteală îl lăuda şi, cătră Selefcu 
suindu-să, vesti cel al banilor vistiêr. 

[5.] Şi luînd cea de la el voie, de sîrgu la moşiia noastră împreună 
cu cel blăstămat Símon şi preagrea oaste venind, 

[6.] cu cêle ale împăratului porînci că au venit dzicea, pentru cêle a 
proştilor a vistiêriului22 să ia bani. 

[7.] Şi limba cătră cuvînt mişelindu-să şi pricindu-să, întru tot 
groaznic a fi socotind dă ceia ce averile ş-au încrezut la a bisêricii 
vistiêr să să lipsască; şi, întru cît putea, opriia. 

[8.] Şi cu înfricoşeri Apolónie mergea la bisêrică. 
[9.] Şi preuţii, cu muieri şi copii întru bisêrică rugîndu-să lui 

Dumnezău să scutească bisêricii şi hălăduindu-să locul, 
[10.] şi suindu-să cu întrarmată oaste Apolónie cătră a banilor jaf, 

[895/2] den cer călări s-au arătat îngeri strălucind împregiur cu armele 
şi multă lor frică şi cutremur slobozind. 

[11.] Şi căzînd jumătate mort Apolónie spre cea de tot fêliul a 
bisêricii îngrădire, mîinile au întinsu la cel cerescu şi cu lacrămi pre 
jidovi ruga pentru ca, rugîndu-să pentru el, cea cerească vor îmblînzi 
oaste. 

[12.]23 
[13.] Cu acêstea îndemnîndu-să cuvinte, Onía arhiereul, măcar că 

şi aimintrile s-au sfiit, ca nu cîndai va gîndi împăratul Selefcu dentru 
omenească lovitură să să fie omorît Apolónie, rugatu-s-au pentru el. 

[14.] Şi el, preaminunat mîntuindu-să, dusu-s-au să arate împăratului 
cêlea ce i s-au întîmplat lui. 

[15.] Şi murind Selefcu împăratul, urmă cinstea fiiul lui, Antioh, 
bărbat mîndru şi năsîlnic;

[16.] carele, scoţînd pre Oníia dentru vlădicie, pre Iason, fratele lui, 
au pus vlădică, 

[17.] tocmindu-să să-i dea lui pre an 3660 talanzi. 
[18.] Şi el porînci lui şi arhiereu a fi şi limbei să povăţuiască. 

[19.] Carele au şi cercat limba şi au ieşit den petrêcerea cetăţii spre 
toată fărădălêgea, 

[20.] cît nu numai la marginea moşiei noastre casă de ispită 
făcuse24,
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cîndu-se, ce încă şi ajutoriul besêrecii surpase. 
[21.] Spre carele mîniindu-se cea dumnezeiască judecată, pre sîngur 

lor l-au bătut pre Antioh. 
[22.] Că, de vrême ce era dînd războiu despre Eghípet cu Potolomeu 

şi au auzit că, înţelegîndu-se cum să fie murit el, iară unii ierusalimlêni 
foarte să să fie bucurat, degrabă dară asupra lor purcêse 

[23.] şi prădă pre ei; şi poruncă puse cum carii dentru ei întru cea 
părintească lêge vor petrêce, să moară. 

[24.] Şi, de vrême ce cu aceasta nu putu, ce toate ale lui înfricoşări 
şi munci le vedea surpîndu-se, 

[25.] cît şi pre muieri, căci obrăzuia copiii, cu pruncii le surpa, 
ştiind mai nainte că aceasta vor păţi. 

[26.] De vrême, dară, ce poruncile lui să batjocuriia de nărod, el 
sîngur, pren munci, pre fieştecarele cîte unul îndemna să guste de cêle 
pîngărite mîncări, să să lêpede de jidovie.

Cap 5

[1.] Şăzînd, dară, înainte cu svêtnicii împreună tiranul Antióh la 
oarecare loc nalt şi oştele dvorind la el împrejur cu arme, 

[2.] porunci lor cîte unul den jidovi a-i trage şi den cărnuri de porcu 
şi cêle junghiiate la idoli să-i silească să guste. 

[3.] Iară, de nu vor vrea vreunii să mănînce spurcatu, pre aceştia în 
roată învîrtindu-se, să-i omoară. 

[4.] Şi mulţi împreună hrăpindu-se, unul dentîiu, anume Eliazár, de 
rudă preot, la ştiinţă legiuitoriu şi de vîrstă îndelungat şi la mulţi den 
cei de prejur tiran pentru vîrstă era cunoscut, să aduse aproape de el. 

[5.] Şi văzîndu-l pre el Antióh, zise: 
[6.] „Eu, mai nainte de ce voiu încêpe ce vor să fie muncile cêle 

asupra ta, o, bătrîne, svătui-te voiu ca, gustînd de carne de porcu, să 
te mîntuieşti. 

[7.] Pentru că mă ruşinezu şi de vîrsta ta şi de căruntêţe, carea, 
după atîţia ani, nu mi să pare a face filosofêşte petrecînd cu lêgea cea 
jidovească. 

[8.] Pentru căci, dară, fiind cu dare la fire, de această mîncare de 
carne a vitei te scîrbeşti? 

[9.] Pentru că fără de minte iaste aceasta să nu guşti den cêle ce-s 
fără de ponoslu dulci şi nedirept iaste a urî cêle ale firii haruri. 

[10.] Iară tu şi mai fără de minte a face mi se pare, de te vei mîndri 
pentru adevăr, încă şi pe mine vei huli, spre a ta certare. 

[11.] Nu te vei deştepta de la cea bîrfitoare filosofiia voastră şi 
răsipeşti gîndul tău cel mîhnit 

[12.] şi, închinîndu-te la a mea iubitoare de oameni mîngîiêre, să nu 
se îndure de bătrînêţele tale? 

[13.] Pentru că şi aminte-ţi aduc, deşi iaste oarecarea văzătoare 
putêre aceştii legi ai voastre, va ierta pre tine spre toată fărădelêgea ce 
să face de nevoie.”

[14.] Într-acesta chip auzind Eliazár, au cerşut cuvînt 
[15.] şi, luînd volnicie, început-au a grăi în norod aşa: 
[16.] „Noi, Antióhe, cu /
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dar a şi desfiinţat slujbele de la templu. 
[21.] Dumnezeiasca judecată, mîniindu-se în privinţa acestora, le-a 

trimis război cu însuşi Antioh. 
[22.] Căci, în vreme ce acesta se lupta cu Ptolemeu în Egipt, a 

auzit că se răspîndea un zvon că el ar fi murit; cum unii s-ar fi bucurat, 
îndeosebi locuitorii din Ierusalim, s-a întors rapid împotriva lor 

[23.] şi i-a jefuit; şi a dat o hotărîre ca aceia dintre ei care urmau 
întocmirea politică cea după Legea patriei să fie omorîţi. 

[24.] Şi întrucît aceasta nu a fost pusă în aplicare, ci vedea că sînt 
neglijate toate ameninţările şi pedepsele lui, 

[25.] aşa încît şi femeile, fiindcă tăiau împrejur copiii, erau aruncate 
în prăpastie împreună cu pruncii, ştiind dinainte că vor suferi. 

[26.] Aşadar, în vreme ce hotărîrile lui erau dispreţuite de popor, 
el îl silea pe fiecare, unul cîte unul, prin chinuri, să guste din mîncăruri 
spurcate şi să abjure iudaismul. 

Capitolul al 5‑lea

[1.] Tiranul Antioh, aşezîndu-se împreună cu sfătuitorii săi pe un 
anume loc înalt şi cu mulţi ostaşi înarmaţi stînd în jurul său, 

[2.] le-a poruncit să-i aducă, unul cîte unul, pe evrei şi să-i silească 
să guste cărnuri de porc şi din cele jertfite idolilor. 

[3.] Iar dacă unii nu vor vrea să mănînce cele spurcate, aceştia să fie 
traşi pe roată pentru a fi ucişi. 

[4.] Şi după ce au fost adunaţi cu sila mai mulţi, unul, cel dintîi, 
cu numele Eleazar, de neam preoţesc, expert într-ale Legii, înaintat în 
vîrstă şi cunoscut multora din jurul tiranului din pricina vîrstei, a fost 
adus aproape de el. 

[5.] Şi văzîndu-l Antioh, a spus: 
[6.] „Eu, înainte de a începe caznele tale, bătrîne, te-aş sfătui ca, 

gustînd din cele de porc, să te salvezi. 

[7.] Căci îţi respect şi vîrsta, şi cărunteţea, pe care le porţi de atîta 
vreme. Totuşi, nu îmi pari a fi un filosof, deoarece te ţii aproape de 
cultul iudeilor. 

[8.] Căci pentru ce, dacă natura ne-a dăruit-o, eşti dezgustat de 
această preabună mîncare a acestui animal? 

[9.] Căci este, în plus, de neînţeles  să nu te desfătezi cu cele plăcute 
care sînt lipsite de reproşuri. [Este] şi nedrept să respingi darurile 
naturii. 

[10.] Dar îmi pare că tu vei face [ceva] şi mai de neînţeles dacă, 
gîndind cele deşerte despre ce este adevărat, mă vei dispreţui chiar şi 
pe mine, spre propria ta pedepsire. 

[11.] Nu te vei trezi din filosofia voastră uşuratică, nu vei risipi 
cugetul tău întristat 

[12.] şi, onorînd mîngîierea mea cea iubitoare de oameni, să-ţi fie 
milă de propria-ţi bătrîneţe?

[13.] Şi ia în considerare că, dacă există o anume putere care 
veghează asupra cultului vostru, te va ierta de orice încălcare de lege 
săvîrşită din necesitate.” 

[14.] După ce a ascultat, Eleazar a cerut cuvîntul 
[15.] şi, luînd dreptul de a vorbi, a început discursul astfel: 
[16.] „Noi, Antioh,

ci încă surpase cea a bisêricii cîrmuire. 
[21.] Prespre carele mîniindu-să cea dumnezăiască judecată, pre 

sîngur lor pre Antioh l-a neprietenit. 
[22.] Pentru că, în vrême ce dînd război era despre Éghiptu cu 

Ptoleméu25 şi au auzit că, vêste înţelegîndu-să pentru cum să fie murit 
el, cum unii foarte să să fie bucurat, mai vîrtos ierusalimitênii, de sîrgu 
preste ei purcêse 

[23.] şi-i prădă pre ei; porîncă puse cum carii dentru ei întru cea 
părintească vor petrêce lêge, să moară. 

[24.] Şi, în vrême ce aceasta nu putu, ci toate ale lui înfricoşeri şi 
muncile vedea surpîndu-să, 

[25.] cît şi pre muieri, căci obrăzuia copiii, cu pruncii den rîpă să 
răpeziia, ştiind mai nainte că aceasta vor păţi. 

[26.] În vrême, dară, ce porîncele lui să batjocuriia de nărod, el 
sîngur, pren munci, pre fieştecarele cîte unul îndemna de pîngărite să 
guste mîncări, să să lêpede de jidovime. 

Cap 5

[896/1] [1.] Şezînd, dară, înainte cu sfêtnicii împreună tíranul 
Antioh la un loc oarecarele înalt şi oştile dvorind la el împregiur cu 
arme, 

[2.] porînci lor cîte unul însuşi dentru jidovi a trage cătră însul şi de 
carne de porcu şi junghiate la chipuri să-i îndêmne să guste. 

[3.] Iar vreunii, de nu vor vrea a mînca spurcate, pre aceştia în roată 
învîrtindu-să, să să omoară. 

[4.] Şi mulţi împreună apucîndu-să, unul dentîi, anume Eliázar, de 
rudă preut, la ştiinţă legiuitor şi de vîrstă îndelungat şi la mulţi de la cei 
pregiur tiran pentru vîrstă cunoscut, să aduse aproape de el. 

[5.] Şi văzîndu-l pre el Antioh, zise: 
[6.] „Eu, mai nainte de ce vei încêpe celor asupra ta munci, o, 

bătrîne, sfătui-voi ţie ca, gustînd de carne de porcu, să te mîntuieşti. 

[7.] Pentru că mă sfiescu a ta şi vîrsta şi bătrînêţele, carea, după atîţia 
ani, nu mie mi să pare a face filosofêşte cu cea a jidovilor petrecînd 
lêge. 

[8.] Pentru căci, dară, firea fiind dăruită, preabună aceasta a vitei 
mîncare de trup te oţărăşti? 

[9.] Pentru că fără de minte iaste aceasta să nu guşti celor ce-s fără 
ponoslu dulci şi nedreptu-i a urî cêle ale firii haruri. 

[10.] Şi tu mie şi mai fără de minte a face mi să pare, de mîndrindu-te 
pregiur adevăr, încă şi pre mine mă vei huli, spre a ta certare. 

[11.] Nu te vei dăştepta de la cea rulitoare filosofia voastră şi să 
răsîpeşti gîndul tău cel mîhnit 

[12.] şi, închinînd a mea cea nemilostivă26 mîngîiêre, să-ţi înduri ale 
tale bătrînêţe? 

[13.] Pentru că şi pomenêşte că, dă şi iaste oarecarea aceştiia legi ai 
voastre văzătoare putêre, va ierta pre tine prespre toată pentru nevoie 
fărădelêge făcîndu-să.”

[14.] Acesta chip auzind Eliázar, au cerşut cuvîntu 
[15.] şi, luînd de a zicerea volniciia, început-au a grăi în nărod aşa: 
[16.] „Noi, Antióhe, cu
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dumnezeiască lêge nădejduiţi fiind a petrêce, nici o nevoie mai sîlnică 
socotim a fi decît cea cătră lêgea noastră bună ascultare. 

[17.] Pentru acêea, dară, nici într-un chip a călca lêgea vom. 

[18.] Şi ce macară că nu cu adevărat ar fi lêgea noastră în ce chip 
gîndeşti dumnezeiască, ce într-alt chip socotim pre ea a fi dumnezăiască, 
nici aşa slobod ar fi noao cea pentru bună credinţă mărire a izmeni. 

[19.] Să nu socoteşti, dară, păcat mic a fi acesta, de vom mînca 
spurcat, 

[20.] pentru că şi la mici, şi la mari a călca lêgea tot o potrivă 
iaste; 

[21.] pentru că pren fieştecare lêge asêmene să mîndrêşte. 
[22.] Ce batjocureşti filosofia noastră, ca cînd nu cu bună cuvîntare 

întru ea am fi sănătoşi. 
[23.] Pentru că întregăciunea minţii pre noi ne învaţă ca tuturor 

dulceţilor şi poftelor a birui, şi bărbăţiia a învăţa, ca toată durêrea de 
bunăvoie a răbda; 

[24.] şi direptatea învaţă, cît numai pre cela ce iaste Dumnezău a 
cinsti cu mare cuviinţă. 

[25.] Pentru acêea nu mîncăm spurcat; pentru că, crezînd a fi lêgea 
lui Dumnezău, ştim că după fire puind noao lêge Ziditoriul legii ne 
iartă. 

[26.] Şi cêle ce să vor împreuna cu ale noastre suflete au poruncit 
să le mîncăm, iară cêle ce vor fi împotrivă au oprit să nu le mîncăm. 

[27.] Tirănesc lucru iaste, dară, nu numai a ne îndemna pre noi să 
călcăm lêgea, ce şi să mîncăm. 

[28.] Ce nu vei rîde asupra mea acest rîs, 
[29.] nici pre cei sfinţi ai strămoşilor pentru ca să păzesc lêgea 

jurămînturi nu voiu părăsi, 
[30.] nici de mi-ai tăia ochii şi să-mi topeşti ficaţii. 
[31.] Nu sînt eu aşa bătrîn şi fără de bărbăţie, cît pentru buna 

credinţă să nu mi să întinerească mie gîndul. 
[32.] Cătră acêstea, roatele gătêşte şi focul îl suflă mai tare! 
[33.] Nu aşea mă îndur de ale mêle bătrînêţe, cît a strica eu pren 

mine lêgea cea de moşie. 
[34.] Nu te voiu amăgi, lêge învăţătoare, nici te voiu lepăda, iubită 

răbdare, 
[35.] nici te voiu ruşina, filosoafe cuvinte, nici te voiu tăgădui, 

preoţie cinstită şi a punerii legii ştiinţă. 
[36.] Curat pre mine părinţii vor priimi, netemîndu-mă de ale tale 

cêle pînă la moarte nevoi.”

Cap 6
[1.] Într-acesta chip împotrivă răspunzînd, spre ale tiranului 

mîngîieturi stînd, purtători de suliţe cu amar trăgea pre Eliazár spre 
cêle de munci. 

[2.] Întîiu l-au dezbrăcat pre el 
[3.] şi apoi, legîndu-l cu mîinile îndărăt, de amîndoao părţile cu 

bicele îl bătea, 
[4.] strigînd strigătoriul de altă parte: „Supune-te supt poruncile 

împăratului!” 
[5.] Iară cel mare la minte, Eliazár, ca în vis muncindu-se, nici 

într-un chip să schimba, 
[6.] ce înalţi întinzînd ochii la ceriu, să rumpea cu bicele cărnurile 

bătrînului şi-i preacura sîngele şi coastele i să răniia. 
[7.] Şi, căzînd jos neputînd suferi trupul durerile, dirept //

Biblia 1688, p. 743, col. 2



Á D E C Ă  P E N T R U  S Î N G U R U L  Ţ I I T O R I U L  G Î N D 45

Versiunea modernăMs. 45, p. 896-897

care am fost convinşi să avem o întocmire politică prin Legea 
dumnezeiască, considerăm că nu există nici o necesitate mai silnică 
decît buna supunere arătată Legii noastre. 

[17.] De aceea, noi sîntem de părere că nu putem încălca Legea în 
nici un fel. 

[18.] Şi chiar dacă, într-adevăr, Legea noastră nu ar fi dumnezeiască, 
după cum crezi, ci doar am considera-o noi dumnezeiască, nici aşa nu 
ne-ar fi îngăduit să nesocotim cunoaşterea în privinţa bunei cinstiri. 

[19.] Aşadar, să nu consideri că acesta este un păcat mic, dacă am 
mînca cele spurcate, 

[20.] căci are aceeaşi importanţă dacă Legea este încălcată atît în 
privinţa celor mici, cît şi în privinţa celor mari, 

[21.] întrucît Legea este dispreţuită la fel pe ambele căi. 
[22.] Batjocoreşti filosofia noastră ca şi cum nu cu circumspecţie în 

privinţa ei ne-am duce viaţa. 
[23.] Căci ea ne învaţă cumpătarea, ca să stăpînim toate plăcerile 

şi poftirile; şi bărbăţia ne exersează, aşa încît să răbdăm toată durerea 
de bună voie; 

[24.] şi ne educă [în] dreptate, încît doar pe cel ce este Dumnezeu 
să-l cinstim cu mare cuviinţă. 

[25.] Din această cauză nu mîncăm cele spurcate, căci, crezînd că 
Legea a fost stabilită de Dumnezeu, ştim că Creatorul Legii, cînd a 
stabilit Legea, prin natură a pus-o cu noi în acord. 

[26.] Pe de o parte a îngăduit să le mîncăm pe cele conaturale 
sufletelor noastre, iar pe de altă parte a interzis să mîncăm cărnurile 
cele care ne vor fi dăunătoare.

[27.] Tiranic este nu numai să ne obligi să încălcăm Legea, ci şi să 
mîncăm. 

[28.] Dar nu vei rîde de mine [cu] acest rîs 
[29.] şi nici eu nu voi călca jurămintele cele sfinte ale strămoşilor, 

cele despre păzirea Legii, 
[30.] nici dacă mi-ai scoate ochii şi mi-ai zdrobi măruntaiele. 
[31.] Nu sînt aşa de bătrîn şi lipsit de bărbăţie, încît cugetarea mea 

să nu întinerească de dragul bunei cinstiri. 
[32.] Pentru acestea, pregăteşte roţile şi aţîţă mai tare focul! 
[33.] Nu mi-e atît de milă de bătrîneţea mea, încît prin mine să 

anulez Legea patriei! 
[34.] Nu te voi declara falsă, Lege educatoare, nu te voi abjura, 

dragă cumpătare, 
[35.] nu te voi da de ruşine, cuvîntule iubitor de înţelepciune, nici 

nu te voi nega, cinstită preoţie şi ştiinţă a legiuirii! 
[36.] Curat mă vor primi părinţii pe mine dacă nu mă tem pînă la 

moarte de silniciile tale.”

Capitolul al 6‑lea
[1.] După ce a replicat, în acest fel, retoric, la îndemnurile 

tiranului, lăncierii care erau de faţă l-au tîrît pe Eleazar cu duritate spre 
instrumentele de tortură. 

[2.] Mai întîi l-au dezbrăcat. 
[3.] Apoi, după ce i-au legat mîinile de ambele părţi, l-au lovit cu 

biciul, 
[4.] în timp ce un crainic striga de cealaltă parte: „Supune-te 

poruncilor împăratului!” 
[5.] Iar Eleazar, gîndind la cele importante, fiind torturat ca în vis, 

nu era nicidecum tulburat, 
[6.] ci, ridicîndu-şi ochii spre cer, bătrînul îşi lăsa trupul să fie sfîşiat 

de biciuiri şi era scăldat în sînge, iar coastele erau sfîşiate de răni.
[7.] Şi, căzînd la pămînt din pricina faptului că trupul nu mai 

suporta durerile,

dumnezăiasca lêge îndemnaţi fiind a petrêce, nici o nevoie mai sîlnică27 
a fi [896/2] socotim decît cea cătră lêgea noastră bună ascultare. 

[17.] Pentru acêea, dară, nici într-un chip a călca lêgea vom. 

[18.] Şi ce măcară că nu cu adevărat28 nu ar fi lêgea noastră în 
ce chip gîndeşti dumnezăiasca, ci numai aşa socotim pre ea a fi 
dumnezăiască, nici aşa slobod are fi noao cea pentru bună credinţa 
mărire a o izmeni. 

[19.] Nimic, dară, a fi să socoteşti aceasta, de vom mînca spurcat, 
păcat, 

[20.] pentru că şi la mic, şi la mare a călca lêgea atocma la putinţă 
iaste; 

[21.] pentru că pren fieştecare lêgea aşijdirea să trêce cu vedêrea. 
[22.] Şi batjocureşti a noastră filosofiia, ca cînd şi nu cu bună 

cuvîntare întru ea fiind sănătoşi. 
[23.] Pentru că întregăciunea minţii pre voi vă învaţă, ca a tuturor 

dulceţilor şi poftelor a birui, şi bărbăţiia a învăţa, ca toată durêrea de 
bunăvoie a răbda; 

[24.] şi dreptatea învaţă, cît numai pre cela ce iaste Dumnezău să-l 
cinstească cu mare cuviinţă. 

[25.] Pentru acêea nu mîncăm spurcat; pentru că, crezînd a lui 
Dumnezău a fi lêgea, ştim cum după fire noao a ne ierta lêgea puind 
cel al legii Ziditor. 

[26.] Cêlea ce să vor împreuna cu ale noastre suflete au porîncit să 
le mîncăm, iar cêlea ce vor sta împotrivă au oprit să le mîncăm. 

[27.] Şi de muncitor lucru e nu numai a ne îndemna pre noi să 
călcăm lêgea, ce şi să mîncăm. 

[28.] Ci nu vei rîde asupra mea acesta rîs, 
[29.] nici pre cei sfinţi ai strămoşilor pentru a păzi lêgea jurămînturi 

nu voi părăsi, 
[30.] nici de ai tăia ale mêle ochii şi măruntăile să le topeşti. 
[31.] Nu aşa sînt eu bătrîn şi nebărbat, cît mie pentru bună credinţa 

să nu-mi întinerească gîndul. 
[32.] Cătră aceasta, roatele gătează şi focul îl suflă mai tare! 
[33.] Nu aşa mă îndur de ale mêle bătrînêţe, cît eu pren mine cea 

de moşie a strica lêgea.29 
[34.] Nu te voi amăgi pre tine, învăţătoare lêge, nici te voi lepăda, 

iubită oprire, 
[35.] nici te voi stidi, cuvinte filosoafe, nici te voi tăgădui, preoţie 

cinstită şi a [897/1] punerii legii ştiinţă. 
[36.] Curat pre mine părinţii vor priimi, netemîndu-mă ale tale cêle 

pînă la moarte nevoi.”30

Cap 6
[1.] Într-acesta chip împotrivă ritorind, spre ale tiranului mîngîieturi 

stînd, purtătorii de suliţe amar îl trăgea spre cêle ce munciia pre 
Eliázar. 

[2.] Şi întîi l-au dăzbrăcat pre el 
[3.] şi apoi, legîndu-l cu mîinile înapoi31, cu bicele îl loviia, 

[4.] „Supune-te supt ale împăratului porînci!”, de altă parte 
strigătoriul strigînd. 

[5.] Iar cel mare la minte, Eliázar, ca în vis muncindu-să, nici 
într-un chip să primeniia, 

[6.] ci înalţi întinzînd la cer ochii, să rodea cu bicele pielíţele bătrînul 
şi să preacura sîngele şi coastele să răniia. 

[7.] Şi, căzînd la pămînt de nesuferind trupul durerile, drept 
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avea şi neclătit gîndul. 
[8.] Deci oarecare den cei amari paici sărind, în deşărturi îl loviia, 

ca să să scoale, fiind căzut. 
[9.] Iară el îngăduia durerile şi huliia nevoia şi răbda muncile. 

[10.] Bătîndu-se, biruia pre ceia ce munciia bătrînul 
[11.] şi de aceiaşi carii îl munciia era cu mirare pentru bunătatea 

sufletului. 
[12.] Pentru acêea, de o parte făcîndu-li-se milă pentru bătrînêţele 

lui 
[13.] şi despre altă parte fiind ei în pătimirea obicêiului, apropiindu-se 

la el oarecarii dentru ai împăratului, zicea: 
[14.] „Pentru ce supt răutăţile acêstea pre tine fără de socoteală te 

supui, Eleázare? 
[15.] Noi, dară, den cêle fripte cărnuri vom pune şi tu, făţărind că 

guşti den cêle de porc, te mîntuiêşte!” 
[16.] Şi Eleazár zise: 
[17.] „Nu aşa rău să gîndim, cei ce sîntem feciorii lui Avraám, cît 

muindu-ne de suflet, necuvios lucru iaste noao să făţărnicim. 
[18.] Că fără de socoteală iaste, trăind spre adevăr viaţa cea pînă la 

bătrînêţe şi slava cea deasupra ei după lêge păzîndu-o, de acum să ne 
premenim 

[19.] şi noi sînguri să ne facem celor tineri pildă necredinţii, ca şi 
arătare să ne facem mîncării de spurcăciuni. 

[20.] Şi ruşinat lucru iaste de vom mai trăi puţină vrême şi aceasta 
batjocorindu-ne de cătră toţi pentru frica!” 

[21.] 
[22.] 
[23.] 
[24.] Aşa mare la minte pre el văzîndu-l şi nici spre mila lor 

premenindu-se, la foc pre el îl aduseră. 
[25.] Unde, pren cêle cu rău meşterşug lucruri de munci arzîndu-l 

de tot pre el, îl arunca şi pocioase turnări pren nările lui vărsa. 
[26.] Şi el, pînă la oase fiind ars şi vrînd să-şi lase sufletul, întinse 

ochii cătră Dumnezău şi zise: 
[27.] „Tu ştii, Dumnezăule, că, fiind mică putinţă a mă mîntui, cu 

munci arzătoare moriu pentru lêgea. 
[28.] Deci blînd fii limbii tale, destul fiind pentru dînşii cu a noastră 

certare! 
[29.] Curăţătoriu fă lor sîngele nostru şi în locul sufletelor lor ia 

sufletul mieu!” 
[30.] Şi acêstea zicînd cel sfînt bărbat, cu bună cinste muri. 
[31.] Mărturisit, dară, biruitoriu iaste patimelor cel bun credincios 

gînd. 
[32.] Pentru că, de ar fi biruit patemile pre gînd, acestora, dară, aş 

da mărturiia biruinţii. 
[33.] Iară acum, gîndul pre patime biruind, lui dăm cu cuviinţă 

biruinţa povăţuirii. 
[34.] Şi pre dirept iaste a mărturisi noi tăriia a fi a gîndului, unde şi 

cêle den afară dureri arătu că au biruit gîndul, 
[35.] şi a desfătărilor a birui şi nici la iale a se supune. 

Cap 7
[1.] Pentru că, ca un bun cîrmaciu, gîndul părintelui nostru Eleazár, 

cîrmuind a bunii credinţe corabie întru a patimelor genune 
[2.] şi preacăznindu-se cu ale tiranului înfricoşări şi strecurîndu-se 

cu ale caznelor valuri, 
[3.] nici într-un chip au întors cîrmele bunei credinţe pînă unde au 

înotat la vadul biruinţei cei fără /

Biblia 1688, p. 744, col. 1
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cugetarea i-a rămas dreaptă şi neclintită. 
[8.] Iar unul dintre cruzii lăncieri îl lovea cu picioarele în coaste, ca 

să-l facă să se ridice cînd cădea. 
[9.] Iar el suporta durerile, dispreţuia silnicia şi rămînea statornic 

în [mijlocul] caznelor. 
[10.] Lovit fiind, bătrînul îi învingea pe cei ce-l torturau 
[11.] şi era admirat chiar de către cei ce-l torturau în privinţa 

stăpînirii sale sufleteşti. 
[12.] Atunci, fiindu-le milă de bătrîneţile lui, 

[13.] dar şi dintr-o simpatie provenită din cunoaşterea lui, unii 
dintre oamenii împăratului, apropiindu-se de el, îi spuneau: 

[14.] „Eleazar, de ce suporţi, iraţional, aceste rele? 

[15.] Noi îţi vom oferi cărnuri prăjite, iar tu, prefăcîndu-te că guşti 
cele de porc, salvează-te!” 

[16.] Şi Eleazar a spus: 
[17.] „Să nu gîndim atît de mîrşav, [noi,] copiii lui Avraam, aşa încît, 

înmuindu-ne sufletul, să jucăm o piesă necuviincioasă pentru noi. 
[18.] Căci ar fi iraţional dacă, trăindu-ne viaţa pînă la bătrîneţe 

potrivit adevărului şi păzind, după Lege, părerea despre acest [fel de 
viaţă], ne-am schimba acum 

[19.] şi am ajunge noi înşine model de necuviinţă pentru tineri, 
devenind exemplu prin mîncarea celor spurcate. 

[20.] Ar fi ruşinos dacă ne-am prelungi, cu puţin, viaţa şi ne-am 
face-o de rîs în faţa tuturor din pricina nebuniei!”

[21.] 
[22.]
[23.]
[24.] Văzîndu-l gîndind astfel despre cele importante şi neschimbat 

nici de implorările lor, l-au adus către foc. 
[25.] Acolo l-au aruncat, arzîndu-l cu instrumente mîrşave, şi i-au 

turnat în nări zemuri urît mirositoare. 
[26.] Iar el, fiind de acum ars pînă la oase şi gata să leşine, şi-a 

ridicat ochii spre Dumnezeu şi a spus: 
[27.] „Tu ştii, Dumnezeule, că, deşi puteam să mă salvez, mor 

pentru Lege prin chinuri arzătoare. 
[28.] Astfel, fă-te binevoitor neamului tău, de ajuns fiind judecata 

noastră pentru el! 
[29.] Fă sîngele nostru curăţitor al lor şi ia sufletul meu în locul 

sufletelor lor!” 
[30.] Şi, spunînd aceasta, sfîntul bărbat a murit cu demnitate. 
[31.] Aşadar, este general admis că binecinstitoarea cugetare este 

stăpîna afectelor. 
[32.] Căci dacă afectele ar fi avut în putere cugetarea, atunci am fi 

dat mărturie despre puterea lor asupra [cugetării]. 
[33.] Acum însă, de vreme ce cugetarea a biruit afectele, îi atribuim 

acesteia, după cuviinţă, autoritatea conducerii. 
[34.] Şi este drept să mărturisim că puterea este a cugetării, cîtă 

vreme arăt că aceasta stăpîneşte şi asupra durerilor exterioare, 
[35.] şi asupra plăcerilor şi nici nu se supune lor. 

Capitolul al 7‑lea
[1.] Căci cugetarea părintelui nostru Eleazar, ca un bun cîrmaci, a 

condus corabia bunei cinstiri în marea afectelor 
[2.] şi, deşi izbit de ameninţările tiranului şi copleşit de talazurile 

torturilor, 
[3.] nu a scăpat din mînă nicidecum cîrma bunei cinstiri, pînă ce nu 

a sosit în portul biruinţei

avea şi neclintit gîndul. 
[8.] Cu piciorul, dară, dentru cei amară oarecarele paic la dăşerturi 

sărind îl loviia, ca să să scoale, căzînd. 
[9.] Şi el îngăduia durerile şi huliia nevoia şi răbda muncile. 

[10.] Bătîndu-să, biruia pre ceia ce munciia bătrînul 
[11.] şi de cătră cei ce munciia să mira pentru bunătatea sufletului.

[12.] Pentru acêea, de o parte miluind pentru bătrînêţele lui 

[13.] şi pre o parte întru împreună pătimire a cunoştinţei fiind, 
apropiindu-să la el oarecarii dentru ai împăratului, zicea: 

[14.] „Ce supt răotăţile acêstea pre sine fără socoteală te supui, 
Eleázar? 

[15.] Noi, dară, de cêle fripte cărnuri vom pune şi tu, făţărnicind că 
de cêle de porcu guşti, scapă!”

[16.] Şi Eleázar zise: 
[17.] „Să nu aşa rău să gîndim, cei ai lui Avraam ficiori, cît 

muindu-ne32 la suflet, necuviitor noao lucru să făţărnicim. 
[18.] Pentru că fără socoteală iaste, cătră adevăr fiind trăiţi cea pînă 

la bătrînêţe viaţă şi cea preste el mărire după lêge păzindu-o, de acum 
să nu primenim 

[19.] şi noi sînguri să ne facem a necredinţei la tineri pildă, pentru 
ca arătare să ne facem a mîncării de spurcăciune. 

[20.] Şi ruşinatu-i de vom mai trăi puţînă vrême şi aceasta [897/2] 
batjocurindu-ne de cătră toţi pentru têmere!” 

[21.] 
[22.] 
[23.] 
[24.] Aşa mare la minte pre el văzîndu-l şi nici cătră îndurarea lor 

primenindu-să, la foc pre el aduseră-l.33 
[25.] Unde, pren cu rău meşterşug, cinii arzîndu-l de tot pre el, îl 

arunca şi pucioase turnări la nările lui turna.34 
[26.] Şi el pînă la oase amú fiind arsu şi vrînd să-şi lase sufletul, 

întinse ochii cătră Dumnezău şi zise: 
[27.] „Tu ştii, Dumnezăule, putînd a mă mîntui, cu munci arzătoare 

moriu pentru lêge. 
[28.] Deci blînd fii limbei tale, destul fiind cu a noastră pentru ei 

certare! 
[29.] Curăţitor lor făcu al nostru sînge şi pentru al lor suflet ia al 

mieu suflet!” 
[30.] Şi acêstea zicînd cel sfînt bărbat, cu bună cinste muri. 
[31.] Mărturisit, dară, despuitor iaste al patimilor cel binecredincios 

gînd. 
[32.] Pentru că, de ară fi biruit patimile pre gînd, acestora, dară, aş 

da cea a biruinţei mărturiei. 
[33.] Iar acum, gîndul patimile biruind, lui cu biruinţă cea a 

povăţuirei dăm biruinţă. 
[34.] Şi pre dreptul iaste a mărturisi noi tăriia a fi a gîndului, unde 

că şi celor den afară dureri arăt c-au biruit gîndul, 
[35.] ci şi dulceţilor a birui şi nici la iale să să supuie. 

Cap 7
[1.] Pentru că, în ce chip un bun cîrmaci, a părintelui nostru Eliázar 

gînd, cîrmuind cea a bunei credinţă corabie întru a patimilor genune 
[2.] şi preacăznindu-să cu ale tiranului înfricoşeri şi strecurîndu-să 

cu a caznelor valuri, 
[3.] nici într-un chip au înturnat ale bunei credinţe cîrmuri pînă 

unde au înotat la a cei fără
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moarte. 
[4.] Nu că doară cetate la multe şi de multe fêliuri de meşterşuguri 

au îngăduit cu vitejie vrodinioară bătîndu-se precum preasfîntul acela! 
Sfîntul suflet cu cazne şi cu clêşte arzîndu-se, au biruit pre cei ce 
încunjura, pentru gîndul bunii credinţe care era sprijenitoriu. 

[5.] Ca o margine înainte răpaos al său cuget părintele Eleazár 
întinzînd, au înfrînt pre cêle ce să nebuniia ale patemilor furtuni. 

[6.] O, vrêdnice al preuoţiei preote, nu ţ-ai spurcat cei sfinţiei dinţi, 
nici pre pîntecele cel ce dumnezăiasca credinţă au priimit ce nu1 l-ai 
împreunat cu spurcată mîncare. 

[7.] O, tocmitoare de lêge şi filosoafe dumnăzăiescului cuvînt, 

[8.] ca aceştia trebuie a fi ceia ce preoţesc lêgea, carei cu al său sînge 
şi cu vitejască sudoare cêle pînă la moarte patime sprijenesc. 

[9.] Tu, părinte, buna lêgea noastră pren răbdări spre slavă o ai 
adeverit şi curăţiia, cinstindu-o, nu o ai stricat şi pren fapte încrezute ai 
făcut ale dumnezăieştii filosofii cuvinte. 

[10.] O, decît munca mai silnice bătrîne şi decît focul mai tare 
uncheaşule şi mai mare decît patemile Eleazáre! 

[11.] Că, precum părintele Aarón, fiind înarmat cu cădêlniţa, pren 
mulţimea limbii alergîndu pre cel arzătoriu înger au biruit, 

[12.] aşa feciorul lui Aarón, Eleazár, pren foc topindu-să, nu i să 
întoarse gîndul. 

[13.] Şi, cea mai de minune, bătrîn fiind, dezlegate fiind ale trupului 
întinsori cătră părintele şi slăbănogite cărnurile şi ostenite vinile, să 
întineriră pren gîndu. 

[14.] 
[15.] O, fericite bătrînêţe şi cinstite căruntêţe şi viaţa de lêge, pre 

carele credincioasă pecête a morţii le-au săvîrşit! 
[16.] Vezi, dară, batrîn bărbat cea pînă la moarte durêre au trecut 

cu mintea pentru buna credinţă. Mărturisit, povăţuitoriu iaste patimilor 
cel bunu credincios gînd. 

[1.] Pentru acêea, dară, şi tinerii, cu ai bunei credinţe gîndu 
filosofind, mai grêle munci biruiră.

Cap 8

[2.] Pentru că, de vrême ce după acêea să birui la arătare tiranul, 
neputîndu să îndêmne pre bătrîn a mînca spurcat, atuncea foarte cu 
patimă porunci pre alţii den robimea jidovească să aducă, şi, de vor 
mînca spurcat, să-i sloboază mîncînd, iară de să vor prici, mai amar 
să-i muncească. 

[3.] Acêstea rînduind tiranul, era aducîndu-să cu bătrînă maică 7 
fraţi buni şi vitêji şi întru tot dăruiţi. 

[4.] Bucură ’-să de ei şi de buna cuviinţă mirîndu-să, le zîmbi lor şi, 
aproape chiemîndu-i, zisă: 

[5.] „O, tinerilor, cu iubire de socotinţă frumsêţele voastre eu laudu 
şi mulţime de atîţia fraţi preacinstind; nu numai sfătuiescu să nu vă 
nebuniţi aceiaşi nebunii cu cel mai nainte căz- //

Biblia 1688, p. 744, col. 2
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nemuritoare. 
[4.] Nicicînd un oraş asediat cu multe şi diverse maşini nu s-a opus 

ca acel preasfînt. Deşi sfîntul suflet a fost pîrjolit cu [mari] cazne şi 
schingiuiri, i-a învins pe cei ce-l chinuiau prin cugetarea sa apărată de 
scutul bunei cinstiri. 

[5.] Pentru că părintele Eleazar, întinzîndu-şi cugetarea ca un 
meterez înalt, a zdrobit năpustirile dezlănţuite ale afectelor. 

[6.] O, vrednicule preot al preoţiei, nu ai spurcat sfinţii dinţi, nici 
nu ai făcut comun, prin spurcată mîncare, stomacul care cuprindea 
cinstirea de Dumnezeu. 

[7.] O, cel ce eşti în armonie cu Legea şi filosof  al dumnezeiescului 
cuvînt! 

[8.] De acest fel trebuie să fie cei ce săvîrşesc cele sfinte, apărînd 
Legea cu propriul sînge, cu nobila sudoare şi cu pătimiri pînă la 
moarte. 

[9.] Tu, părinte, ai întărit buna noastră Lege prin răbdări, spre slavă, 
şi, vorbind solemn despre sfinţire, nu ai anulat-o, şi, prin fapte, ai făcut 
credibile discursurile despre dumnezeiasca filosofie. 

[10.] O, bătrîne preacrud torturat, vîrstnic mai vioi decît focul, 
Eleazar, cel mai mare peste afecte! 

[11.] Căci asemenea părintelui Aaron care, cu armura cădelniţei 
alergînd prin mulţimea naţiunii, a învins îngerul de foc, 

[12.] la fel Eleazar, cel din neamul lui Aaron, înghiţit de foc, nu şi-a 
schimbat cugetarea. 

[13.] Şi ceea ce este cel mai admirabil, bătrîn fiind, cu vigoarea 
trupului de acum slăbită, cu carnea în destrămare şi cu nervii osteniţi 
a întinerit  prin cugetare. 

[14.] 
[15.] O, fericită bătrîneţe, cărunteţe demnă, viaţă în Lege petrecută, 

pe care a împlinit-o pecetea pe deplin încredinţătoare a morţii! 
[16.] Vezi, aşadar, un bărbat bătrîn a dispreţuit chinul pînă la moarte 

pentru buna cinstire. Este [astfel] general admis că bine cinstitoarea 
cugetare este dominatoare a afectelor. 

[1.] De aceea, şi băieţandrii care filosofau cu cugetul [plin] de buna 
cinstire au avut putere asupra celor mai crunte torturi.

Capitolul al 8‑lea

[2.] Căci după ce tiranul a fost învins în văzul tuturor, neputînd 
să-l oblige pe bătrîn să mănînce cele spurcate, atunci a poruncit, foarte 
afectat, să fie aduşi alţii din prăduirea evreilor; şi dacă vor mînca cele 
spurcate, să fie sloboziţi după ce vor mînca, iar dacă vor replica, să fie 
torturaţi şi mai cumplit. 

[3.] După ce tiranul a ordonat acestea, au apărut aproape, aduşi 
împreună cu bătrîna lor mamă, şapte fraţi buni şi nobili şi desfătători 
în toate. 

[4.] A căutat spre ei şi, fiind izbit de cuviinţa [lor], le-a zîmbit şi, 
chemîndu-i aproape, a spus: 

[5.] „O, tinerilor, eu admir cu binevoitor cuget frumuseţea voastră 
şi cinstesc peste măsură mulţimea atîtor fraţi; nu numai că vă sfătuiesc 
să nu cădeţi în crunta nebunie [molipsindu-vă] de la

de moarte biruinţă vad. 
[4.] Nu că doară cetate la multe şi de multe fêliuri de meşterşuguri 

au sprejinit vreodinioară bătîndu-să ca cel preasfînt acela! La sfîntul 
suflet cu cazne şi cu clêşte arzîndu-să, au biruit pre cei ce-l încungiura, 
pentru cela ce scutiia a bunei credinţe gîndu. 

[5.] Ca o margine înainte răpoosă35 al său cuget părintele Eleázar 
întinzînd, înfrînse pre cei ci să nebuniia a patimilor fîrtuni. 

[6.] O, vrêdnice a preoţiei preote, nu ai spurcat cei sfinţi dinţi, 
nici pre cel ce de Dumnezău credinţa [898/1] au încăput pîntecelui 
împreunat cu spurcată mîncare. 

[7.] O, împreunătoare de lêge şi filosoafe a dumnezăiescului 
cuvînt, 

[8.] ca aceştia trebuie a fi ceia ce preuţescu lêgea cu al său sînge şi 
cu vitejască sudoare celor pînă la moarte patimi scutind. 

[9.] Tu, părinte, bună lêge a noastră pren răbdări la mărire ai 
adeverit şi curăţiia, cinstindu-o, n-ai stricat şi pren fapte încrezut făcînd 
cei a ceii36 dumnezăieşti filosofii cuvinte. 

[10.] O, decît munca mai sîlnice bătrîne şi decît focul mai tare 
unche şi mai mare decît patime Eleázare! 

[11.] Pentru că, în ce chip părintele Aaron, cu cădêlniţa întrarmat, 
pren a limbei mulţime alergînd pre cel arzător au biruit înger, 

[12.] aşa ficiorul lui Aaron, Eleázar, pren foc topindu-să, nu i să 
înturnă ’ gîndul. 

[13.] Şi, cea preaminunată, bătrîn fiind, dăzlegate amú fiind ale 
trupului întinsori şi slobonogite pielíţele şi ostenite vinele, să întineri 
părintelui pren gînd. 

[14.]37 
[15.] O, fericite bătrînêţe şi cinstite căruntêţe şi viaţă de lêge, pre 

carele credincioasă a morţii pecête l-au sfîrşit!
[16.] Vezi, dară, bătrîn bărbat pre cea pînă la moarte durêre l-au 

trecut cu mintea pentru bună credinţa. Mărturisit, povăţuitor iaste 
patemilor cel binecredincios gîndu.38 

[1]39 Pentru acêea, dară, şi voinicei cu a bunei credinţe gînd 
filosofind, a mai grêle munci biruiră.

Cap 8

[2.] Pentru că, în vrême ce cu acêea să birui la40 arătare împregiur 
tíranul, neputînd să îndêmne pre un bătrîn a mînca spurcat, atuncea 
prea cu patimă porînci pre alţii dentru jidovi pradă să aducă şi, de vor 
mînca spurcat, să-i sloboaze mîncînd, iar de să vor prici, mai amar să-i 
muncească. 

[3.] Acêstea rînduind tíranul, era aducîndu-să cu bătrînă maică 7 
fraţi buni şi vitêji şi întru tot cu haruri. 

[4.] Bucură ’-să prespre ei şi de bună cuviinţa mirîndu-să, li să zimbi 
lor şi, aproape chemîndu-i, zise: 

[5.] „O, tinereilor, cu iubire de socotinţă eu [898/2] frîmsêţele 
voastre laud şi mulţimea a atîta fraţi preacinstind; nu numai svătuiescu 
să nu vă nebuniţi aceiaşi cu cel mai41 căz-
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nit bătrîn, ce vă şi rog, împreună îngăduind eu, ca să dobîndiţi al mieu 
prieteşug. 

[6.] Pentru că aş putea, în ce chip a certa pre ceia ce nu ascultă la ale 
mêle porunci, aşa şi a face bine celor ce pre mine bine vor asculta. 

[7.] Crêdeţi, dară, că şi boieríi asupra lucrurilor mêle veţi lua, 
lepădîndu-vă de cel de moşie al vostru al politíei obiceaiu. 

[8.] Şi luîndu viaţă elinească şi primenindu-vă, desfătaţi-vă în 
tinerêţele voastre! 

[9.] Că, de vrême ce cu urgie mă veţi face pren neascultare, 
îndemna-mă-veţi pre mine spre groaznice munci pre fieştecarele den 
voi, cîte unul pren munci să-l pierzu. 

[10.] Facă-vă-se, dară, milă de voi, de carii şi eu, nepriêtenul, şi de 
vîrste şi de frumsêţe nu mă înduru! 

[11.] Nu socotiţi aceasta că doară nu vă va fi nemica neascultînd2, 
ce cu strămutătură a muri voi iaste gata.” 

[12.] Şi acêstea zicînd, porunci să să puie înainte unêltele cêle de 
munci, ca doară şi de frică va pleca pre ei să mănînce. 

[13.] Şi deaca puseră înainte purtătorii de suliţă vîrtêjăle, 
deznodăturile şi legăturile şi roatele şi pavezele şi căldările şi tigăile 
şi degetarile şi mînile cêle de fier şi pênele şi foii focului, răspunzînd 
tiranul, zise: 

[14.] „Voinicilor, fie-vă frică, că şi judecata care cinstiţi blîndă va fi 
voao, celor ce de nevoie călcaţi lêgea!” 

[15.] Şi ei, auzind mîngîituri şi văzînd groaznice, nu numai să 
temură, ce şi împotrivă filosofiră tiranului şi pren bună cuvîntare 
tiraniia lui o surpară. 

[16.] Şi ce vom gîndi? Neîndurători cu sufletele era vreunii 
şi nebărbaţi întru ei? Ce cuvinte le-ar hi trebuit a zice? Au nu cu 
acêstea? 

[17.] „O, ticăloşii noi şi foarte fără minte, împăratul pre noi 
rugîndu-ne şi spre bună facere chemîndu-ne, de vom asculta de el, 

[18.] pentru ce cu voie deşartă pre noi ne veselim şi muritoare 
neascultare cutezăm? 

[19.] Nu ne vom tême, bărbaţi fraţi, de unêltele muncilor şi vom 
socoti înfricoşările caznelor şi vom fugi de mărirea cea deşartă aceasta 
şi de cea purtătoare de pierzare semeţie? 

[20.] Să ne fie milă de vîrstele noastre şi să nu ne îndurăm de ale 
maicii bătrînêţe; 

[21.] şi să ne aducem aminte că, neascultînd, vom muri. 
[22.] Şi ne va ierta pre noi cea dumnezăiască judecată, pentru 

nevoie de împăratul temîndu-ne. 
[23.] Ce ne scoatem pre noi den viaţa cea dulce şi ne lipsim pre noi 

de lumea cea dulce? 
[24.] Să nu silim nevoia, nici să iubim cinstea spre a noastră 

strămutare! 
[25.] Nici sîngură lêgea de bunăvoie pre noi ne omoară, temîndu-ne 

de unêltele cêle muncitoare. 
[26.] De unde s-au pus noao atîta iubire de price şi ne place 

răbdarea cea purtătoare de moarte, putînd cu volnicie a trăi, împăratului 
supuindu-ne?” 

[27.] Ce de acêstea nemica nu ziseră tinerii cei ce vrea să să 
muncească, nici ş-au adus aminte, 

[28.] pentru că era nebăgători de samă de patime şi sînguri ţiitori 
de /

Biblia 1688, p. 745, col. 1
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bătrînul tocmai torturat, ci vă şi rog ca, după ce vă veţi alătura mie, să 
vă bucuraţi de prietenia mea. 

[6.] Căci aşa cum aş putea să-i pedepsesc pe cei ce nu au ascultat 
ordinele mele, tot aşa aş putea să le fac bine celor ce m-au ascultat. 

[7.] Aveţi încredere, aşadar, şi veţi primi demnităţi peste afacerile 
mele, negînd rînduiala strămoşească a orînduirii voastre politice. 

[8.] Şi, participînd la felul de viaţă grecesc şi schimbîndu-vă 
obiceiurile, desfătaţi-vă de tinereţile voastre! 

[9.] Căci, dacă mă veţi mînia prin neascultare, mă veţi obliga, prin 
pedepse îngrozitoare, să-l pedepsesc prin torturi pe fiecare dintre voi, 
unul cîte unul. 

[10.] Fie-vă, aşadar, milă de voi înşivă, de care şi eu, vrăjmaşul, am 
milă [privind] la vîrsta şi la chipul vostru plăcut! 

[11.] Nu vă gîndiţi la aceasta, că nimic [altceva] nu li se va întîmpla 
celor care nu au ascultat, decît să moară în chinuri.” 

[12.] Spunînd aceasta, a poruncit ca instrumentele de tortură să fie 
puse înaintea lor, ca şi cu ajutorul fricii să-i convingă să mănînce cele 
spurcate. 

[13.] Cînd lăncierii le-au pus înainte roţi şi cleşti pentru smulgerea 
membrelor şi grătare şi cîrlige şi catapulte şi cazane şi tigăi şi gheare şi 
mîini de fier şi cuie şi foale pentru foc, tiranul a spus cu subînţeles: 

[14.] „Temeţi-vă acum, copilandrilor, şi dreptatea pe care o cinstiţi 
vă va fi milostivă pentru încălcările legii săvîrşite silit!” 

[15.] Iar ei, ascultînd [cuvinte] seducătoare şi văzînd [unelte] 
îngrozitoare, nu numai ca nu au fost înfricoşaţi, ci au şi filosofat 
împotriva tiranului şi au desfiinţat prin cugetul lor bun tirania lui. 

[16.] Şi ce vom gîndi? [Că] unii dintre ei ar fi fost cu suflet părelnic 
şi lipsiţi de bărbăţie? Ce fel de discursuri ar fi folosit? [Oare] nu pe 
acestea?

[17.] „O, nenorociţii de noi şi cu totul lipsiţi de minte! Un împărat 
ne roagă şi ne cheamă spre o bună lucrare, dacă îi vom da ascultare.

[18.] De ce să ne bucurăm de hotărîri deşarte şi să îndrăznim o 
neascultare ce ne aduce moartea? 

[19.] Să nu ne înfricoşăm, oare, bărbaţi fraţi, de instrumentele de 
tortură, să nu ne gîndim la ameninţările torturilor şi să nu fugim de 
această slavă deşartă şi de lăudăroşenia ce aduce nimicirea? 

[20.] Să ne fie milă de vîrsta noastră şi să ne milostivim de bătrîneţile 
maicii; 

[21.] şi să avem în gînd că, neascultînd, vom muri. 
[22.] Să ne ierte şi dumnezeiasca dreptate, că silnic am fost 

înfricoşaţi de împărat. 
[23.] De ce să ne smulgem de preaplăcuta viaţă şi să ne golim de 

dulceaţa lumii? 
[24.] Să nu ne opunem silniciei şi să nu ne mîndrim cu chinuirea 

noastră! 
[25.] Nici Legea însăşi nu ne omoară pe noi, cei care fără de voie 

suntem înfricoşaţi de instrumentele de tortură. 
[26.] De unde ne-a apărut o atît de mare dragoste de ceartă şi [de 

unde] am îndrăgit această perseverenţă aducătoare de moarte, [cînd] ni 
se îngăduie să trăim în siguranţă dacă ne vom supune împăratului?” 

[27.] Dar tinerii care urmau să fie torturaţi n-au spus nimic, nici 
n-au avut în gînd ceva din toate acestea, 

[28.] căci erau dispreţuitori ai afectelor şi suverani peste

nit bătrîn nebunie, ci şi vă rog, împreună îngăduind şi eu, alui mieu să 
gustaţi prieteşug. 

[6.] Pentru că putea-aş în ce chip a certa pre ceia ce nu asculta la ale 
mêle porînci, aşa şi a face bine pre ceia ce mie bine vor asculta. 

[7.] Crêdeţi, dară, şi biruinţă asupra lucrurilor mêle veţi lua, 
tăgăduindu-vă cel de moşie al vostru a petrêcerii obicêi. 

[8.] Şi luînd viaţă elinească şi primenindu-vă42 petrêcerea voastră, 
dăsfătaţi-vă întru tinerêţele voastre! 

[9.] Că, în vrême ce cu urgie mă veţi face pren neascultare, 
îndemna-mă-veţi pre mine spre groaznice munci, cîte unul fieştecarele 
den voi pren munci îl voi gusta. 

[10.] Miluiţi, dară, pre voi, pre carii eu, nepriêtenul, şi de vîrstă şi 
de frîmsêţe nu mă îndur! 

[11.] Nu socotiţi aceasta nimic va fi voao neascultînd, fără numai 
cu strămutări să muriţi iaste gătit.” 

[12.] Şi acêstea zicînd, porînci denainte să să puie ciniile muncilor, 
pentru ca şi pren frică va supune pre ei să mănince spurcat. 

[13.] Şi dacă vîrtêje şi la încheieturi puneri şi dăznodături şi roate 
şi páveţe şi căldări şi tigăi şi năpîrstoace şi mîini de hier şi pêne de 
fier şi foile focului purtătorii de suliţe le-au pus înainte, răspunzînd 
tíranul, zise: 

[14.] „Voiniceilor, têmeţi-vă, şi cariia vă închinaţi cu cinste judecată 
blînd va fi voao pren nevoie fărălegiuiţi!” 

[15.] Şi ei43, auzind cuvioase şi văzînd groaznice, nu numai să 
temură, ci şi împotrivă filosofiră tiranului şi pren bună cuvîntarea 
tiraniia lui o surpară. 

[16.] Şi ce vom gîndi? Cu sufletile ca chipurile era şi nebărbaţi întru 
ei? Cu care cuvinte ară fi trebuindu-să?44 

[17.] „O, mişeii noi şi foarte fără minte, împărat pre noi rugînd şi 
spre bună facere chemînd, dă vom asculta a lui, 

[18.] ci cu vreri dăşarte pre noi veselim şi purtătoare de moarte 
neascultare cutezăm? 

[19.] Nu ne vom tême, bărbaţi fraţi, ciniile muncilor45 înfricoşeri 
[899/1] şi vom fugi pierirea46 cea deşartă aceasta şi de pierire hrănitoare 
semeţie? 

[20.] Să miluim pre ale noastre vîrste şi să ne preaîndurăm de a 
maicii bătrînêţe; 

[21.] şi să ne aducem aminte că, neascultîndu, vom muri. 
[22.] Şi va ierta noao cea dumnezăiască judecată, pen nevoi de 

împăratul temîndu-ne. 
[23.] Ce scoatem pre sine dentru cea preadulce viaţă şi ne lipsim 

pre noi de cea dulce lume? 
[24.] Să nu silim nevoia, nici să iubim cinste spre a noastră 

strămutare! 
[25.] Nici sîngură lêgea de bunăvoie pre noi ne omoară, temîndu-ne 

de ciniile muncilor. 
[26.] De unde noao atîtaşi s-au pus iubire de price şi cea purtătoare 

de moarte ne place răbdare, putînd cu volniciia a trăi, împăratului să 
ne supunem?” 

[27.] Ci de aceasta nimic nu ziseră tinereii, a să munci vrînd, nici 
ş-au adus aminte, 

[28.] pentru că era nebăgători de samă a patimilor şi sînguri ţiitori 
de



A  L U I  I Ó S I P  L A  M A C AV É I  C A R T E ,52

dureri; 
[29.] cît, îndată ce-au tăcut tiranul sfătuind pre ei ca să mănînce 

spurcat, toţi cu un glas denpreună, ca dentr-un suflet, ziseră cătră el:

Cap 9

[1.] „Ce zăboveşti, o, tirane? Pentru că gata sîntem a muri decît a 
călca cêle de moşie ale noaste porunci. 

[2.] Pentru că ne ruşinăm de cuviinţele cêle de la strămoşi, de nu cu 
cea sfêtnică a legii bună ascultare şi cu Móisi ne vom lăuda. 

[3.] Nu sfătui, tirane, fărădelegi! Nu ne milui pre noi mai mult decît 
noi urîndu-ne, 

[4.] pentru că mai greu decît moartea aceasta socotim a fi mila ta 
cea spre cea fără de lêge mîntuire a noastră. 

[5.] Şi ne spari pre noi, înfricoşîndu-ne cu moartea cea pren munci, 
precum nu cu puţin mainte de Eliazár învăţînd. 

[6.] Şi, de vrême ce bătrînii jidovilor, pentru buna credinţă şi 
munci răbdînd au binecrezut, mai pre dirept ar fi de am muri noi, 
tinerii, muncile nevoilor tale nebăgîndu-le în seamă, care şi învăţătoriul 
nostru, bătrînul, le-au biruit. 

[7.] Ispitêşte, dară, tirane! Şi cu ale noastre suflete, de ne vei omorî 
pentru buna credinţă, nu gîndi să ne strici noao muncindu-ne. 

[8.] Pentru că noi, pre cea rea patimă şi răbdare, ale bunătăţii 
biruinţe vom purta, 

[9.] iară tu, pentru a noastră pîngărită ucidere, destulă muncă vei 
îngădui de cea dumnezăiască, vêcinică.” 

[10.] Aceştia aşa zicînd, nu numai ca cînd s-ar fi îngreuiat asupra 
unor neascultători tiranul, ce ca şi asupra unor nemulţămitori să 
urgisi. 

[11.] Dirept acêea, pre cel mai mare dentr-înşii, poruncindu-să, îl 
aducea paicii şi, rumpîndu-i haina, îi legară mîinile şi braţele cu curêle 
de altă parte. 

[12.] Cît, bătîndu-l cu bicele, au ostenit, nemica nu săvîrşind, 
pusără-l pre el pre roată, 

[13.] prejur carea întinzîndu-se cel de bună rudă născut tinerel, să 
deznoda 

[14.] şi, den toate încheieturile frîngîndu-se, huliia zicînd: 
[15.] „Tirane preapîngărite şi al cereştii judecăţi vrăjmaşu şi fără 

de omenie, n-am ucis oameni, de mă căzneşti într-acesta chip, nici am 
păgînit, ce lêgea dumnezăiască păzesc.” 

[16.] Şi purtătorii de suliţe zicînd: „Mărturisêşte că vei mînca, ca să 
te mîntuieşti de munci”, 

[17.] iară el zise: „Nu aşa vă iaste voao mai tare roata, o, spurcaţi 
posluşnici, cît a înfrîna gîndul mieu; tăiaţi-mi mădularile şi îmi ardeţi 
cărnurile şi strămutaţi închieturile! 

[18.] Pentru că pren toate muncile vă voiu supune pre voi, că 
sînguri feciori ovrêilor pentru bunătate sînt nebiruiţi.” 

[19.] Acêstea zicînd, foc dedesuptu-i aşternură şi să dêderă în laturi, 
mai întinzînd roata, 

[20.] mînjindu-se de toate părţile roata de sînge; şi grămada 
cărbunilor de picăturile puroilor să stîngea şi prejur osiia roatei cura 
cărnurile. 

[21.] Şi //

Biblia 1688, p. 745, col. 2
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dureri, 
[29.] aşa încît nici nu apucase tiranul să-şi încheie îndemnurile de 

a mînca cele spurcate [şi] toţi dimpreună, într-un glas, ca din acelaşi 
suflet, i-au spus:

Capitolul al 9‑lea

[1.] „Ce aştepţi, tiranule? Căci sîntem pregătiţi să murim mai 
degrabă decît să ne încălcăm poruncile noastre strămoşeşti. 

[2.] Căci cu siguranţă vom dezonora cuvintele de dinainte, dacă nu 
vom asculta Legea şi nu-l vom folosi pe Moise ca sfătuitor. 

[3.] Nu ne sfătui, tiranule [ce ne împingi] la călcarea Legii! Nu arăta 
milă faţă de noi mai mult decît [arătăm] noi înşine, 

[4.] căci [noi] considerăm că mai grea decît însăşi moartea este 
miluirea ta, spre salvarea noastră prin călcarea Legii. 

[5.] Iar pe noi ne înspăimînţi, ameninţîndu-ne cu moartea prin 
torturi, ca şi cum nu ai fi învăţat nimic de curînd de la Eleazar. 

[6.] Dar dacă bătrînii evreilor au trăit în buna cinstire răbdînd şi 
chinurile pentru buna cinstire, este cu atît mai drept ca noi, tinerii, să 
murim trecînd cu vederea torturile silniciilor tale, pe care şi bătrînul 
nostru învăţător le-a învins. 

[7.] Încearcă, aşadar, tiranule! Şi sufletele noastre, dacă vei omorî 
pentru buna cinstire, să nu consideri că, torturîndu-ne, ne vatămi.  

[8.] Căci noi prin această rea pătimire şi răbdare vom primi răsplata 
virtuţii, 

[9.] iar tu vei fi supus, din pricina spurcării prin uciderea noastră, 
de dumnezeiasca dreptate unei torturi veşnice.” 

[10.] Vorbind ei astfel, nu numai că tiranul s-a înfuriat împotriva 
celor ce nu-i dăduseră ascultare, dar s-a şi mîniat ca împotriva unor 
nerecunoscători. 

[11.] Cînd lăncierii l-au adus, la poruncă, pe cel mai în vîrstă, 
sfîşiindu-i cămaşa, i-au legat mîinile şi braţele cu curele. 

[12.] Aşa încît, după ce l-au lovit cu bicele, au obosit şi, neizbutind 
nimic, l-au aruncat pe roată; 

[13.] întins pe aceasta, nobilului tînăr i se rupeau articulaţiile 

[14.] şi, în timp ce  i se rupeau mădularele, vorbea aspru, spunînd: 
[15.] „Preaspurcat tiran şi duşman al dreptăţii cereşti şi cu mintea la 

fel, nu pe un ucigaş îl căzneşti în acest fel, nici pe unul care e lipsit de 
buna cinstire, ci pe unul care apără Legea dumnezeiască.” 

[16.] Iar cînd lăncierii îi spuneau: „Fii de acord să mănînci, ca să 
scapi de durerea torturilor”, 

[17.] el spunea: „Roata voastră nu este atît de puternică, slujitori 
spurcaţi, încît să-mi sugrumaţi cugetarea; tăiaţi-mi membrele şi 
ardeţi-mi cărnurile şi suciţi-mi încheieturile! 

[18.] Căci vă voi convinge prin toate torturile că numai copiii 
evreilor sînt de neînvins [în lupta] pentru virtute.” 

[19.] Pe cînd spunea acestea, au aşternut sub el foc şi s-au împărţit, 
întinzînd roata aproape. 

[20.] Iar roata era stropită de jur împrejur cu sînge şi grămada de 
cărbune se stingea din cauza picurăturilor de sînge, iar cărnurile se 
răspîndeau în jurul spiţelor. 

[21.] Şi

dureri; 
[29.] cît, îndată ce au tăcut tíranul47 sfătuind lor ca spurcat să 

mănince, toţi pren glas împreună, în ce chip de la un48 suflet, ziseră 
cătră el:

Cap 9

[1.] „Ce zăbăveşti, o, tírane? Pentru că gata sîntem să murim decît 
a călca cêle de moşie ale noastre porînci. 

[2.] Pentru că ne ruşinăm de cuvintele de înainte pre cale, de nu cu 
a legii bine ascultare ne vom sfătui şi cu Moisi ne vom trebui. 

[3.] Nu sfătui, tírane, fărădelegi! Nu pre noi urînd mai mult decît 
noi pre noi miluiêşte, 

[4.] pentru că mai greu a fi decît moartea socotim a fi a ta cea spre 
cea fără dă lêge mîntuire a noastră milă. 

[5.] Şi spai-ne pre noi, cea pren munci noao moarte înfricoşind, în 
ce chip nu cu puţîn mai nainte de Eliázar învăţînd. 

[6.] Şi, în vrême ce bătrînii pentru bună credinţa şi lingăriciune 
răbdînd au binecrezut, murire-am, dară, mai pre dreptul noi, tinerii, 
muncile ale alor tale munci trecînd cu vedêrea, pre carele şi certătoriul 
nostru, bătrînul, [899/2] au biruit. 

[7.] Ispitêşte, dară, tírane! Şi cu ale noastre suflete, dă ne vei omorî 
pentru bună credinţa, nu gîndi pre noi să ne strici muncindu-ne. 

[8.] Pentru că noi, pren rea patima şi răbdarea, cêle ale bunătăţii 
biruinţă vom purta, 

[9.] şi tu, pentru a noastră pîngărită ucidere, destulă vei suferi de 
cea dumnezăiască certare vêcinică muncă.”

[10.] Aceştia aşa zicînd şi49 nu numai ca asupra celor neascultători 
să îngreuia tíranul, ci ca şi asupra celor nemulţămitori să urgisi. 

[11.] Pentru acêea, pre cel mai bătrîn al lor, porîncindu-să, îl aducea 
paicii şi, rumpîndu-i haina, legară-i mîinile lui şi braţele cu curêle de 
altă parte. 

[12.] Cît, bătîndu-l cu bicile, au ostenit, nimic nu săvîrşind, puseră-l 
pre el preste roată, 

[13.] pregiur care întinzîndu-să cel de bun rod născut tinerel, 
dăznodat să făcea 

[14.] şi preste toată încheietura înfrîngîndu-să, grăiia rău, zicînd: 
[15.] „Tírane 50pîngărite şi a cereştii judecăţi vrăjmaşe şi de un gînd, 

nu bărbaţi judecînd eu într-acesta chip mă căzneşti, nici păgînind, ci a 
dumnezăieştii legi mai nainte scutind.” 

[16.] Şi purtătorii de suliţe zicînd: „Mărturisêşte că vei mînca, ca să 
te mîntuieşti de munci.”,

[17.] şi el zise: „Nu aşa mai tare iaste voao roata, o, spurcaţi 
posluşnici, cît gîndul mieu a-l năduşi; tăiaţi-mi mădulările şi înfocaţi 
pielíţele şi strămutaţi încheieturile! 

[18.] Pentru că pren toate pren voi voi supune muncile, că sînguri 
ficiori evreilor pentru bunătate sînt nebiruiţi.” 

[19.] Acêstea zicînd, foc dedesuptu-i aşternură şi să împărţiră, roata 
încă împreună mai întinzînd. 

[20.] Şi să imá de toate părţile cu sînge roata şi grămada cărbunilor 
cu a puroilor să stingea picături şi pregiur osiile ciniei cura pielíţele. 

[21.] Şi
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tăiată împrejur fiind închegarea oaselor, cel mare la minte şi tinerelul 
avramiéu n-au suspinat, 

[22.] ce, precum în foc primenindu-se spre nestricare, răbda cu 
vitejie strămutările, 

[23.] „Asemănaţi-vă mie, fraţilor!”, zicînd: „Să nu părăsiţi rîndul 
veacului mieu, nici să vă lepădaţi de a frăţiei mêle bărbăţie! 

[24.] Sfîntă şi blagorodnică oştire oştiţi pentru buna credinţă, pren 
carea blîndă e cea direaptă şi de moşie a noastră socotinţă care s-au 
făcut neamului, certa-va pre cel necertat tiran!” 

[25.] Şi acêstea zicînd cel sfînt cuvios tinerel, îşi lepădă sufletul. 

[26.] Şi mirîndu-se toţi de tăriia sufletului lui, aducea purtătorii de 
suliţe pre cel de vîrstă după cel dentîiu, al doilea; şi puind mînile cêle 
de fier cu ascuţite unghi la lucru de muncă făcut în chip de pavăză l-au 
legat pre el. 

[27.] Cît, întrebîndu-l de va vrea să mănînce porc, mai nainte de-a 
se munci, cel de bună rudă gînd au auzit. 

[28.] Trăgîndu-i cu mînile de fier carnea toată şi piêlea capului, de 
la umere pînă la barbă, hiarăle cêle ca pardoşii au tras; şi el, această 
durêre cu greu îngăduind, zicea: 

[29.] „Cîtu e de dulce tot chipul morţii pentru cea de moşie a 
noastră bună credinţă! 

[30.] Nu ţi se pare, decît toţi mai fără de omenie tírane, mai mult 
decît mine tu acum a te munci, văzînd că să biruiêşte cel tirănesc al tău 
mîndru gînd de răbdarea cea pentru bună credinţă a noastră? 

[31.] Pentru că eu cu cêle pentru bunătate dulceţi de dureri mă 
uşurez, 

[32.] iară tu întru ale păgîniei înfricoşări te munceşti; iară nu vei 
scăpa, preapîngărite tiráne, de judecăţile dumnezăieştii urgii!”

Cap 10

[1.] Şi acesta de vêcinică pomenire moarte îngăduind, cel al treilea 
să aducea, rugîndu-se mult de cătră mulţi pentru ca, gustînd, să să 
mîntuiască. 

[2.] Şi el, strigînd, zise: „Nu ştiţi că un tată pre mine cu cei morţi 
m-au semănat şi unaşi maică m-au născut şi pre ale lor porunci ne-am 
hrănit? 

[3.] Nu leapăd cea de bună rudă a frăţiei rudenie!”
[4.] 
[5.] Şi ei, cu amar suferind îndrăznirea bărbatului, cu unêlte puitoare 

la închieturi mînele lui şi picioarele deznoda şi dentru închieturi, 
zăvorîndu-le, le dejghina 

[6.] şi dêgetele, braţele şi fluierile şi coturile le frîngea. 
[7.] Şi nici într-un chip putea pre el să-l înfrînêze, împrejur 

trăgîndu-i piêlea cu marginele vîrfurile dêgetelor, să beliia. 
[8.] Şi îndată-l aducea împrejurul roatei, prejur carea dentru 

închietură ieşindu-i mădularele îi scotea mădularele, îşi vedea cărnurile 
căzînd împrejur şi asupra ficaţilor picături de sînge cura. 

[9.] Şi vrînd să moară, zise: 
[10.] „Noi, dară, o, preapîngărite tiráne, pentru învăţătura şi 

bunătatea lui Dumnezău acêstea pătimim. 
[11.] Iară /
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avînd tăiată de jur împrejur articularea oaselor, tînărul care cugeta 
la cele importante şi [descendentul] al lui Avraam nu a scos nici un 
vaiet, 

[22.] ci, ca şi cum s-ar fi preschimbat prin foc spre nestricăciune, a 
răbdat cu nobleţe caznele, spunînd: 

[23.] „Urmaţi-mă, fraţilor, nu aşezaţi în urmă veacul, nici nu vă 
lepădaţi de frăţia bunei însufleţiri! 

[24.] Luptaţi lupta cea sfîntă şi nobilă pentru buna cinstire, căci prin 
ea providenţa noastră cea dreaptă şi strămoşească, care a fost făcută 
naţiunii, va fi binevoitoare [şi] îl va pedepsi pe nenorocitul tiran!” 

[25.] Şi spunînd acestea, tînărul cel demn de Dumnezeu şi-a 
lepădat sufletul. 

[26.] Iar cînd toţi admirau statornicia lui sufletească, lăncierii l-au 
adus pe cel de-al doilea, după primul, ca vîrstă, şi cu mîini de fier cu 
unghii ascuţite l-au legat de instrumentul [de tortură, de] catapultă. 

[27.] Înainte de a-l tortura, întrebîndu-l dacă ar vrea să mănînce 
porc, i-au auzit hotărîrea nobilă. 

[28.] [Atunci,] fiarele [acelea ca] leoparzii i-au tras cu mîinile de 
fier toată carnea de la tendoanele [lui Ahile] pînă la barbă şi i-au smuls 
pielea de pe cap; iar el, îndurînd această durere, spunea: 

[29.] „Ce dulce este orice fel de moarte pentru buna noastră 
cinstire strămoşească! 

[30.] Oare nu crezi, tirane mai crud decît toţi, că acum tu eşti 
torturat mai mult decît mine, văzînd că trufaşa cugetare a tiraniei este 
învinsă de răbdarea datorată bunei noastre cinstiri? 

[31.] Căci eu îmi uşurez chinurile cu plăcerile virtuţii, 

[32.] în vreme ce tu eşti torturat [chiar] prin ameninţările lipsei 
de bună cinstire; nu vei scăpa, preaspurcat tiran, de judecăţile mîniei 
dumnezeieşti!”

Capitolul al 10‑lea

[1.] Şi după ce acesta a îndurat o moarte vrednică de laudă, a fost 
adus cel de-al treilea [frate], care era mult rugat de către mulţi să se 
salveze gustînd [cele spurcate]. 

[2.] El însă, strigînd, a spus: „Nu ştiţi că acelaşi tată ne-a zămislit şi 
pe mine şi pe cei ce au murit şi că aceeaşi mamă ne-a născut şi am fost 
crescuţi în aceleaşi învăţături? 

[3.] Nu abjur nobila înrudire a frăţietăţii!”
[4.] 
[5.] Iar ei, îndurînd cu greu îndrăzneala bărbatului, i-au smuls 

mîinile şi picioarele cu instrumente de smuls membre şi i-au tras 
braţele din încheieturi, 

[6.] frîngîndu-i degetele, braţele, coapsele şi coatele. 
[7.] Şi, pentru că nu puteau să-l sugrume în nici un fel, l-au scalpat 

în felul sciţilor, rulîndu-i pielea cu vîrfurile ascuţite ale degetelor.
[8.] Şi îndată l-au adus lîngă roată şi, în timp ce era dezmembrat 

din încheieturi, îşi privea cărnurile fîşii şi picături de sînge curgînd din 
măruntaie. 

[9.] Şi, urmînd să moară, a spus: 
[10.] „Noi, preaspurcatule tiran, suferim acestea pentru educaţia şi 

virtutea lui Dumnezeu. 
[11.] Tu însă,

tăiat împregiur amú avînd a oaselor închegare, cel mare la minte tinerel 
şi avramíeu nu au suspinat, 

[22.] ci, în ce chip în foc primenindu-să spre nestricare, suferiia cu 
bun rod strămutările, 

[23.] „Asămănaţi- [900/1] vă mie, fraţilor!”, zicînd: „Nu vacul mieu 
să-i lăsaţi rîndul, nici să vă lepădaţi cêea a frăţiei mêle bună sufletare! 

[24.] Sfîntă şi de bun rod născută oştire oştiţi pentru necredinţă, 
pren carea blîndă cea dreaptă şi de moşie a noastră socotinţă la limbă 
făcîndu-să, va certa pre cel neiertat tíran!” 

[25.] Şi acêstea zicînd cel sfînt tinerel, lepădă sufletul.

[26.] Şi mirîndu-să toţi de tăriia sufletului lui, aducea purtătorii de 
suliţă pre cel ce de vîrstă de cel dentîi, al doilea; şi de fier nădind mîini 
cu ascuţite unghi la cinie ca o pavăţă l-au legat pre el. 

[27.] Cît, de va vrea a mînca porcu, mainte de ce a să munci 
întrebîndu-l, cel de bun rod gînd au auzit. 

[28.] De la umere cu cêle de fier mîini trăgînd pînă la barbă51 pielíţele 
toate şi a capului piêle, cêle ca pardóşii fiară au tras; şi el aceasta cu greu 
durêrea îngăduind, zicea: 

[29.] „Cîtu-i de dulce tot a morţii chip pentru cea de moşie a 
noastră bună credinţă! 

[30.] Nu ţi să pare, de toţi mai crude tírane, mai mult decît mine 
tu a te munci, văzînd biruindu-să cel a tiraniei mîndru gînd pentru cea 
pentru bună credinţă a noastră răbdare? 

[31.] Pentru că eu cu cêle pentru bunătate dulceţi de dureri mă 
iuşurez, 

[32.] iară tu întru a necredinţei înfricoşeri te munceşti; iar nu vei 
scăpa, preapîngărite tírane, cêle a dumnezăiêştii urgii judêţe!”

Cap 10

[1.] Şi acêstea cu vêcinică pomenire moarte îngăduind, cel al triilea 
să aducea, rugîndu-să multe de cătră mulţi pentru ca, gustînd52, să să 
mîntuiască. 

[2.] Şi el, strigînd, zise: „Nu ştiţi că unul pre mine cu cei morţi 
m-au sămănat tată şi unaşi maică m-au născut şi pre unele ne-am hrănit 
porînci? 

[3.] Nu leapădă cea cu bun rod a frăţiei rudenie!”53 
[4.]
[5.] Şi ei, cu amărăciune suferind îndrăznirea bărbatului, cu la 

încheieturi puitoare cinii mîinile lui şi picioarele le dăznoda şi dentru 
încheieturi, zăvorîndu-le, le dăzbina 

[6.] şi dêgetile, braţele şi vinele şi coturile le înfrîngea. 
[7.] Şi nici într-un [900/2] chip putînd pre el să-l sugrume, 

împregiur trăgînd piêlea cu marginile a dêgetilor vîrvuri, le beliia. 
[8.] Şi îndată îl aducea pregiur roată, pregiur carea dentru încheieturi 

dăzmădulărindu-să, vedea ale lui pielíţe împrejur căzînd şi asupra 
ficaţilor picături de sînge curînd. 

[9.] Şi vrînd să moară, zise: 
[10.] „Noi54, dară, o, preapîngărite tirane, pentru învăţătura şi 

bunătatea lui Dumnezău acêstea pătimim. 
[11.] Iară
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tu, pentru păgînătate şi pentru spurcata ucidere, nepricepute vei răbda 
munci!”

[12.] Şi acesta murind, cu cuviinţă frăţească, pre al patrulea trăgea, 
zicînd: 

[13.] „Să nu te nebuneşti şi tu cu nebuniia fraţilor tăi!” 
[14.] Şi el zise lor: „Nu aveţi voi focul aşa mai arzătoriu, cît să mă 

înfricoşaţi pre mine! 
[15.] Pre fericita a fraţilor miei moarte şi cea vêcinică a tiranului 

pierire şi pre cea pururea pomenită a celor buni credincioşi viaţă, nu 
mă voiu lepăda de cea de bun rod frăţie.

 [16.] Gîndêşte, tiráne, muncile, pentru ca şi prin iale să te înveţi că 
frate sînt celor de mai nainte munciţi!” 

[17.] Acêstea auzind cel de sînge mîncătoriu şi ucigătoriu şi 
preapîngărit Antióh, au poruncit limba lui să-i taie. 

[18.] Şi el zise: „Măcară că vei lua organul glasului, iară încăşi şi pre 
cei ce tac îi ascúltă Dumnezeu. 

[19.] Iată, înainte s-au slobozit limba, tăiaşi-o! Că nu pentru aceasta 
vei tăia limba gîndului nostru. 

[20.] Cu dulceaţă pentru Dumnezău părţile trupului le ciuntim. 

[21.] Iară pre tine curînd te va certa Dumnezău, pentru că pre cea 
cîntătoare de dumnezeieştile laude limbă o tai.”

Cap 11

[1.] Deci deaca muri şi acesta, cu munci căznindu-se, cel al cincelea 
au sărit, zicînd: 

[2.] „Nu zăbăvi, tirane, spre-acea3 pentru bunătate caznă, 
[3.] că şi eu de la sine-mi4 am venit, ca şi pre mine omorîndu-mă, 

certare de mai multe nedireptăţi vei fi datoriu la cea cerească judecată. 
[4.] O, urîtoare de oameni şi urîtoare de bunătate, ce am făcut noi 

de ne prazi într-acesta chip? 
[5.] Căci crêdem în Ziditoriul tuturor şi după a lui bună lêge 

trăim? 
[6.] Ce acêstea de cinste, nu de cazne sînt vrêdnice.” 
[7.] 
[8.] 
[9.] Ca acêstea zicînd, dărdaşii, legîndu-l pre el, îl trăgea spre 

pavăză, 
[10.] de care legîndu-l pre el de genuche şi acêstea cu clêşte de fier 

împreunîndu-le, îi înduplecară mijlocul spre o pană de roată; prejur 
carele, cu totul pre împrejurul roatei, ca un scorpiu înfrîngîndu-se, să 
deznoda. 

[11.] Într-acestaşi chip şi duhul strîngîndu-i-se, şi trupul rugîndu-se: 

[12.] „Bune”, zicea, „fără de voie, o, tirane, hărăzeşti noao haruri 
pren mai tari dureri arătînd cea despre lêgea noastră tărie.” 

[13.] Şi murind şi acesta, cel a şaselea tinirel să aducea, pre carele, 
întrebînd tiranul de va vrea să mănînce, să să slobozească, zise: 

[14.] „Eu de vîrstă decît fraţi sînt mai tînăr, iară la cuget de o 
vîrstă. 

[15.] Pentru că la acêsteaşi şi născînd şi hrănindu-ne am fost, şi 
pentru acêsteaşi şi a muri datori sîntem asêmene.

[16.] Deci, de ţi se pare ţie a munci, căci nu mănîncu spurcat, 
muncêşte.” 

[17.] Acêstea el zicîndu-le, aducea pre el la roată, 
[18.] de carea întinzîndu-se //

Biblia 1688, p. 746, col. 2
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din pricina lipsei de bună cinstire şi a uciderilor, vei îndura torturi fără 
sfîrşit!” 

[12.] Şi murind acesta, după chipul fraţilor, l-au tîrît pe al patrulea, 
spunînd: 

[13.] „Să nu înnebuneşti şi tu de nebunia fraţilor tăi!” 
[14.] Iar el le-a spus: „Nu aveţi voi foc atît de arzător împotriva 

mea, încît să ajungă laş un bărbat! 
[15.] Pe moartea fericită a fraţilor mei şi pe pieirea veşnică a 

tiranului şi pe viaţa vrednică de poveste a celor bine cinstitori, nu voi 
nega frăţia nobilă. 

[16.] Născoceşte, tiranule, torturi, ca să afli prin ele că sînt frate cu 
cei torturaţi mai înainte!” 

[17.] Auzind acestea, Antioh cel însetat de sînge, ucigător şi cu 
totul spurcat, a poruncit să i se taie aceluia limba. 

[18.] Iar acela a spus: „Chiar dacă îmi iei instrumentul vorbirii, 
Dumnezeu îi aude şi pe cei care tac. 

[19.] Iată, mi-am scos limba, tăiaţi-o! Căci, în afară de aceasta, nu 
vei tăia limba cugetării noastre. 

[20.] Cu plăcere ne lăsăm tăiate mădularele trupului pentru 
Dumnezeu. 

[21.] Iar pe tine Dumnezeu te va urmări curînd, căci tai o limbă 
care cîntă imnuri dumnezeieşti!” 

Capitolul al 11‑lea

[1.] Iar după ce şi acesta a murit, fiind desfigurat de torturi, cel 
de-al cincilea s-a repezit, spunînd: 

[2.] „Nu zăbovesc, tiranule, către torturarea făcută pentru virtute, 
[3.] ci de bunăvoie am venit ca, ucigîndu-mă şi pe mine, tu să fii 

vrednic de judecata cerească pentru mai multe nedreptăţi. 
[4.] Mîncătorule de carne de om şi urîtor a ceea ce este dezirabil, 

ce am făcut de ne nimiceşti în acest fel? 
[5.] Pentru că avem bună cinstire pentru Creatorul tuturor şi trăim 

după Legea virtuoasă? 
[6.] Dar acestea sînt vrednice de cinstire, nu de torturi.” 
[7.] 
[8.]  
[9.] După ce a spus unele ca acestea, lăncierii, legîndu-l, l-au tîrît 

spre catapultă. 
[10.] Legîndu-l pe el în jurul genunchilor pe aceea şi montîndu-le 

pe acestea în piedici de fier, i-au îndoit şalele după cercul roţii; întins 
astfel pe roată, încovoiat cu totul pe spate, asemenea unui scorpion, 
era dezmembrat. 

[11.] Şi în acest fel, şi cu duhul strîmtorat şi cu trupul, rugîndu-se, 
spunea: 

[12.] „O, tiranule, frumoase favoruri ne dăruieşti fără voie, 
[căci] prin aceste nobile chinuri putem arăta statornicia întru Legea 
noastră.” 

[13.] Dar murind şi acesta, a fost adus cel de-al şaselea, un 
băieţandru, care, fiind întrebat de tiran dacă ar vrea să fie eliberat, după 
ce va mînca [cele spurcate], a spus: 

[14.] „Eu sînt mai tînăr, ca vîrstă, decît fraţii [mei], dar sînt vîrstnic 
la cuget. 

[15.] Căci pentru aceleaşi [învăţături] am fost născuţi şi crescuţi şi 
pentru apărarea aceloraşi sîntem deopotrivă datori să murim. 

[16.] Aşadar, de vei hotărî să torturezi, torturează-l fără istov pe cel 
ce nu vrea să mănînce cele spurcate!” 

[17.] După ce el a spus acestea, l-au adus la roată, 
[18.] pe care întinzîndu-l

tu, pentru necurăţie55 şi pentru spurcată ucidere, nepricepute vei răbda 
munci!”

[12.] Şi acesta murind, după cum să cade fratelui, pre al patrulea îl 
trăgea, zicînd: 

[13.] „Să nu te nebuneşti şi tu cu fraţii tăi nebuniia!” 
[14.] Şi el lor zise: „Nu aşa mai arzător aveţi asupra mea focul, cît 

eu a fi fricos bărbat! 
[15.] Preafericita a fraţilor miei moarte şi cea vêcinică a tiranului 

pierire şi cea pururea56 pomenită a57 lor binecredincioşi viaţă, nu mă voi 
tăgădui cea den bun rod născută frăţie. 

[16.] Gîndêşte, tírane, munci, pentru ca şi pren iale să te înveţi că 
frate sînt celor mainte munciţi!” 

[17.] Acêstea auzind cel de sînge mîncător şi ucigător şi preapîngărit 
Antioh, au porîncit limba lui să-i taie. 

[18.] Şi el zise: „Măcar dă vei lua a glasului cinie, şi celor ce tac 
ascultă Dumnezău. 

[19.] Iată, înainte s-au slobodzit limba, tăiaţi! Pentru că nu pentru 
aceasta gîndul nostru vei scurta la limbă. 

[20.] Cu dulceaţă pentru Dumnezău cêle ale trupului părţi ne 
ciuntăm. 

[21.] Iar pre tine curînd te va certa Dumnezău, pentru că pre cea a 
dumnezăieştilor laude cîntătoare limbă tai.”

Cap 11

[1.] Şi dacă şi acesta, în munci căznindu-să, au murit, cel al cincilea 
au sărit, zicînd: 

[2.] „Nu zăbovescu, tírane, cătră cea pentru bunătate caznă; 
[3.] şi eu de la sine am venit, pentru ca şi pre mine omorîndu-mă, a 

mai multe nedreptăţi vei fi dator la cea cerească judecată certare. 
[4.] O, urîtoare de oameni şi urîtoare de bunătate, ce făcînd noi 

întru acesta chip ne prazi? 
[5.] Căci pre cel a tu- [901/1] turor Ziditor binecrêdem şi după cea 

în bunătate a lui trăim lêge? 
[6.] Ci acêstea a cinsti, nu a cazne sînt prícine.”58 
[7.] 
[8.] 
[9.] Ca acêstea zicînd, purtătorii de suliţă, legîndu-l pre el, îl trăgea 

spre pavăţă, 
[10.] preste carea legîndu-l pre el preste genuchi şi acêstea cu clêşte 

de picioare de fier împreunîndu-le, mijlocul lui îl înduplecară pregiur 
o pană a roatei; pregiur carele, cu totul pregiur roată, ca un scorpíu 
înfrîngîndu-să, să dăznoda. 

[11.] Întru acestaşi chip şi duhul strîngîndu-i-să şi trupul 
rugîndu-să: 

[12.] „Bune”, zicea, „fără voie, o, tírane, haruri noao hărăzeşti pren 
mai tari dureri a arăta dînd cea despre lêgea noastră tărie.”

[13.] Şi murind şi acesta, cel al şaselea să aducea tinerel, carele, 
întrebînd tiranul dă va vrea, mîncînd, să să sloboaze, zise: 

[14.] „Eu de vîrstă decît fraţi sînt mai tînăr, iar la cuget, vîrstec. 

[15.] Pentru că la unele şi născînd şi hrănindu-ne, pentru unele şi a 
muri datori sîntem aşijderea. 

[16.] Deci, dă ţi să pare ţie a munci, nemîncînd spurcat, 
muncêşte.” 

[17.] Acêstea el zicînd, îl aducea pre el la roată, 
[18.] de carea întindzîndu-să
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afară den mădulare şi dejghinîndu-să, să ardea dedesupt. 
[19.] Şi cu frigări ascuţite arzîndu-le, la spate le aducea şi coastele 

pătrunzîndu-le şi ficaţii ardea. 
[20.] Şi el, căznindu-să: „Cel de sfîntă şi cuvioasă osteneală”, zicea, 

„spre carele, pentru buna credinţă, spre deprindere de dureri atîţia fraţi 
chiemaţi fiind, nu ne-am biruit! 

[21.] Pentru că nebiruită iaste, o, tírane, cea bună credincioasă 
ştiinţă. 

[22.] Cu bună bunătate înarmatu fiind, voiu muri şi eu cu fraţii 
miei, 

[23.] mare vrăjmaş al mieu biruind, înnoitoare de munci şi vrăjmaşi 
celor ce adevărat bine cred. 

[24.] Şase tinerei am surpat tiraniia ta. 
[25.] Pentru că a nu putea tu să premeneşti gîndul nostru, nici a ne 

sili cătră mîncarea spurcăciunii, au nu-ţi iaste ţie surpare? 

[26.] Focul tău rêce e la noi şi fără de durêre pavezele, 

[27.] că nu ai tiranului, ce ai dumnezăieştii legi stau înaintea noastră 
purtători de suliţe; pentru acêea, nebiruit avem gîndul.”

Cap 12

[1.] Şi deaca şi acesta cu fericire muri, puindu-se întru o căldare, cel 
al şaptelea veni, decît toţi mai tînăr; 

[2.] spre carele, milostivindu-să tiranul, macară că rău de cătră toţi 
fraţii pre sine chinuindu-să, ades tiranul, şi văzînd legăturile prejur, 
copil fiindu, mai aproape de el l-au chemat şi a-l mîngîia să ispitiia, 
zicîndu: 

[3.] „Săvîrşitul nebuniei fraţilor tăi îl vezi! Că pentru neascultarea 
strămutîndu-să, au murit. 

[4.] Şi tu, de nu vei asculta, sărace, muncindu-te, şi tu vei muri mai 
nainte de vrême-ţi, 

[5.] iară ascultînd, priêtin vei fi şi lucrurile împărăţiei vei povăţui.” 

[6.] Şi acêstea mîngîindu-l, pre maica copilului au chemat, ca de 
sine făcîndu-i-să milă, de atîţia feciori fiind lipsită, să să pornească cătră 
mîntuire, cu bună ascultare făcînd pre cel rămas. 

[7.] Şi maică-sa cu cel ovreiescu glas îndemnîndu-l pre el, după 
cum vom grăi, 

[8.] „Dezlegaţi-mă”, zise, „ca să zicu împăratului şi, împreună cu 
el, la toţi priêtenii.” 

[9.] Şi bucurîndu-se foarte spre făgăduinţa copilului, de sîrg îl 
dezlegară. 

[10.] Şi alergînd la una de aproape den tigăi, 
[11.] „Necurate”, zise „şi decît toţi răii preapăgîne tirane, nu te 

ruşinaşi de la Dumnezău luînd bunătăţile şi împărăţiia şi slugile lui a le 
omorî şi pre cei de bună credinţă învăţători să-i strămuţi? 

[12.] Pentru care aşteaptă-te certarea mai cu adêse şi vêcinicul focu 
şi munci carele în tot veacul nu te vor părăsi. 

[13.] Nu te ruşinaşi, om fiind, cel ce eşti asêmenea ca o hiară, pre 
cei de o potrivă pătimitori şi tot den nişte stíhii fiind făcuţi să le tai 
limbile şi într-acesta chip muncindu-i să-i căzneşti? 

[14.] Alţii, dară, vitejaşte murind, au plinit cea cătră Dumnezău 
bună credinţă; /

Biblia 1688, p. 747, col. 1
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cu grijă, în timp timp ce îi frîngeau mădularele, îl ardeau de jos. 
[19.] Şi înroşind piroane ascuţite, i le înfigeau în spate şi, 

străpungîndu-i coastele, îi ardeau complet măruntaiele. 
[20.] Iar cel torturat spunea: „O, luptă vrednică de sfinţenie, la 

care, după ce am fost chemaţi spre chinuri atîţia fraţi pentru buna 
cinstire, nu am fost învinşi! 

[21.] Căci de neînvins este ştiinţa bine cinstitoare, tiranule. 

[22.] Voi muri şi eu în armura desăvîrşirii, împreună cu fraţii mei, 

[23.] aruncînd şi eu asupra ta un mare răzbunător al meu, 
născocitorule de torturi, vrăjmaş al celor cu adevărat bine cinstitori.

[24.] Şase băieţandri am desfiinţat tirania ta. 
[25.] Căci faptul că nu ai putut să ne schimbi convingerile cugetării 

noastre şi că nu ne-ai putut sili spre mîncarea celor spurcate nu este, 
pentru tine, desfiinţare? 

[26.] Pentru noi focul tău este răcoros, iar catapultele [sînt] lipsite 
de durere, 

[27.] căci ne-au protejat nu lăncierii unui tiran, ci aceia ai legii 
dumnezeieşti; de aceea avem o cugetare de neînvins.”

Capitolul al 12‑lea

[1.] Iar cînd şi acesta a murit fericit, după ce a fost aruncat în cazan, 
s-a înfăţişat al şaptelea, cel mai tînăr dintre toţi. 

[2.] Tiranului i s-a făcut milă de el, deşi fusese cumplit chinuit de 
toţi fraţii; văzîndu-l legat fedeleş, l-a adus mai aproape de el şi încerca 
să-l înduplece, spunînd: 

[3.] „Vezi sfîrşitul depărtării de înţelegere [arătat] de fraţii tăi! Au 
murit în chinuri din cauza neascultării. 

[4.] Tu însă, dacă nu vei da ascultare, vei fi crunt torturat şi însuţi 
vei muri înainte de vreme, 

[5.] iar de vei asculta, [îmi] vei fi prieten şi vei sta în fruntea 
treburilor împărăţiei.” 

[6.] Şi, rugîndu-l acestea, a trimis după mama copilului, ca, 
arătîndu-şi mila faţă de ea, care fusese lipsită de atîţia fii, să-l poată 
îndemna spre ascultarea izbăvitoare pe [fiul] ce rămăsese. 

[7.] Iar acela, după ce mama sa l-a îndemnat în limba ebraică, aşa 
cum vom spune, a zis: 

[8.] „Dezlegaţi-mă acum, ca să vorbesc împăratului şi tuturor 
prietenilor ce sînt împreună cu el.” 

[9.] Şi bucurîndu-se nemăsurat de cererea copilului, l-au dezlegat 
degrabă. 

[10.] Şi alergînd pînă aproape de una din tigăile [cu cărbuni], a zis: 
[11.] „Necinstite tiran şi cu totul lipsit de buna cinstire dintre toţi 

ticăloşii, nu ţi-a fost ruşine ca, după ce ai primit de la Dumnezeu cele 
bune şi împărăţia, să-i ucizi pe cinstitorii lui şi să-i chinuieşti pe cei ce 
practică buna cinstire? 

[12.] Ca răspuns la acestea, dreptatea te-a pus deoparte pentru un 
foc mai aprig şi veşnic şi pentru torturi care nu te vor părăsi în veacul 
întreg. 

[13.] Nu te-ai ruşinat, om fiind, preasălbaticule, să tai limba celor 
ce au afecte asemănătoare şi care au luat fiinţă din aceleaşi elemente şi 
să-i torturezi cu chinuri în acest fel? 

[14.] Ceilalţi, negreşit, murind în chip nobil, au împlinit buna 
cinstire faţă de Dumnezeu,

afară den mădulări şi dăzbinîndu-să, ardea dedesupt. 
[19.] Şi cu frigăruşi ascuţite înfierbîntîndu-le, la spate le aducea şi 

coastele pătrunzînd a lui şi măruntăile ardea. 
[20.] Şi el, căznindu-să: „O, de sfîntă59 cuvioasă osteneală”, zicea, 

„preste carele, pentru buna credinţă, spre dăprindere a dureri fraţi 
atîţia chemaţi fiind, nu ne-am biruit! 

[21.] Pentru că nebiruită iaste, o, tírane, cea binecredincioasă 
ştiinţă. 

[22.] Cu bunătate întrarmat fiind, muri-voi şi eu cu fraţii miei, 

[23.] mare şi eu al mieu biruind nepriêten, înnoitoriule al muncilor 
şi vrăjmaş celor ce a de bine cred. 

[24.] Şase tinerei am surpat a ta tiranie. 
[25.] Pentru că a nu putea tu să primeneşti gîndul nostru, nici a ne 

sili cătră mîncarea spurcăciunei, au nu iaste surpare a ta? 

[26.] Focul tău rêce-i la noi şi fără dă durêre paveţile, 

[27.] pentru că nu a tiranului, ci a dumnezăieştii legi înaintea noastră 
stau purtători de suliţe; pentru acêea, nebiruit avem gîndul.” 

[901/2] Cap 12

[1.] Şi daca şi acesta fericit60 au murit, puindu-să întru căldare, cel 
al şaptelea vine, decît toţi mai tînăr; 

[2.] spre carele îndurîndu-să tíranul, măcar că groaznic de cătră 
toţi fraţii pre sine căznind, văzînd amú legăturile pregiur el fiind, mai 
aproape de el l-au chemat şi a-l mîngîia să ispitiia, zicînd: 

[3.] „A fraţilor tăi fără mintea săvîrşitul vezi-l! Pentru neascultarea 
strămutîndu-să, au murit. 

[4.] Şi tu, de nu vei asculta, sărace, muncindu-te, şi tu vei muri mai 
nainte de vrême-ţi; 

[5.] şi, ascultînd, priêten vei fi şi celor preste împărăţie vei povăţui 
lucruri.” 

[6.] Şi acêstea mîngîindu-l, pre maica copilului au chemat, ca pre 
sine miluind, de atîţia ficiori lipsită, să să pornească cătră mîntuire, cu 
bună ascultare făcînd pre cel rămas. 

[7.] Şi el, maica-i cu cel evreiescu glas îndemnîndu-l pre el, după 
cum vom grăi, 

[8.] „Dăzlegaţi-mă”, zise, „zice-voi împăratului şi, împreună cu el, 
la toţi priêtenii.” 

[9.] Şi bucurîndu-să foarte spre făgăduinţa copilului, de sîrgu îl 
dăzlegară pre el. 

[10.] Şi alergînd la una aproape oarecarea den tigăi, 
[11.] „Necurate”, zise, „şi decît toţi răii mai rău necredincioase 

tírane, nu te ruşinaşi de la Dumnezău luînd bunătăţile şi împărăţiia 
şi slugile lui a le omorî şi pre cei de bună credinţă învăţători să-i 
strămuţi? 

[12.] Pentru carele îngăduiêşte-te certarea mai cu des şi vêcinic foc 
şi munci carele întru tot vacul nu vor părăsi pre tine. 

[13.] Nu te ruşinaşi, om fiind, prea cu fire de fiară, pre cei deopotrivă 
pătimitori şi dentru unele făcuţi fiind stihii să tai limbile şi într-acesta 
chip preamuncind să-i căzneşti? 

[14.] Alţii, dară, cu bun rod murind, au plinit bună credinţa;
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iară tu rău vei plînge, pre cei ai bunătăţii ostenitori fără de vină 
omorîndu-i. 

[15.] Pentru acêea, şi eu a muri vrînd, 
[16]. nu fug de cătră a fraţilor miei vitejie.” 

[17.] 
[18.] 
[19.] Şi acêstea zicînd, sîngur au sărit asupra tigăilor, şi aşa-şi dêde 

sufletul.

Cap 13

[1.] Vezi, dară, că cêle pînă la moarte dureri au călcat cei şapte 
fraţi, împreună s-au mărturisit de cătră toate părţile că sîngur ţiitoriu 
patemilor iaste cel bun credincios gînd. 

[2.] Că, în ce chip de s-ar fi supus patemilor, ar fi mîncat spurcat, 
zicere-am aceştia, dară, pre sine să să fie biruit. 

[3.] Ce acum nu aşa, ce cu gîndul cel ce să laudă la Dumnezău au 
biruit patimele. 

[4.] Şi nu iaste a ne băga de samă domniia cugetului, pentru că au 
biruit şi patema, şi durerile. 

[5.] Cum, dară, nu iaste la aceştia cuvîntarea cea bună de patemi 
biruitoare a mărturisi, carii pren ale focului dureri nu s-au întorsu? 

[6.] Pentru că, în ce chip sînt puse, înainte-s turnurile limanurilor, 
înfricoşerile valurilor înfrîngîndu-le, cu linişte da vadul celor ce 
umblă, 

[7.] aşa cea cu şapte turnuri a tinerilor bună cuvîntare, care au 
întărit vadul bunei credinţe, au biruit neoprirea patemilor. 

[8.] Pentru că, întinzînd danţul bunei credinţe, îndemnară-se unul 
pe altul, zicînd: 

[9.] „Frăţêşte să murim, fraţilor, pentru lêgea! Să ne asămănăm 
celor trei tineri de la Síriia, carii pre cel întocma cu focul cuptoriu au 
călcat. 

[10.] Să nu fim bărbaţi fricoşi cătră a bunei credinţe arătare.” 
[11.] Şi unul: „Aibi nădêjde, frate!” zicea, iară altul: „Cu blagorodnie 

rabdă!” 
[12.] Iară altul, pomenind, zicea: „Aduceţi-vă aminte de unde 

sînteţi sau cu mîna cărui părinte a să junghia pentru buna credinţă au 
îngăduit Isaác!” 

[13.] Şi fieştecare, unul altuia, toţi împreună căutînd luminoşi şi 
foarte îndrăzneţi, loruşi zicea: „Lui Dumnezău să ne făgăduim den 
toată inema, celui ce au dat sufletele, şi să ne purtăm prejur paza legii 
trupurile. 

[14.] Să nu ne têmem de cela ce să pare că omoară trupul, 

[15.] pentru că mare e primejdiia sufletului în munca cea vêcinică 
zicînd celor ce calcă porunca lui Dumnezău. 

[16.] Să ne înarmăm, dară, cu dumnezeiasca biruinţă 
dumnezeiescului gîndu. 

[17.] Pentru că aşa murind noi, Avraám, Isaác şi Iácov ne vor arăta 
şi toţi părinţii ne vor lăuda.” 

[18.] Şi fieştecăruia den fraţii cei ce să trăgea dentru ei zicea cei 
rămaşi: „Să nu ne ruşinezi pre noi, frate, nici să amăgeşti pre ceia ce au 
murit mai nainte de noi fraţi!”

[19.] Nu fiţi necunoscători de ale frăţiei dragoste, carele cea 
dumnezăiască şi preaînălţată socoteală pren părinţi celor ce s-au făcut 
le-au împărţit şi pren pîntecele maicei răsădind, 

[20.] în- //
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în vreme ce tu te vei jelui amarnic că i-ai ucis, fără pricină, pe luptătorii 
virtuţii.” 

[15.] Iar cînd acesta urma să moară, [a spus]: 
[16.] „Avînd în vedere eroismul fraţilor mei, nu voi dezerta din 

linia de bătaie.” 
[17.] 
[18.] 
[19.] Şi spunînd acestea, s-a aruncat în vasul cu jăratec, şi astfel şi-a 

dat sufletul.

Capitolul al 13‑lea

[1.] Vezi, aşadar, că cei şapte fraţi au dispreţuit pînă la moarte 
suferinţele: [aceasta] dovedeşte din toate perspectivele că bine 
cinstitoarea cugetare este prin sine stăpînă asupra afectelor. 

[2.] Deoarece, [dacă] ar fi mîncat cele spurcate slujind afectelor, am 
fi spus că ei au fost învinşi de acestea. 

[3.] Însă nu este nicidecum astfel, întrucît prin cugetarea lăudată de 
Dumnezeu au biruit afectele. 

[4.] Şi nu trebuie să trecem cu vederea conducerea raţiunii, căci a 
avut putere şi asupra afectului, şi asupra suferinţelor. 

[5.] Cum, aşadar, am putea să nu mărturisim puterea asupra 
afectului [dată] de buna cugetare acestor [fraţi], de vreme ce n-au dat 
înapoi nici în faţa durerilor aduse de foc? 

[6.] Căci aşa cum turnurile aşezate dinaintea porturilor, frîngînd 
valurile ameninţătoare, oferă molcomă apă celor ce acostează, 

[7.] la fel şi buna cugetare cea cu şapte turnuri a tinereilor, care 
întăreşte portul bunei cinstiri, a învins nestăpînirea afectelor. 

[8.] Căci într-un cor sfînt al bunei cinstiri se încurajau reciproc, 
spunînd: 

[9.] „Să murim frăţeşte, fraţilor, pentru Lege! Să ne facem imitatori 
ai celor trei tineri din Asiria, care au dispreţuit un cuptor la fel cu 
acesta. 

[10.] Să nu fim bărbaţi laşi în dovedirea bunei cinstiri!” 
[11.] „Curaj, frate!”, spunea unul, iar altul: „Îndură cu nobleţe!”, 

[12.] în vreme ce altul, aducîndu-le aminte, spunea: „Amintiţi-vă de 
unde sînteţi sau de mîna cărui tată a răbdat Isaac să fie înjunghiat de 
dragul bunei cinstiri!” 

[13.] Iar fiecare şi toţi reciproc se sprijineau, străluciţi şi îndrăzneţi 
unul în faţa altuia, spunînd: „Să ne dedicăm din toată inima lui 
Dumnezeu, care [ne-]a dat sufletele, şi să [ne] folosim trupurile ca pază 
pentru Lege. 

[14.] Să nu fim înfricoşaţi de cel care hotărăşte să ne omoare 
trupul, 

[15.] căci mare este pericolul sufletului supus torturii veşnice 
pentru cei care încalcă porunca lui Dumnezeu. 

[16.] Aşadar, să ne punem armura ce este în puterea lui Dumnezeu, 
a dumnezeieştii cugetări. 

[17.] Căci murind astfel, ne vor întîmpina Avraam, Isaac şi Iacob şi 
toţi părinţii ne vor lăuda.” 

[18.] Şi de fiecare dată cînd unul dintre ei era luat, fraţii rămaşi 
spuneau: „Să nu ne faci de ruşine, frate, şi să nu-i dezminţi pe fraţii 
care au murit mai înaintea noastră!” 

[19.] Nu ignoraţi farmecele frăţietăţii, de vreme ce dumnezeiasca şi 
întru tot înţeleapta pronie a împărţit-o prin cei ce au devenit părinţi şi 
a sădit-o prin pîntecele de maică; 

[20.] în

şi tu rău vei plînge, pre cei ai bunătăţii ostenitori fără vină 
omorîndu-i. 

[15.] Pentru acêea, şi eu a muri vrînd, 
[16.] nu sîngur fug de cătră a fraţilor vitejie.” 

[17.] 
[18.] 
[19.] Şi acêstea zicînd, pre sine au aruncat [902/1] asupra tigăilor, 

aşa-şi dêde sufletul.61

Cap 13

[1.]Vezi, dară, celor pînă la moarte dureri au călcat, împreună 
s-au mărturisit de cătră toate părţile că sîngur ţiitor iaste patimilor cel 
binecredincios gînd. 

[2.] Că, în ce chip patimilor de s-ar fi robit, ar fi mîncat spurcat, 
ziceam pre aceştia, dară, să să fie biruit. 

[3.] Ce acum nu aşa, ce cu cel ci să laudă de la Dumnezău gînd au 
biruit patimilor. 

[4.] Şi nu iaste a trêce cu vedêrea domniia cugetului, pentru că au 
biruit şi patimei, şi durerilor. 

[5.] Cum, dară, nu iaste acestora a cuvîntării62 ceii bune de patimi 
biruitoare a mărturisi, carii pren a focului dureri nu s-au înturnat? 

[6.] Pentru că, în ce chip înainte puşi a vadurilor turnuri, cêlea ale 
valurilor înfricoşeri înfrîngîndu-le, cu linişte dau celor ce îmblă vadul, 

[7.] aşa cea cu şapte turnuri a tinereilor binecuvîntare, cel a cei 
bune credinţe întărind vadu, ceia a patimilor au biruit neoprire. 

[8.] Pentru că, sfîntu a cei bune credinţe întărind danţu, 
îndemnară-să înde sine, zicînd: 

[9.] „Frăţêşte să murim, fraţilor, pentru lêge! Să ne asămănăm 
celor 3 tinerei, cei de la Assiríia, carii celui atocma cu focul cuptor au 
supus. 

[10.] Să nu fim fricoşi bărbaţi cătră a ceii bune credinţe arătare.” 
[11.] Şi unul: „Aibi nădêjde, frate!” zicea; şi cela: „Ca den bun rod 

rabdă!” 
[12.] Şi cela, pomenind, zicea: „Pomeniţi de unde sînteţi sau a cărui 

părinte cu mîna a să junghia pentru bună credinţa au îngăduit Isaac!” 

[13.] Şi unul, ori fieştecarele înde sine împreună toţi căutîndu-să 
vêseli şi foarte îndrăzneţi, şie zicea: „Lui Dumnezău să ne făgăduim 
dentru toată inima, celui ce au dat sufletile, şi să ne trebuim pregiur ale 
legii pază trupurile. 

[14.] Să nu ne têmem de cela ci să pare că omoară trupul, 

[15.] pentru că mare-i a63 sufletului primejdie întru vêcinică muncă 
zăcînd celor ce calcă porînca lui Dumnezău. 

[16.] Să ne întrarmăm, dară, cea a celui dumnezăiescu gînd 
dumnezăiască bi- [902/2] ruinţă. 

[17.] Pentru că aşa murind noi, Avraam, Isaac şi Iacov ne vor arăta 
şi toţi părinţii ne vor lăuda.” 

[18.] Şi la unul fieştecarele dentru cei ci să trăgea de la ei fraţi zicea 
cei rămaşi: „Să nu ne ruşinezi pre noi, frate, nici să amăgeşti pre ceia ce 
au murit mai nainte de noi fraţi!” 

[19.] Nu necunoaşteţi cêle ale frăţiei dragosti, carele cea 
dumnezăiască şi preaînţeleaptă socoteală pren părinţi celor ce s-au 
făcut le-au împărţit şi pren cêle a maicii împărţindu pîntece, 

[20.] în-
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tru care fraţilor vrêmea potrivă lăcuindu-o şi întru unaşi vrême 
zidindu-ne şi de la un sînge crescîndu-ne şi pren un suflet 
săvîrşîndu-ne; 

[21.] şi pren mijlocul unii vremi născîndu-ne şi tot dentru unele 
izvoară bînd lapte, dentru carii împreună să hrănescu de-mbrăţăşare 
iubitoare de fraţi suflete; 

[22.] şi crescu mai tare, pentru soţiia ta te hrăniiu şi pentru cea de 
toate zilele obiciuire şi ceiialalte învăţături şi pentru a noastră lêgea lui 
Dumnezău învăţătură. 

[23.] Aşa, dară, fiind împreună pătimitoare iubirea frăţiei, cei şapte 
fraţi mai vîrtos a patemi împreună fură întru eişi, 

[24.] pentru că o lêge fiind învăţaţi şi tot unele bunătăţi învăţînd şi 
cu cea direaptă viaţă împreună hrănindu-se, mai vîrtos pre ei să iubiia. 

[25.] Pentru că cea asêmene rîvnire a bunei bunătăţi adăogea lor 
cea dentru ei unire, 

[26.] pentru că cu bună credinţă mai dorită lor îşi făcea iubirea 
frăţiei. 

[27.] Ce însă şi pentru fire, şi pentru obicêiu şi ale bunătăţilor 
năravuri cêle ale frăţiei lor iubiri împreună adăogînd, fură plăcuţi fraţii 
pentru buna credinţă, cei rămaşi pre cei ce să căznesc văzînd pînă la 
moarte muncindu-se.

Cap 14

[1.] Şi încă şi la caznă îndemnînd, cît nu numai a nu băga samă 
durerile, ce încă şi patimile iubirei de frăţie a birui. 

[2.] Oh, decît ale împăraţilor gînduri mai împărăteşti şi decît cei 
volnici mai volnici! 

[3.] 
[4.] Nimeni dentru cei 7 tineri s-au spăimîntat, nici cătră moarte 

s-au lenevit, 
[5.] ce toţi, ca spre a nemorţii cale alergînd, spre cea pren munci 

moarte sîrguia. 
[6.] Şi precum mîinile împreună şi picioarele împreună cu ale 

sufletului povăţuituri să pornesc, aşa sfinţii tinereii aceia ca dentr-un 
suflet de cea fără de moarte bună credinţă pornindu-se, spre cea pentru 
ea moarte să tocmiră. 

[7.] O, preasfîntă săptămînă a celor tocmiţi împreună fraţi! Pentru 
că, în ce chip 7 zile sînt ale facerii lumei prejur buna credinţă, 

[8.] aşa prejur săptămînă jucînd tinerii încungiura, frica muncilor 
surpînd. 

[9.] Acum, noi, auzind chinuirea tinerilor, ne îngrozim, iară aceia 
nu numai văzînd, ce nici auzînd cuvîntul înfricoşării cel de-ndată, ce 
încă şi pătimind răbda, şi aceasta pren ale focului dureri. 

[10.] Dentru carele ce altă ar fi mai cu durêre? Pentru că ascuţită şi 
cu cutremur fiind putêrea focului, de sîrg au topit trupurile. 

[11.] Şi nu socotiţi lucru minunat de au biruit gîndul bărbaţilor 
acelora întru munci, unde şi a muierii minte mai de multe chipuri au 
nepregetat durerile. 

[12.] Pentru că maica celor 7 tinerei acelora au suferit strămutăturile 
fieştecăruia den fii. 

[13.] Şi să vêde cum de mulţi fii iaste a iubirei de fii /
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acesta fraţii au locuit tot atîta vreme, au fost plăsmuiţi în acelaşi timp 
şi au fost crescuţi din acelaşi sînge şi duşi pînă la capăt prin acelaşi 
suflet; 

[21.] şi au fost născuţi după acelaşi timp şi au băut lapte din aceleaşi 
izvoare şi din aceste împreună îmbrăţişări se hrănesc laolaltă sufletele 
iubitoare de fraţi; 

[22.] şi ei cresc viguros, din pricina hrănirii împreună, a conversaţiei 
zilnice şi a educaţiei, precum şi a exersării noastre întru Legea lui 
Dumnezeu. 

[23.] Aşadar, pentru că iubirea de fraţi a fost stabilită prin 
comunitatea de afecte, cei şapte fraţi erau şi mai plini de afecţiune unii 
faţă de alţii. 

[24.] Căci, după ce au fost educaţi în aceeaşi Lege şi au practicat 
aceleaşi virtuţi, crescuţi împreună într-o viaţă dreaptă, cu atît mai mult 
se iubeau unii pe alţii. 

[25.] Căci zelul comun pentru desăvîrşire întărea armonia reciprocă 
a înţelegerii, 

[26.] deoarece, o dată cu buna cinstire, îşi potenţau iubirea 
frăţească. 

[27.] Dar, cu toate că cele ce ţin de natură, de conversaţie şi de 
moravurile virtuţii au crescut dimpreună farmecurile frăţietăţii, cei 
rămaşi  răbdau de dragul bunei cinstiri să-şi vadă fraţii chinuiţi, fiind 
torturaţi pînă la moarte.

Capitolul al 14‑lea

[1.] Mai mult, îi îndemnau la chin, pentru că ei nu numai că 
dispreţuiau durerile, dar şi aveau în putere afectele iubirii frăţeşti. 

[2.] O, cugetări mai împărăteşti decît împăraţii şi mai libere decît 
cei liberi! 

[3.]
[4.] Nici unul dintre cei şapte băieţandri nu a fost laş, nici nu a 

pregetat în faţa morţii, 
[5.] ci toţi s-au grăbit spre [moartea] în torturi ca şi cum ar fi alergat 

pe calea nemuririi. 
[6.] Căci şi aşa cum mîinile şi picioarele se mişcă în acord prin 

călăuzirea sufletului, tot aşa acei sfinţi băieţandri, ca şi cum ar fi mişcaţi 
de unicul suflet nemuritor al bunei cinstiri, au fost în acord [optînd] 
pentru moarte de dragul ei. 

[7.] O, preasfîntă şeptime a fraţilor aflaţi în deplin acord! Căci aşa 
cum şapte zile ale facerii lumii [se află] în jurul bunei cinstiri, 

[8.] tot astfel băieţandrii, în cerc, se roteau în jurul şeptimei [de 
zile], distrugînd frica de torturi. 

[9.] Noi, acum, ne înfiorăm ascultînd despre nenorocirea tinerilor; 
ei însă nu numai văzînd, nici numai ascultînd cuvîntul ce ameninţa de 
aproape, ci chiar fiind afectaţi, îndurau cu tărie, şi aceasta în durerile 
focului. 

[10.] Ce ar putea fi mai repede aducător de durere dintre acestea? 
Căci puterea focului, fiind ascuţită şi iute, le-a dezlegat cu repeziciune 
trupurile. 

[11.] Şi să nu socotiţi un lucru de mirare dacă cugetarea acelor 
bărbaţi a avut puterea [de a conduce] în timpul torturilor, cînd şi 
mintea unei femei a cugetat dincolo de durerile cele mai diverse. 

[12.] Căci mama acelor şapte tineri a îndurat chinurile pentru 
fiecare dintre copii. 

[13.] Însă se vede cum iubirea cea care îndrăgeşte copiii este 
[roditoare] de mulţi copii,

tru carele cea atocma fraţilor lăcuiţi fiind vrême şi întru unaşi 
vrême zidindu-ne şi de la un sînge crescîndu-ne şi pren64 un suflet 
săvîrşindu-ne; 

[21.] şi pren atocma născîndu-ne vrême şi dentru uneleşi bînd lapte 
izvoară, dentru carele împreună să hrănescu de îmbrăţăşeri iubitoare 
de fraţi suflete; 

[22.] şi crescu mai tare pentru soţietátea hrănii şi pren cea de toate 
zilele cunoştinţă şi cêealaltă învăţătură şi cêea a noastră întru lêgea lui 
Dumnezău învăţătură. 

[23.] Aşa, dară, fiind împreună pătimitoare iubirea frăţiei, cei 7 fraţi 
mai împreună a pătimi fură între sine, 

[24.] pentru că cu o lêge fiind învăţaţi şi unele învăţînd bunătăţi şi 
cu cea dreaptă împreună hrănindu-să viaţă, mai vîrtos pre sine iubiia. 

[25.] Pentru că cea atocma rîvnire a ceii bune bunătăţi adăogea lor 
cea între ei depreună cugetare, 

[26.] pentru că împreună cu bună credinţa mai poftită şie făcea 
iubirea frăţiei. 

[27.] Ce însă şi pentru fire, şi pentru obicêiu şi a bunătăţilor 
năravuri cêlea ale frăţiei lor iubiri împreună adăogînd, suferiră pentru 
bună credinţa pre fraţi, cei rămaşi pre cei ci să căznescu văzînd pînă la 
moarte muncindu-să.

Cap 14

[1.] Şi încă şi la caznă îndemnîndu, cît nu numai durerilor a nebăga 
în samă ei, ci încă şi a iubirei frăţiei patime a birui. 

[2.] O, decît împăraţi gînduri mai împărăteşti şi decît volnici mai 
volnici!65 

[3.]
[4.] Nimeni dentru cei [903/1] 7 tinerei s-au spămîntat, nici cătră 

moarte s-au lenit, 
[5.] ci toţi, ca cînd spre a nemorţii cale alergînd, spre cel pre a 

muncilor sîrguia. 
[6.] Pentru că şi carele mîinile împreună şi picioarele împreună 

cu ale sufletului povăţuituri să pornescu, aşa cei sfinţi tinerei aceia ca 
dentru suflet ceii fără moarte bune credinţe pornindu-să, pentru cea 
pentru ea împreună să tocmiră moarte. 

[7.] O, preasfîntă a tocmiţilor împreună fraţi săptămînă! Pentru că, 
în ce chip 7 ale facerii luminei zile pregiur bună credinţa, 

[8.] aşa pregiur săptămînă jucînd tinereii încungiura, cea a muncilor 
frică surpînd. 

[9.] Acum, noi, auzind strînsoarea tinerilor, întristămu-ne, iară 
aceia nu numai văzînd, ci nici auzind cel îndată al înfricoşerii cuvînt, ci 
încă şi pătimind răbda, şi aceasta pren a focului dureri. 

[10.] De carele ce alt ar fi mai cu durêre? Pentru că ascuţită şi 
întristătoare a focului fiind putêre, de sîrgu au topit trupurile.

[11.] Şi nu minunat66 socotiţi dă gîndul au biruit bărbaţilor acelora 
întru munci, unde şi a muierii minte mai de multe chipuri au nepregetat 
dureri. 

[12.] Pentru că maica acelor 7 tinerei acelora au suferit cêle de la 
unul fieştecarele dentru fii strămutături. 

[13.] Şi să vêde cum de mulţi fii iaste cea a iubirei fiilor
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dragoste, trăgînd toate cătră a fiilor împreună pătimire. 
[14.] Unde şi cêle necuvîntătoare vite spre cêle ce să nasc 

dentr-însele asêmene împreună pătimire şi dragoste au, ca şi oamenii. 
[15.] 
[16.] 
[17.] 
[18.] Şi ce trebuie a arăta la fii patima cea ce iaste pren cêle 

necuvîntătoare vite, 
[19.] unde şi albinele, pentru naşterea cerii, să apără de cei ce să 

apropie şi ca cu bold de hier lovesc pre cei ce să apropie la cuibul lor 
şi să apără pînă la moarte?

Cap 15

[20.] Iară muma celor tineri, care era cu Avraám la un suflet, nu o 
au mutat cea denpreună patimă. 

[1.] 
[2.] Fiilor muma cea mai cu dor, doao lucruri fiind înainte, buna 

credinţă şi a celor şapte fii mîntuire, cea după vrême, după a tiranului 
făgăduinţă, 

[3.] buna credinţă mai mult au îndrăgit, cêea ce mîntuiêşte la 
vêcinică viaţă, după Dumnezău. 

[4.] O, în ce chip aş grăi după închipuire cêle iubitoare de fii ale 
părinţilor patime, a sufletului şi a chipului asemănare la un copil, 
minunat chip mic de copil pecetluindu-se? Mai vîrtos că maicile, fiind 
mai pătimaşă decît taţii, la naştere sînt mai împreună pătimitoare. 

[5.] Pentru că, cu cît sînt mai slabe de inimă şi mai iubitoare la 
naştere sînt maicele, cu atîta mai vîrtos sînt iubitoare de fii. 

[6.] Şi decît toate maicele făcutu-s-au a acestor şapte mumă mai 
iubitoare de fii, carea, cu şapte naşteri, cea cătră ei răsedind iubire cu 
dragoste 

[7.] şi pentru multele dureri ale fieştecăruia dentr-înşii, cea învăţată 
mumă avînd cea denpreună pătimire cătră ei, 

[8.] pentru frica cea dumnezăiască n-au băgat samă de a fiilor 
deşartă mîntuire. 

[9.] Şi încă şi pentru cea bună bunătate a fiilor şi cea cătră lêgea lor 
bună patimă mai mare avea dragostea la dînşii, 

[10.] pentru că direpţi era şi întregi la minte şi tari de suflete, 
iubitori de fraţi, iubitori de maică, aşa cît şi pînă la moarte cêle ale legii 
păzind, asculta pre ea. 

[11.] Ce însă, măcară că atîtea fiind cêle de iubirea fiilor spre cea 
denpreună pătimire trăgînd ei pre mumă-sa, asupra nici unuia dentru 
ei cêle de toate fêliurile cazne au putut să mute gîndul ei, 

[12.] ce cîte un fiiu şi împreună pre toţi muma îi îndemna la cea 
pentru bună credinţă moarte. 

[13.] O, fire sfîntă şi iubire de părinţi şi înţelêgere iubitoare cu 
dragoste şi hrană şi ale maicelor neînfrînte patimi! 

[14.] Cîte unul strămutîndu-se şi arzîndu-se văzînd muma, nu se 
schimba pentru buna credinţă. 

[15.] Trupurile fiilor vedea prejur foc topindu-se şi ale mînilor şi ale 
picioarelor dêgete pre pămînt adiind şi cêlea ale capetelor pînă la bărbii 
cărnuri ca nişte obraze înainte zăcînd. 

[16.] O, mai amar acum //

Biblia 1688, p. 748, col. 2
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[iubire] care atrage toate către afecţiunea copiilor. 
[14.] De unde şi vieţuitoarele necuvîntătoare au afecţiune şi iubire, 

similare cu cele ale oamenilor, pentru cele născute din ele. 
[15.] 
[16.] 
[17.] 
[18.] Şi de ce trebuie să vădim afecţiunea faţă de copii prin exemplul 

vieţuitoarelor necuvîntătoare, 
[19.] cînd şi albinele, la vremea facerii de faguri, îi alungă pe cei ce 

se apropie şi îi înţeapă cu acul ca de fier pe cei care se apropie de puii 
lor şi îi protejează pînă la moarte?

Capitolul al 15‑lea

[20.] Însă afecţiunea faţă de copii nu a mişcat-o pe mama tinereilor, 
cea cu sufletul asemenea lui Avraam. 

[1.] 
[2.] Preadornica mamă, avînd puse în faţă două, buna cinstire şi 

salvarea grabnică a celor şapte fii, după făgăduinţa tiranului, 

[3.] a iubit mai mult buna cinstire, cea care salvează spre viaţa 
veşnică, după Dumnezeu. 

[4.] O, în ce chip aş putea vorbi despre afectele părinţilor care 
îşi iubesc copiii, cele care imprimă într-un copil, de mic, o pecete 
admirabilă, asemănare[a] la suflet şi la trup? Îndeosebi [aceasta se 
întîmplă] prin faptul că mamele sînt mai afectuoase, prin patimile 
naşterii, decît taţii. 

[5.] Căci, cu cît sînt mai slabe la suflet şi au mai mulţi copii, cu atît 
mai mult mamele îşi iubesc copiii. 

[6.] Iar dintre toate mamele, mama celor şapte s-a făcut cea mai 
iubitoare de copii, ea, căreia şapte naşteri i-au înrădăcinat dragostea 
faţă de fii 

[7.] şi care prin multe dureri pentru fiecare dintre ei a exersat să 
aibă afecţiune, 

[8.] [dar,] din pricina fricii faţă de Dumnezeu, a privit dincolo de 
salvarea vremelnică a copiilor. 

[9.] Şi nu numai atît, ci din pricina desăvîrşirii fiilor şi a afecţiunii 
faţă de Legea lor a avut o mai mare dragoste părintească pentru ei. 

[10.] Căci erau drepţi, cumpătaţi şi cu suflet mare, iubitori de fraţi şi 
cu atîta dragoste faţă de mamă, încît au fost convinşi de ea să păzească 
legiuirile. 

[11.] Şi, totuşi, oricît de mari au fost cele ce o trăgeau pe mamă spre 
afecţiune solidară în privinţa iubirii de copii, torturile atît de felurite nu 
au putut să schimbe cugetarea vreunuia dintre ei, 

[12.] ci maica şi-a îndemnat la moarte pentru buna cinstire pe 
fiecare copil şi pe toţi la un loc. 

[13.] O, fire sfîntă, farmec al [iubirii] părinţilor, înţelegere iubitoare 
de vlăstare, înclinaţii şi afecte de nedomolit ale maicilor! 

[14.] Această maică ce şi-a văzut [copiii] chinuiţi şi arşi unul cîte 
unul nu s-a schimbat de dragul bunei cinstiri. 

[15.] Vedea trupurile copiilor topindu-se înconjurate de foc şi 
degetele picioarelor şi mîinilor zbătîndu-se pe pămînt şi cărnurile 
smulse de la cap pînă la bărbie zăcînd pe jos ca nişte măşti. 

[16.] O, maică încercată acum

dragoste, trăgînd toate cătră a fiilor împreună pătimire. 
[14.] Unde şi cêle fără cuvînt dobitoace depotrivă cea de cătră iale 

împreună pătimire făcute şi dragoste, ca şi67 oamenii. 
[15.] 
[16.] 
[17.]68

[18.] Şi ce trebuia cea pren cêle fără cuvinte dobitoace a arăta cătră 
fii împreună patimă, 

[19.] unde şi albinele, pentru naşterea cerii, să apără de cei ci să 
apropie şi în ce chip cu de fier boldu lovescu pre cei ce apropie la 
cuibul lor şi să apără pînă la moarte?

Cap 15

[20.] Ci nu pre ceia cu Avraam de un suflet, pre a tinereilor maică, 
au mutatu-o împreună cu patima fiilor. 

[1.]69 
[2.] Mai poftită maica, [903/2] doao fiind înainte, bună credinţa şi 

a celor 7 fii mîntuire, cea după vrême, după a tiranului făgăduinţă, 

[3.] bună credinţa mai mult au îndrăgitu-o, pre cêea ce mîntuiêşte 
la vêcinică viaţă după Dumnezău. 

[4.] O, în ce chip aş grăi după nărav cêle iubitoare de fii a 
părinţilor patime, a sufletului şi a chipului asămănare la mic copil, 
chip preaminunat împecetluindu-să? Mai vîrtos pentru că pătimind 
născîndu-să, maicele decît taţii sînt mai împreună pătimitoare. 

[5.] Pentru că, cu cît sînt mai slabe la suflete şi mai iubite la naştere 
sînt maicele, cu atîta mai vîrtos sînt iubitoare de fii. 

[6.] Şi decît toate maicele făcutu-s-au acestor şapte maică mai 
iubitoare de fii, carea, cu şapte naşteri, cea cătră ei răsădindu-să iubire 
cu dragoste 

[7.] şi pren multe cêle pren fieştecarele lor dureri, cea învăţată cea 
cătră ei are împreună pătimire, 

[8.] pentru cea cătră Dumnezău frică au trecut cu vedêrea cea a 
fiilor după vrême mîntuire. 

[9.] Şi încă şi pentru cea bună bunătate a fiilor şi cea cătră lêge a lor 
bună patimă mai mare cea întru ei avea iubire cu dragoste, 

[10.] pentru că drepţi era şi întregi la crieri şi mari la suflet, iubitori 
de fraţi, iubitori de maică, aşa cît şi pînă la moarte cêlea a legii păzind, 
asculta pre ea. 

[11.] Ci însă, măcar că atîtea era prejur iubirea fiilor cătră împreună 
pătimire trăgînd pre maică, pre nici unul dentru ei gîndul ei cêle de 
toate fêliurile de cazne au putut să mute, 

[12.] ci cîte un ficior şi împreună pre toţi maica la cea pentru bună 
credinţa îndemna moartea. 

[13.] O, fire sfîntă şi iubire a părinţilor şi înţelêgere iubitoare cu 
dragoste şi aplecături şi a maicilor neînfrînte patime! 

[14.] Cîte unul strămutîndu-să şi arzîndu-să văzînd maică, nu să 
primeniia pentru bună credinţa. 

[15.] Pielíţele fiilor vedea pregiur foc topindu-să şi cêlea ale mîinilor 
şi a picioarelor dêgete pre [904/1] pămînt adiind şi cêle ale capetilor 
pînă la bărbii trupuri ca nişte obraze înainte zăcînd. 

[16.] O, mai amară acum
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maica dureri ispitindu-se, pentru durerile cêle ce era asupra lor, 
[17.] o sîngură muiêre buna credinţă întreagă născîndu-o, 

[18.] nu te-au mutat cel dentîiu născut dîndu-şi suflarea, nici al 
doilea care era în munci n-au văzut la tine jale, nici al treilea, dîndu-şi 
sufletul, 

[19.] nici ochii fieştecăruia văzînd ca juncii asupra muncilor căutînd 
cazna lor şi nările însemnînd înainte moartea lor. 

[20.] N-ai plîns văzînd trupurile fiilor arzîndu-se şi preste mîni, 
mîni tăindu-se, şi preste capete, capete tăindu-se de la grumazi, şi 
preste morţi, morţi căzînd, şi movilă văzînd danţul fiilor pren munci, 
n-ai lăcrămat. 

[21.] Nu sînt aşa ale sirínilor viersuri, nici glasurile de lebădă trag 
cătră iubirea auzului pre ceia ce aud glasurile de fii cu cazne pre maică 
strigînd. 

[22.] 
[23.] 
[24.] 
[25.] Pentru că, în ce chip la sfătuire întru al ei suflet, văzînd groaznici 

sfêtnici, firea şi naşterea şi iubirea fiilor şi a fiilor strămutături, 

[26.] doi sorţi ţiind muma, de moarte şi de mîntuire, pentru fii, 

[27.] n-au conoscut pre cea ce mîntuia şapte fii spre mîntuire de 
puţină vrême, 

[28.] de cea de Dumnezău crezătoare a lui Avraám tărie fata şi-au 
adus aminte. 

[29.] O, maica neamului, izbînditoare de lêge şi scutitoare bunii 
credinţe şi pren osteneala ficaţilor purtătoare de biruinţă! 

[30.] O, cêea care eşti decît bărbaţii spre tărie mai bărbată şi decît 
bărbaţii cătră răbdare mai vitează! 

[31.] Pentru că în ce chip chivotul lui Nóe, întru cel den mulţimea 
lumii potop purtînd lumea, tare răbda valurile, 

[32.] aşa şi tu, păzitoare legii, de toate părţile întru cêle ale 
patimilor răvărsîndu-te cu potop şi cu tare vînturi, cu ale cuielor munci 
cuprinzîndu-te, vitejaşte ai răbdat cea pentru bună credinţă fortúnă.

Cap 16

[1.] Vezi, dară, şi muiêre bătrînă şi de şapte copii mumă au răbdat 
văzînd cêle pînă la munci ale fiilor; mărturisit iaste sîngur ţiitoriu 
patemilor cel bun credincios gîndu. 

[2.] Arătat-am, dară, că nu numai bărbaţi patimile au biruit, ce şi 
muiêre cêle preamari munci au trecut cu gîndul. 

[3.] Şi nu aşa sălbatici era leii cei prejur Daniíl, nici ceia ce spre 
Misaíl ardea cuptoriul cu preavăpăiosul foc, precum a iubirii de fii fire 
ardea pre ea, văzînd pre ei aşa în multe fêliuri căznindu-să cei şapte 
fii. 

[4.] Ce cu gîndul bunii credinţe au potolit atîtea şi ca acêstea patime 
muma. 

[5.] Pentru că aceasta iaste a socoti, că de ar fi fost muiêre fricoasă 
la suflet, măcară că mumă era lor, ar fi plînsu pentru ei şi poate fi 
acêstea ar fi zis aşa: 

[6.] „O, ticăloasa eu şi de multe ori de trei ori ticăloasă, carea şapte 
copii născînd, a nice unuia maică m-am făcut! 

[7.] O, deşarte şapte purtări de / 
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de chinuri mai crunte decît cele ale naşterii, 
[17.] [ce eşti] singura femeie care a născut întreaga bună cinstire, 

[18.] nu te-a schimbat nici primul născut, cînd şi-a dat duhul, nici al 
doilea, cînd, în torturi, se uita la tine cu jale, nici cel de-al treilea, cînd 
şi-a dat sufletul, 

[19.] nici privind ochii fiecăruia dintre ei, care, în mijlocul torturilor, 
îşi vedeau ca nişte juninci chinuirea, nici nările, care dădeau semn de 
moartea lor. 

[20.] Nu ai plîns văzînd cărnurile arzînde ale copiilor şi mîinile 
tăiate, stivuite [ale lor] şi capetele jupuite aşezate unele peste altele şi 
morţii ce cădeau peste morţi, nu ai plîns văzînd mulţimea de bărbaţi 
care umplea locul dănţuirii copiilor tăi, prin torturi. 

[21.] Nu este aşa pace ca [în] glasurile copiilor care îşi strigă, în 
torturi, maica, [în] melodiile şi în strigătele plăcute la auz ale lebedelor 
[care] îi atrag pe ascultători. 

[22.] 
[23.] 
[24.]
[25.] Căci, la fel ca într-o adunare deliberativă, ea îi vedea în sufletul 

ei pe groaznicii sfătuitori, firea, naşterea, iubirea de copii şi caznele 
acestora;

[26.] maica, ţinînd [în mînă] două voturi, cel de moarte aducător şi 
cel mîntuitor pentru copii, 

[27.] nu a cunoscut mîntuirea ce îi mîntuia pentru scurt timp pe 
cei şapte fii, 

[28.] ci fiica şi-a amintit de statornicia cinstitorului de Dumnezeu 
Avraam. 

[29.] O, maică a naţiunii, răzbunătoare a Legii, protectoarea bunei 
cinstiri, biruitoare a luptei ce se dădea în măruntaiele [tale]! 

[30.] O, cea mai distinsă decît bărbaţii prin statornicie şi mai 
bărbată decît bărbaţii în răbdare! 

[31.] Căci aşa cum arca lui Noe care, în potopul ce pierdea lumea, 
purtînd lumea, suporta statornic valurile, 

[32.] la fel şi tu, păzitoarea Legii, asaltată de pretutindeni de un 
potop al afectelor şi de vînturi statornice fiind cuprinsă – cuile torturilor 
fiilor tăi –, ai suportat cu nobleţe furtuna pentru buna cinstire.  

Capitolul al 16‑lea

[1.] Iată, aşadar, şi femeie bătrînă, şi maică a şapte copii, a suportat 
să-şi vadă copiii torturaţi pînă la moarte; [astfel] este general admis că 
bine cinstitoarea cugetare este suverană peste afecte. 

[2.] Am arătat, aşadar, că nu numai bărbaţii au avut putere asupra 
afectelor, ci şi o femeie a dispreţuit cele mai mari torturi. 

[3.] Nici leii dimprejurul lui Daniel nu erau atît de salbatici, nici 
cazanul nu-l ardea pe Misael cu un foc mai puţin năvalnic decît firea 
dragostei de copii o ardea de jur împrejur pe aceea care şi-a văzut cei 
şapte fii torturaţi în atîtea feluri. 

[4.] Dar mama şi-a stins prin cugetarea bunei cinstiri afectele atît 
de mari şi de variate. 

[5.] Căci şi aceasta trebuie cugetat: dacă femeia ar fi avut un suflet 
laş, deşi era mamă, i-ar fi plîns şi, poate, ar fi spus acestea:

[6.] „O, nenorocita de mine şi de trei ori nefericita, care am născut 
şapte copii şi nu mai sînt mamă a nimănui! 

[7.] O, zadarnice şapte

durere ispitindu-te, pentru cêle pentru ei dureri, 
[17.] nu numai sîngură muiêre cea bună credinţă întreagă fiind 

născută, 
[18.] nu s-au mutat de tine cel dentîi născut dîndu-şi suflarea, nici 

al doilea la tine jale văzîndu cel întru munci, nici al treilea, dîndu-şi 
sufletul, 

[19.] nici ochii unuia a fieştecăruia văzînd, ca a juncilor asupra 
muncilor căutînd a lor caznă şi nările însemnînd înainte moartea lor. 

[20.] Nu ai plînsu văzînd trupurile fiilor arzîndu-să şi preste mîini, 
mîini tăindu-să, şi preste capete, capete tăindu-să de la grumazi, şi 
preste morţi, morţi căzînd, şi de mulţi bărbaţi văzînd a fiilor danţul 
pren munci nu ai lăcrămat. 

[21.] Nu aşa-i pace cîntările, nici de lebedă, cătră iubirea auzului 
glasuri pre ceia ce aud ii trag, ca a fiilor glasuri pre maică glăsind. 

[22.] 
[23.] 
[24.]70 
[25.] Pentru că, în ce chip într-un sfătuitor întru ei suflet, groaznici 

văzînd sfêtnici, firea şi naşterea şi iubirea fiilor şi a fiilor strămutături, 

[26.] doi sorţi ţiind maica, de moarte şi de mîntuire, pentru fii, 

[27.] nu au cunoscut cêea ce mîntuia 7 fii cătră puţină vrême 
mîntuire, 

[28.] ci a cei de Dumnezău71 crezătoare a lui Avraam tărie fata au 
pomenit. 

[29.] O, maica limbei, izbînditoare legii şi scutitoare ai bunei 
credinţei şi pren a măruntăilor osteneală purtătoare de biruinţă! 

[30.] O, decît cei bărbaţi cătră tărie mai bărbată şi decît bărbaţii 
cătră răbdare mai vitează! 

[31.] Pentru că în ce chip cel al lui Noe sicriiu, întru cel de mulţimea 
lumei potop purtînd lumea, tare răbda valurile, 

[32.] aşa şi tu, păzitoarea legii, de toate părţile întru cel al patimilor 
răvărsîndu-te potop şi cu tari vînturi, cu a cuielor munci coprinzîndu-te, 
vitejaşte ai răbda cea pentru bună credinţa fîrtună. 

Cap 16

[1.] Vezi, dară, şi muiêre bătrînă şi [904/2] a şapte copii maică 
răbdat-au cêle pînă la munci văzînd a fiilor; mărturisit sîngur ţiitor iaste 
a patimilor cel binecredincios gînd. 

[2.] Arătat-am, dară, că nu numai bărbaţi patimilor au biruit, ci şi 
muiêre celor preamari munci au trecut cu gîndul. 

[3.] Şi nu aşa cei de pregiur Daniil lei era sălbateci, nici72 cela ce spre 
Misail ardea cuptor cu preavăpăiosul foc, ca cea a iubirei fiilor ardea 
pre ea fire, văzînd pre ei aşa în multe fêliuri căznindu-să cei 7 fii. 

[4.] Ci cu gîndirea a bunei credinţe potolit-au atîtea şi ca acêstea 
patimi maica. 

[5.] Pentru că şi aceasta iaste a socoti, că fricoasă la suflet dă ar fi 
fost muiêrea, măcar73 maică era lor, plînsu ară fi pentru ei şi poate fi 
acêstea ară fi aşa zis: 

[6.] „O, ticăloasa eu şi de multe ori de trei ori mişa, carea 7 copii 
fiind născută, a nici unuia maică m-am făcut! 

[7.] O, de 7 purtători de
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naşteri şi nefolositori şapte cîte de zêce luni şi aplecături fără rod! 
[8.] În deşert, o, fiilor, asupra voastră multe dureri am răbdat şi mai 

grêle griji de hrană. 
[9.] O, fiilor miei cei neînsuraţi şi cei însuraţi fără de folos, nu voiu 

vedea dentru voi fii, nici „moaşă” chiemîndu-mă mă voiu ferici! 

[10.] O, cea de mulţi feciori şi buni feciori eu, muiêre văduvă şi 
sîngură, mult jăluită! 

[11.] Nici de voiu muri, să mă îngroape afară den fii cineva.” 

[12.] Ce cu aceasta plîngere pre nimeni nu plîngea cea sfîntă şi bună 
credincioasă maică, nici ca să nu moară înturna pre vrunul dentru ei, 
nici ca cînd n-ar hi murit s-au mîhnit, 

[13.] ce ca de diamant avînd gîndul şi spre nemoarte de iznoavă 
zidind numărul fiilor, mai vîrtos pentru bună credinţa spre moarte pre 
ei îi îndemna, rugîndu-să. 

[14.] O, maică, pentru buna credinţă a lui Dumnezău oşteancă 
bătrînă şi pren răbdare muierească şi pre tiran ai biruit şi cu faptele şi 
cu cuvintele mai tare te-ai aflat decît un bărbat! 

[15.] Pentru căci că te-ai prinsu cu copiii-ţi şi stai văzînd pre Eleázar 
muncindu-să şi ziceai copiilor cu cea ovreiască limbă: 

[16.] „O, copii, vitejască e ostineala5 spre care, chiemîndu-vă pentru 
mărturisirea limbii, osteniţi-vă cu osîrdie pentru cea părintească lêge. 

[17.] Pentru că grozav iaste cel bătrîn acesta a răbda cêle pentru 
bună credinţă dureri şi voi, tinerei fiind, să vă îngroziţi de munci! 

[18.] Aduceţi-vă aminte că pentru Dumnezău cu lumea v-aţi 
împreunat şi viaţa aţi gustat. 

[19.] Pentru acêea, datori sînteţi toată durêrea să suferiţi pentru 
Dumnezău, 

[20.] pentru carele şi părintele nostru, Avraám, sîrguia pre părintele 
limbilor, pre fiiu-său, Isaác, să-l junghe; şi mîna cea părintească văzîndu-o 
purtătoare de sabie aducîndu-o asupra lui, nu s-au spămîntat. 

[21.] Şi Daniíl cel dirept la lei s-au băgat şi Ananía, Azaría şi Misaíl 
la cuptoriul focului s-au împrăştiiat şi au răbdat pentru Dumnezău. 

[22.] Şi voi, dară, acêeaşi credinţă cătră Dumnezău avînd, nu vă 
scîrbiţi, 

[23.] pentru că nesocotit lucru iaste, ştiind bună credinţa, să nu vă 
împotriviţi durerilor.” 

[24.] Pren acêstea cuvinte, cea de şapte fii maică cîte unul pre 
fieştecarele den fii ruga să moară. 

[25.] Încă şi acêstea ştiind, că cei ce mor pentru Dumnezău trăiescu 
lui Dumnezău, ca şi Avraám, Isaác şi Iácov şi toţi patriiarşii.

Cap 17

[1.] Şi zicea şi unii den purtătorii de suleţe cum cînd era să să prinză 
şi ea cătră moarte, pentru ca să nu să atingă cineva de trupul ei, sîngură 
s-au aruncat asupra focului. 

[2.] O, maică, care împreună cu şapte fii ai surpat si- //

Biblia 1688, p. 749, col. 2
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sarcini şi inutile şapte [sarcini] de zece luni şi nerodnice alăptări! 
[8.] Zadarnic pentru voi am îndurat, copii, multe dureri şi grijile 

prea grele ale creşterii [voastre]. 
[9.] Vai de copiii mei, unii necăsătoriţi, iar ceilalţi căsătoriţi fără 

folos, nu voi vedea copiii voştri, nici nu voi fi fericită de chemarea de 
„bunică”! 

[10.] Vai, eu, cu mulţi şi frumoşi copii, [am ajuns] femeie văduvă şi 
singură, cu totul de plîns! 

[11.] Cînd voi muri, nu voi mai avea nici unul dintre fii să mă 
îngroape.” 

[12.] Însă sfînta şi bine cinstitoarea femeie nu l-a jelit cu acest bocet 
pe nici unul şi nici nu l-a îndepărtat pe vreunul dintre ei de moarte şi 
nici nu s-a întristat de cei ce mureau, 

[13.] ci, avînd o minte ca de diamant şi născîndu-i iarăşi spre 
nemurire, ea îşi îndemna fiii, implorîndu-i, ca [să meargă] mai repede 
la moarte pentru buna cinstire. 

[14.] O, maică, bătrînă ostaşă a lui Dumnezeu, de dragul bunei 
cinstiri ai învins tiranul prin statornicia femeii şi ai fost descoperită, 
prin fapte şi cuvinte, mai puternică decît un bărbat! 

[15.] Căci şi atunci cînd ai fost luată împreună cu copiii ai stat 
neclintită cînd l-ai văzut pe Eleazar torturat şi le spuneai copiilor în 
limba ebraică: 

[16.] „O, copii, nobilă [este] lupta la care aţi fost chemaţi pentru 
a aduce deplină mărturie pentru naţiune, luptaţi-vă cu rîvnă pentru 
Legea strămoşească. 

[17.] Căci ar fi ruşinos ca bătrînul acesta să suporte durerile de 
dragul bunei cinstiri, iar voi, tinerii, să fiţi înspăimîntaţi de torturi! 

[18.] Amintiţi-vă că pentru Dumnezeu aveţi parte de lume şi vă 
bucuraţi de viaţă. 

[19.] De aceea sînteţi datori să suportaţi orice chin pentru 
Dumnezeu. 

[20.] Pentru el şi tatăl nostru, Avraam, s-a grăbit să-l înjughie pe 
Isaac, fiul său, părinte al naţiunii; iar acesta, vazînd mîna părintească ce 
purta sabie că se abătea asupra lui, nu s-a îngrozit. 

[21.] Şi dreptul Daniel a fost aruncat la lei, şi Anania, Azaria şi Misael 
au fost azvîrliţi în cuptorul de foc şi au răbdat pentru Dumnezeu. 

[22.] Şi voi, aşadar, avînd aceeaşi credinţă în Dumnezeu, nu vă 
descurajaţi, 

[23.] căci ar fi iraţional ca, după ce aţi cunoscut buna cinstire, să nu 
rezistaţi chinurilor.” 

[24.] Prin aceste cuvinte mama celor şapte îi îndemna pe fiecare 
dintre fii să moară. 

[25.] Dar ei mai ştiau şi că cei care mor pentru Dumnezeu sînt vii 
la Dumnezeu, ca şi Avraam, Isaac, Iacob şi toţi patriarhii. 

Capitolul al 17‑lea

[1.] Şi unii dintre lăncieri spuneau că, atunci cînd urma să fie luată şi 
ea spre moarte, s-a aruncat în văpaie, ca nimeni să nu-i atingă trupul. 

[2.] O, maică care ai nimicit cruzimea tiranului împreună cu cei 
şapte copii

naşteri şi nefolositori 7 cîte de 10 luni şi fără roadă aplecături! 
[8.] Întru dăşert asupra voastră, o, fii, multe am răbdat dureri şi mai 

grêle griji de hrană. 
[9.] O, de ai miei fii şi cei neînsuraţi şi cei însuraţi fără folos, nu voi 

vedea dentru voi fii, nici „moaşe” chemîndu-mă ferici-mă-voi! 

[10.] O, cea cu mulţi ficiori şi buni ficiori eu, muiêre văduă şi 
sîngură, mult jelită! 

[11.] Nici de voi muri, să mă îngroape dentru fii afară oarecarele.”

[12.] Ci cu aceasta plîngere pre nime nu plîngea cea sfîntă şi 
binecredincioasă maică, nici ca să nu moară înturna pre vrunul dentru 
ei, ca cînd nice ar muri s-au mîhnit, 

[13.] ci ca gînd de diamant avînd gîndul şi spre fără de moarte de 
iznoavă zidindu cel al fiilor număr, mai vîrtos pentru bună credinţa 
spre moarte pre ei îndemna-i, rugîndu-să. 

[14.] O, maică, pentru bună credinţa lui Dumnezău oşteană bătrînă 
şi muiêre, pren răbdare şi pre tíran ai biruit şi cu fapte te-ai aflat decît 
bărbat şi cu cuvintele mai tare! 

[15.] Pentru că, căci te-ai prinsu cu copiii, stai, pre Eleázar văzîndu-l 
muncindu-să, şi ziceai copiilor rugi cu cea ovriiască limbă: 

[16.] „O, copii, vitejască-i osteneala spre carele, chemîndu-vă 
[905/1] pentru mărturisirea limbei, osteniţi-vă cu osîrdie pentru cea 
părintească lêge. 

[17.] Şi pentru că grozav iaste cel bătrîn acesta a răbda cêle pentru 
bună credinţa dureri şi voi, tinereii, să vă întristaţi de munci! 

[18.] Aduceţi-vă aminte că pentru Dumnezăul lumei aţi luat şi vieţii 
aţi gustat. 

[19.] Pentru acêea, datori sînteţi toată durêrea să suferiţi pentru 
Dumnezău, 

[20.] pren carele şi părintele nostru, Avraam, sîrguia pre cel al limbei 
părinte să-l junghe Isaac; şi cea părintească mînă de sabie pornitoare 
pornindu-să asupra lui văzînd, nu s-au spămîntat. 

[21.] Şi Daniil cel drept la lei s-au pus şi Ananías, Azarías şi Misail 
la peşterea74 focului s-au împrăştiiat şi au răbdat pentru Dumnezău. 

[22.] Şi voi, dară, acêeaşi credinţă cătră Dumnezău avînd, nu vă 
scîrbiţi, 

[23.] pentru că nesocotit lucru, ştiind bună credinţa, să nu să 
împotrivască durerilor.”

[24.] Pren acêstea cuvinte, cea de şapte maică cîte pre unul 
fieştecarele dentru fii rugînd să moară.75 

[25.] Şi încă şi acêstea ştiind, că ceia ci pren Dumnezău mor trăiescu 
lui Dumnezău, ca şi Avraam, Isaac şi Iacov şi toţi patriarşii. 

Cap 17

[1.] Şi zicea şi dentru purtătorii de suliţe oarecarii cum cînd era să 
să prinză şi ea cătră moarte, pentru ca să nu să atingă neştine de trupul 
ei, pre sine s-au aruncat asupra focului. 

[2.] O, maică, împreună cu şapte fii surpînd
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la tiranului şi ai izmenit cêle rêle socotêle ale lui şi ai arătat vitejiia 
credinţei! 

[3.] Tu, ca un acoperimînt preste stîlpii fiilor vitejaşte fiind întărit, 
neclătit ai suferit cutremurul cel dupre munci. 

[4.] Îndrăznêşte, dară, o, maică cu suflet svînt, nădêjde îngăduinţii 
avînd adeverită cătră Dumnezeu! 

[5.] Nu aşa iaste luna la ceriu cu stêlele cinstită, precum tu, 
stêlele, cei şapte copii, luminîndu-i cătră bună credinţă, cinstită eşti la 
Dumnezău şi eşti întărită la ceriu împreună cu ei. 

[6.] Pentru că era naşterea copiilor tăi de la Avraám, părintele. 
[7.] Iară de ar fi prilej noao ca asupra unii table a zugrăvi a bunii 

credinţe istoríe, nu s-ară îngrozi ceia ce ar vedea maică de şapte fii, 
pentru buna credinţă, multe fêliuri de munci făcîndu-se pînă la moarte, 
îngăduind? 

[8.] Pentru că şi vrêdnic era pre acelaşi mormînt a scrie şi acêstea 
celor dentru limbă spre pomenire zicîndu-se: 

[9.] „Aicea cel svînt bătrîn şi şapte copii s-au îngropat pren a 
tiranului silă, vrînd să surpe polítiia ovrêilor, 

[10.] carii au şi izbîndit neamul, spre Dumnezău căutînd şi pînă la 
moarte muncile îngăduindu-le.” 

[11.] Pentru că adevărată osteneala dumnezăiască e care pren ei 
s-au făcut. 

[12.] Pentru că biruia atuncea bunătatea pre-ngăduinţă, ispitind 
biruinţa cu nestricare întru viaţă de mulţi ani. 

[13.] Şi Eleazár înainte să osteniia şi maica celor şapte fii împreună 
biruia şi fraţii să osteniia. 

[14.] Tiranul împotrivă să nevoia; iară lumea şi a oamenilor viaţă 
priviia. 

[15.] Şi credinţa dumnezeiască biruia, pre ai săi biruitori 
cununîndu-i. 

[16.] Carii nu s-au mirat de cei ai dumnezeieştii puneri de lêge 
biruitorii? Carii nu s-au îngrozit?

[17.] Acesta, dară, tiranul şi tot sfatul s-au minunat de a lor 
îngăduinţă. 

[18.] 
[19.] Pentru că şi zice Móisi: „Şi toţi svinţii — supt mînile tale.” 
[20.] Şi aceştia, dară, svinţindu-se, pentru Dumnezău s-au cinstit. 

[21.] 
[22.] Şi pren sîngele acelor buni credincioşi şi acei curăţitoare 

moarte a lor, cea dumnezăiască prónie pre Israíl mainte chinuindu-se 
l-au mîntuit. 

[23.] Pentru că cătră vitejiia bunătăţii lor şi cea spre muncile lor 
îngăduinţă tiranul Antióh căutînd, strigă’ la ostaşii6 lui pildă a celora 
răbdare: 

[24.] „Ţineţi-vă vitêji şi bărbaţi spre războiu pedestru şi spre 
încungiurare de cetate!” Şi jăfuind, au biruit pre toţi vrăjmaşii. 

[1.] O, cei den sămînţa lui Avraám strănepoţi, fii israiltêni, ascultaţi 
lêgea aceasta şi în tot chipul binecrêdeţi, 

[2.] conoscînd că al patimilor stăpînitoriu iaste cel bun credincios 
gînd; /

Biblia 1688, p. 750, col. 1
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şi ai zădărnicit relele lui intenţii şi ai arătat nobleţea credinţei! 

[3.] Sprijinindu-te cu nobleţe pe copii, ca un acoperiş pe stîlpii [săi], 
tu ai suportat fără clintire cutremurul torturilor.

[4.] Aşadar, îndrăzneşte, mamă cu suflet sfînt, care ai speranţa tare 
a răbdării către Dumnezeu! 

[5.] Luna nu a fost statornicită pe cer împreună cu astrele atît de 
solemnă pe cît te-ai statornicit, mărită, lui Dumnezeu, tu, care ai adus 
lumină peste stele – cei şapte copii – pentru buna cinstire. 

[6.] Căci facerea ta de prunci era de la Avraam, tatăl. 
[7.] Iar dacă ni s-ar fi îngăduit nouă să zugrăvim, ca pe o pînză, 

istoria bunei cinstiri, nu s-ar înfiora cei care ar vedea maica a şapte copii 
suportînd, pentru buna cinstire, felurite torturi care duc la moarte?  

[8.] Căci s-ar cuveni ca pe mormîntul lor să fie înscrise şi aceste 
cuvinte, pentru cei din naţiune, spre amintire: 

[9.] „Aici au fost îngropaţi sfîntul bătrîn şi şapte copii din pricina 
silniciei tiranului care voia să distrugă rînduiala politică a evreilor. 

[10.] Aceştia au răzbunat naţiunea noastră căutînd spre Dumnezeu 
şi suportînd torturi pînă la moarte.”

[11.] Căci cu adevărat ceea ce s-a petrecut prin ei a fost luptă 
dumnezeiască. 

[12.] Căci virtutea dădea premiile, prin răbdare, răsplătind biruinţa 
prin nestricăciunea unei vieţi ce durează mult timp. 

[13.] Eleazar a deschis lupta, în vreme ce intra [în luptă] maica 
celor şapte copii, iar fraţii s-au luptat.

[14.] Tiranul se lupta împotriva [lor], iar lumea şi oamenii priveau. 

[15.] Buna cinstire a lui Dumnezeu a învins, încununîndu-i pe 
atleţii săi. 

[16.] Cine nu a fost uimit de atleţii dumnezeieştii legiuiri? Cine nu 
a fost uluit? 

[17.] Tiranul însuşi şi întreaga [lui] adunare au fost uimiţi de 
răbdarea lor. 

[18.]
[19.] Căci şi Moise spune: „Toţi cei sfinţiţi [sînt] în mîinile tale.” 
[20.] Astfel, aceia au fost sfinţiţi prin faptul că îl cinstiseră pe 

Dumnezeu.
[21.] 
[22.] Şi prin sîngele acelor [oameni] bine cinstitori şi prin împăcarea 

adusă de moartea lor, dumnezeiasca pronie a izbăvit Israelul, care 
fusese copleşit de rele. 

[23.] Căci, privind bărbăţia virtuţii lor şi răbdarea lor în timpul 
torturilor, tiranul Antioh a proclamat soldaţilor lui exemplul răbdării 
lor: 

[24.] „Purtaţi-vă cu nobleţe şi curaj în lupta pedestră şi în asediere!” 
Şi, jefuind, i-a învins pe toţi duşmanii. 

[1.] O, vlăstare din semînţa lui Avraam, copii israeliţi, daţi ascultare 
acestei Legi şi vieţuiţi în buna cinstire în tot felul, 

[2.] cunoscînd că bine cinstitoarea cugetare este stăpîn al 
afectelor;

cea a tiranului silă şi ai izmenit cêle rêle socotêle ale lui şi ai arătat cea 
a credinţei întemeiêre! 

[3.] Ca un acoperemînt tu preste stîlpii fiilor vitejaşte fiind întărită, 
neclintită ai suferit cel pren munci cutremur. 

[4.] Îndrăznêşte, dară, o, maică cu sfîntu suflet, nădêjdea a 
îngăduinţei avînd adeverită cătră Dumnezău! 

[5.] Nu aşa luna la cer cu stêle cinstită iaste, cum tu, stêlele, 7 
copii, luminîndu-i cătră bună credinţa, cinstită eşti la Dumnezău şi eşti 
întărită în cer împreună cu ei. 

[6.] Pentru că era naşterea copiilor tăi de la Avraam, părintele.76 
[7.] Iar de ar fi pîrlej noao ca asu- [905/2] pra unii scînduri a 

zugrăvi cea a bunei credinţe istoríe, nu s-ar îngrozi ceia ce ară vedea 
maică a şapte fii, pentru bună credinţa, de multe fêliuri de munci pînă 
la moarte făcîndu-să, îngăduind? 

[8.] Pentru că şi vrêdnic77 era şi pre aşaşi78 gropniţa a scrie şi acêstea 
celor dentru limbă spre pomenire zicîndu-să: 

[9.] „Aicea cel sfînt bătrîn şi 7 coconi s-au îngropat pen a unui 
muncitor silă, a ovrêilor petrêcere a surpa vrînd, 

[10.] carii au şi izbîndit limba, spre Dumnezău căutînd şi pînă la 
moarte muncile îngăduindu-le.”

[11.] Pentru că adevărată osteneală dumnezăiască e cêea ce pren 
ei s-au făcut. 

[12.] Pentru că biruinţă punea atuncea bunătatea pren îngăduinţă, 
ispitind biruinţa cu nestricare întru viaţă de mulţi ani. 

[13.] Şi Eleázar înainte să osteniia şi maica acelor 7 fii împreună 
biruia şi fraţii să osteniia. 

[14.] Tíranul împotrivă să nevoia; iară lumea şi a oamenilor viaţă 
priviia. 

[15.] Şi cinstea dumnezăiască biruia, pre ai săi biruitori 
încununînd. 

[16.] Carii nu s-au mirat pre cei a cei dumnezăieşti puneri de lêge 
biruitori? Carii nu s-au întristat? 

[17.] Acesta, dară, tíranul şi tot svatul s-au întristat a lor 
îngăduinţă.79 

[18.] 
[19.] Pentru că şi zice Moisí: „Şi toţi sfinţiţii — supt mîinile tale.” 
[20.] Şi aceştia, dară, sfinţindu-să, pen Dumnezău s-au cinstit.80 

[21.] 
[22.] Şi pen sîngele acelor binecredincioşi şi ceii curăţitoare moarte 

a lor, cea dumnezăiască socotinţă pre Israil mainte puţîn rău l-au 
mîntuit. 

[23.] Pentru cătră vitejie a bunătăţii lor şi cea spre muncile lor 
îngăduinţă tíranul căutînd, strigắ Antioh oştênilor lui pildă ale acelora 
răbdare: 

[24.] „Ţineţi pre voi vitêji spre de pedestru război şi bărbaţi spre a 
cetăţii încungiurare!” Şi jefuind, au biruit pre toţi vrăjmaşii.81

[1.] O, celor a lui Avraam sămînţă fii, ficiori israiltêni, ascultaţi legii 
aceştiia şi întru tot chipul binecrêdeţi, 

[2.] cunoscînd că a patimilor despuitor iaste cel binecredincios 
gîndu;
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Cap 18

şi nu numai celor denlăuntru, şi celor den afară dureri, 
[3.] pentru care, pentru bună credinţă dîndu-şi trupurile durerilor, 

aceia nu numai de cătră oameni să lăudară, ce şi de dumnezăiasca parte 
să învredniciră.

[4.] Şi ca să aibă pace limba şi buna legiuire cea de moşie înnoind, 
au încungiurat pre vrăjmaşi. 

[5.] Şi tiranul Antioh şi pre pămînt s-au certat şi murind să 
căznêşte. Pentru că, deaca nemică întru nemică nu putu să îndêmne 
pre ierusalimitêni a păgîni şi den cêle de moşie obicêie a-i scoate, 
atuncea, rădicîndu-se de la Ierusalím, au oştit asupra persilor. 

[6.] Şi zicea maica celor 7 copii, cea direaptă, şi acêstea cătră fii, 
că: 

[7.] „M-am născut fecioară curată, nici am călcat părinteasca casă 
şi păziiam cea zidită coastă. 

[8.] Nu m-au stricat pre mine stricătoriu den pustiiu sau stricătoriu 
la cîmp, nici mi-au vătămat cêle curate ale fecioriei vătămătoriul cel 
amăgitoriu şarpele, 

[9.] ce am aşteptat vrêmea vîrstei cu bărbat; şi aceştia de vîrstă 
fiind, au murit tatul fericit dară, pentru că cel al bunilor feciori traiu 
trăind, vrêmea cea a fără de feciori n-au ajuns a să chinui. 

[10.] Carele învăţa pre noi, încă fiind împreună cu noi, Lêgea şi 
Prorocii. 

[11.] Pre Ável, cel ce s-au omorît de Cáin, cetiia noao şi pre Isaác, 
cel ce să da jîrtvă, pre Iósif, cel den temniţă. 

[12.] Şi zicea noao pre cel rîvnitoriu Finiés şi învăţa pre noi pre cei 
den foc, Anániia şi Azáriia şi Misaíl. 

[13.] Slăviia şi pre cel den groapa leilor Daniíl, pre carele fericiia. 
[14.] Şi pomeniia noao scriptura Isaíei zicînd: «Macară pren foc de 

vei trêce, văpaia nu te va arde.» 
[15.] Pre cel de cîntări scriitoriu David ne cînta noao, zicînd: «Multe 

sînt necazurile direpţilor.» 
[16.] Pre Solomon pilduia noao, zicînd: «Lemnul vieţii – la toţi cei 

ce fac voia lui.» 
[17.] Pre Ezechiíl adeveriia, zicînd: «Au trăi-vor oasele cêle uscate 

acêstea?» 
[18.] Iară cîntarea carea au învăţat Móisi n-au uitat, învăţînd şi 

zicînd: «Eu voiu ucide şi a trăi voiu face; 
[19.] aceasta e viaţa voastră şi îndelungarea zilelor.»” 
[20.] O, amară cea de atuncea zi şi nu amară, cînd cel amar tiran al 

elenilor foc aţîţînd la căldări cumplite şi cu unde mînii aducînd preste 
pavăză şi toate caznele lui preste cei şapte copii ai avramiêncii 

[21.] şi de luminile ochilor i-au orbit şi limbile le-au tăiat şi cu 
munci de multe fêliuri i-au omorît. 

[22.] Pentru carele cea dumnăzăiască certare certat-au şi va certa 
pre acel păgîn, 

[23.] iară avramíei copii cu cea purtătoare de biruinţă maică la cinul 
părinţilor împreună petrec, suflete curate fără de moarte luînd de la 
Dumnezău, 

[24.] la care e mărirea în vêci. Amin.

Biblia 1688, p. 750, col. 2
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Versiunea modernăMs. 45, p. 906

Capitolul al 18‑lea

şi nu numai peste chinurile dinăuntru, dar şi peste cele dinafară, 
[3.] pentru care, pentru că aceia şi-au oferit trupurile spre suferinţe 

de dragul bunei cinstiri, nu numai că au fost admiraţi de oameni, dar 
s-au învrednicit şi de un dar dumnezeiesc. 

[4.] Datorită lor naţiunea a avut pace şi bună legiuire, care, reînnoită 
în patrie, a respins asediul vrăjmaşilor, 

[5.] aşa încît tiranul Antioh a fost pedepsit şi pe pămînt, şi este 
chinuit şi după ce a murit. Căci, deoarece nu a avut nicidecum tăria 
să-i silească pe ierusalimiteni să devină păgîni şi să iasă din rînduielile 
strămoşeşti, atunci, îndepărtîndu-se de Ierusalim, a pornit o campanie 
împotriva perşilor. 

[6.] Iar mama celor şapte copii, cea dreaptă, le spunea şi acestea 
copiilor: 

[7.] „Am fost fecioară curată şi n-am ieşit din casa părintească, 
păzindu-mi coasta zidită (din coasta lui Adam). 

[8.] Nu m-a corupt corupătorul în cîmp, al pustiului distrugător, 
nici nu mi-a distrus curăţiile fecioriei şarpele înşelător care distruge, 

[9.] ci am rămas, la vremea înfloririi, cu bărbat; iar cînd [copiii] au 
crescut, tatăl lor a murit fericit, căci, după ce a trăit o viaţă înconjurat 
de copii, nu a fost întristat de momentul răpirii lor. 

[10.] El ne-a învăţat pe noi, pe cînd încă era cu noi, Legea şi 
Profeţii. 

[11.] Ne citea despre Abel, care a fost ucis de Cain, despre Isaac, 
cel cu totul oferit arderii de tot, despre Iosif  în închisoare. 

[12.] Şi ne spunea despre zelosul Finees, ne învăţa despre cei 
[aruncaţi] în foc, Anania, Azaria şi Misael. 

[13.] Îl preaslăvea pe Daniel, cel în groapă cu lei, pe care îl fericea. 
[14.] Ne amintea scrierea lui Isaia, care spune: «Şi chiar dacă vei 

străbate prin foc, flacăra nu te va arde.» 
[15.] El ne cînta din David, imnograful, care spunea: «Multe sînt 

nenorocirile celor drepţi.» 
[16.] Ne citea proverbele lui Solomon, care spunea: «Pomul vieţii 

[este] pentru toţi care fac voia lui [Dumnezeu].»
[17.] El întărea [spusele lui] Iezechiel, care zicea: «Oare aceste oase 

uscate vor trăi?» 
[18.] N-a uitat să ne înveţe cîntarea pe care a învăţat-o Moise, cea 

care învaţă şi spune: «Eu voi ucide şi voi da viaţă; 
[19.] aceasta este viaţa voastră şi lungimea zilelor [voastre].»” 
[20.] O, zi cruntă de atunci şi [totuşi] nu cruntă, cînd cruntul tiran 

al grecilor, foc aţîţînd pentru căldări sălbatice şi impulsivităţi încălzite, 
aducîndu-i pe cei şapte copii ai avraamitei la catapultă şi la toate 
torturile lui, 

[21.] le-a străpuns pupilele ochilor şi le-a tăiat limbile şi i-a omorît 
în felurite torturi. 

[22.] Pentru acestea, dumnezeiasca dreptate l-a urmărit şi îl va 
urmări pe blestemat. 

[23.] Iar copiii lui Avraam, împreună cu victorioasa lor mamă, 
se adună acum împreună în corul părinţilor, ei care au primit suflete 
curate şi nemuritoare de la Dumnezeu, 

[24.] căruia [fie] slava în veci! Amin.

[906/1] Cap 18

şi nu numai celor denlontru, ci şi celor den afară dureri,
[3.] pentru care, pentru bună credinţa dîndu-şi trupurile durerilor, 

aceia nu numai de cătră oameni să lăudară, ci şi dumnezăiască parte să 
spodobiră.

[4.] Şi pren el a avea pace limba şi bună legiuirea cea spre moşie 
înnoind, au încungiurat pre vrăjmaşi. 

[5.] Şi tíranul Antioh şi pre pămînt s-au certat şi murind să căznêşte. 
Pentru că, daca nimic întru nimic82 putu a îndemna pre cei ierusalimitêni 
a-i păgîni şi den cêle de moşie obicêie a-i scoate den petrêcere, atuncea, 
rădicîndu-să de la Ierusalim, au oştit asupra persilor. 

[6.] Şi zicea maica acelor 7 copii şi acêstea, cea dreaptă, fiilor, că: 

[7.] „M-am născut ficioară curată, nici am călcat părinteasca casă şi 
păziiam cea zidită coaste. 

[8.] Nu au stricat pre mine stricător, a pustiiului surpător la cîmpu, 
nici au vătămat mie celê curate ale ficioriei vătămător amăgitor şarpe, 

[9.] ci am rămas vrêmea timpului împreună cu bărbat; şi aceştia de 
vîrstă fiind, au murit tatăl fericit dară, pentru că cel al bunilor ficiori 
traiu trăind, cêea a fără ficioriei nu s-au durut vrême. 

[10.] Carele învăţa pre noi, încă fiind împreună cu noi, Lêgea şi 
pre Proroci. 

[11.] Pre83 [906/2] cel ce s-au omorît Ável de Cáin ne citiia noao şi 
pre cel ci de tot să da Isaac, pre cel den temniţă Iosif. 

[12.] Zicea şi noao pre cel rîvnitor Finees şi învăţa pre noi pre cei 
den foc, Ananía, Azaría şi Misail. 

[13.] Slăviia şi pre cel den groapa leilor Daniil, pre carele fericiia. 
[14.] Şi ne pomeniia noao cea a Isaíei scrisoare, ce84 zice: «Măcar 

pren foc vei petrêce, para nu te va arde.» 
[15.] Pre cel de cîntări scriitor cînta-ne noao David, zicînd: «Multe 

sînt strînsorile drepţilor.» 
[16.] Pre Solomon ne părimiia noao, zicînd: «Lemnu a vieţii — la 

toţi ceia ce fac a lui voie.» 
[17.] Pre Ezecheil îl adeveriia, zicîndu: «Au trăi-vor oasele cêle 

uscate acêstea?» 
[18.] Cîntarea însă carea au învăţat Moisí nu au uitat, învăţînd şi 

zicînd: «Eu voi ucide şi a trăi voi face; 
[19.] aceasta-i viaţa voastră şi îndălungarea zilelor.»”
[20.] O, amară de cea de atuncea zi şi nu amară, căci amar a elinilor 

tíran foc aţîţînd la căldări crude şi cu undîndu mînii aducîndu preste 
pavăţă şi toate caznele lui preste cei 7 copii a avramiêncii 

[21.] şi a ochilor lumii le-au orbit şi limbile le-au tăiat şi cu munci 
de multe fêliuri i-au omorît. 

[22.] Pentru carele cea dumnezăiască certare certat-au şi va certa 
pre cel păgîn, 

[23.] iară avramênii copii cu cea purtătoare de biruinţă maică la al 
părinţilor danţu împreună petrec, suflete curate fără de moarte, luînd 
de la Dumnezău, 

[24.] la carele-i mărirea întru vêci. Amin.
Săvîrşitul aceştii sfinte şi dumnezăieşti carte, ce chiamă Scriptura 

Vêche şi lui Dumnezău mărire şi laudă în vêci nesăvîrşiţi. Amin.85





NOTE FILOLOGICE Ş I  TEXTUALE

Biblia 1688 

Iosephus ad Machabaeos 

Cap 7 
1  Negaţia nu lipseşte în original; probabilă greşeală de 

tipar. 

Cap 8 
2  În text, scris nesk¨l7ñõnÃd´, probabilă greşeală de tipar. 

Cap 11 
3  În text, scris: spr™@ ç™@. 
4  În text, scris: dela siním7. 

Cap 16 
5  În text, scris ∑ ¯sñn™’la, probabilă greşeală de copist. 

Cap 17 
6  În text, scris: „wa’‚îi ˘. 

Ms. 45 

Iosephus ad Machabaeos 

Cap 1 
1  Urmînd îndeaproape structura filologică a versiunii 

greceşti originare, aşa cum apărea ea în SEPT. FRANKF., 
traducătorii români nu au segmentat textul în versete. 
Am introdus această segmentare (împreună cu marcarea 
unor paragrafe), după SEPT. RAHLFS, ediţia modernă de 
referinţă a Septuagintei. 

2  Marginal, de altă mînă, marcată în text prin două vrahii 
scrise cu roşu, adăugirea: a birui să arată. 

3  Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu 
roşu, corectura: cel. 

4  În text, cuvîntul a este scris deasupra rîndului. 
5  În text, scris pîtîmîl∑r, greşeală de copist. 
6  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, corectura: omeneşti. 
7  În text, scris: çnÃcêlêp7çü’nê. 
8  În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, 

probabil: frica. 
9  Conţinutul v. 33-34 este exprimat în SEPT. FRANKF. 

mai sumar decît în SEPT. RAHLFS  
10  În text urmează un cuvînt indescrifrabil, tăiat cu 

cerneală neagră. 

Cap 2 
11  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, adăugirea: neştine. 
12  În text urmează o secvenţă ştearsă cu cerneală neagră.  
13  Versetele 17-18, prezente în SEPT. RAHLFS, lipsesc în 

SEPT. FRANKF. 
14  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, adăugirea: -tru. 
15  Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu 

deasupra ultimei slove, corectura: -e. 

Cap 3 
16  În text, scris g´l̂d¨l̂, greşeală de copist. 
17  În text, secvenţa de pof- este repetată, iar după aceasta 

urmează secvenţa de poftă, tăiată, din greşeală, cu o linie 
roşie. 

18  În text, silaba -mo- este adăugată la marginea versetului, 
de altă mînă. 

19  În text, secvenţa iară împăratul este repetată şi tăiată cu 
cerneală neagră. 

20  Marginal, fără a fi marcată în text, explicaţia: cercetînd. 
21  În text urmează o secvenţă indescifrabilă, tăiată cu 

cerneală neagră. 

Cap 4 
22  În text, finalul cuvîntului este corectat; marginal, fără a 

fi marcată în text, este reluată corectura: -riului. 
23  Prezent în SEPT. RAHLFS, versetul 12 lipseşte în SEPT. 

FRANKF. şi, în consecinţă, şi în vechile traduceri 
româneşti. 

24  În text, scris iniţial făcuse, corectat fßd ’̈sê, iar silaba -cîn- 
este adăugată pe margine, marcată în text printr-o 
vrahie scrisă cu roşu, astfel că o lecţiune a cuvîntului ar 
fi făcîndu-se. 

25  În text, scris iniţial Ptolomeu, corectat prin transformarea 
slovei ∑ în e. 

Cap 5 
26  În text, silaba ne- este scrisă, posibil de altă mînă, 

deasupra rîndului. 
27  În text urmează cuvântul era, tăiat cu cerneală neagră. 
28  În text, scris: a'deverat. 
29  Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu, 

corectura: -e. 
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30  În SEPT. RAHLFS, la sfîrşitul acestui capitol mai 
urmează încă trei versete, omise în SEPT. FRANKF. 

Cap 6 
31  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, adăugirea: de amîndoo părţile. 
32  Marginal, de altă mînă, marcată în text prin două vrahii 

scrise cu roşu, nota: puindu-ne. 
33  Prezent în ediţia RAHLFS a Septuagintei, fragmentul 

corespunzător v. 22-24 lipseşte în SEPT. FRANKF. şi, 
deci, şi în vechile traduceri româneşti.  

34  Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu, 
nota: vărsa. 

Cap 7 
35  În text, accentuat: rßpo∑ ’sß. 
36  Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu, 

adăugirea: după. 
37  Prezent în SEPT. RAHLFS, conţinutul corespunzător v. 

14 lipseşte din SEPT. FRANKF. şi nu a fost reţinut în 
vechile traduceri româneşti. 

38  În SEPT. RAHLFS urmează un fragment (v. 17-23) 
inexistent în SEPT. FRANKF. şi în versiunile româneşti. 

39  În SEPT. RAHLFS, aici începe capitolul al 8-lea. 

Cap 8 
40  În text, cuvîntul la este repetat şi tăiat cu o linie roşie. 
41  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, adăugirea: nainte. 
42  În text urmează un cuvînt şters cu cerneală neagră. 
43  În text, scris: e¨. 
44  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, adăugirea: au nu cu aceasta. 
45  Marginal, de altă mînă, fiind marcată printr-o vrahie 

scrisă cu roşu, adăugirea: şi vom socoti ale caznelor. 
46  Marginal, marcată în text prin două vrahii scrise cu roşu 

deasupra silabei pie-, corectura: mă-. 
47  În text, după silaba tí-, urmează două slove şterse cu 

cerneală neagră. 
48  În text, cuvîntul un este scris, de altă mînă, deasupra 

rîndului. 

Cap 9 
49  În text, cuvântul şi este scris deasupra rîndului. 
50  Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu, 

adăugirea: prea. 
51  În text, secvenţa pînă la barbă este repetată şi tăiată cu o 

linie roşie. 

Cap 10 
52  În text, scris g¨sÃñ¨nd, probabilă greşeală a copistului. 
53  În unele manuscrise ale Septuagintei aici mai apare un 

verset, nereţinut nici în SEPT. FRANKF., nici în SEPT. 
RAHLFS. 

54  În text, scris voi, probabilă greşeală de copist. 
55  În text, silaba -ră- este scrisă de altă mînă. 
56  În text urmează secvenţa a lor, tăiată cu cerneală neagră. 

57  Marginal, de altă mînă, marcată în text printr-o vrahie 
scrisă cu roşu, adăugirea: ce-. 

Cap 11 
58  În unele manuscrise ale Septuagintei aici mai apar două 

versete, nereţinute nici în SEPT. FRANKF., nici în SEPT. 
RAHLFS. 

59  În text, scris: sfßnt¨. 

Cap 12 
60  În text urmează o secvenţă indescifrabilă, tăiată cu 

cerneală neagră. 
61  În SEPT. RAHLFS urmează v. 17-19, inexistente în SEPT. 

FRANKF. 

Cap 13 
62  În text, scris iniţial cuvîntului, corectat ulterior prin 

adăugarea, pe margine, a silabei -rii, marcată în text 
printr-o vrahie scrisă cu roşu. 

63 În text urmează o secvenţă indescifrabilă, tăiată cu 
cerneală neagră. 

64  În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală neagră, 
probabil atocma. 

Cap 14 
65  În SEPT. RAHLFS mai apare un verset, acesta fiind 

numerotat cu 3. 
66  Marginal, de altă mînă, marcată în text prin trei vrahii 

scrise cu roşu, nota: luminat.  
67  Marginal, marcată în text prin patru vrahii scrise cu 

roşu, nota: la.  
68  Versetele 15-17, prezente în SEPT. RAHLFS, lipsesc în 

SEPT. FRANKF. şi în versiunile româneşti. 

Cap 15 
69 Acest verset lipseşte în SEPT. FRANKF.  
70  Prezente în SEPT. RAHLFS, versetele 22-24 lipsesc în 

SEPT. FRANKF.  
71  În text, scris: dÁmnezß, greşeală de copist. 

Cap 16 
72  În text urmează o secvenţă indescifrabilă, tăiată cu 

cerneală neagră. 
73  Marginal, marcată printr-o vrahie scrisă cu roşu, 

adăugirea: că. 
74  Marginal, marcată în text prin trei vrahii scrise cu roşu, 

nota: cuptoriul. 
75  În SEPT. RAHLFS mai urmează o propoziţie. 

Cap 17 
76  În text urmează un cuvînt indescifrabil, tăiat cu cerneală 

neagră. 
77  În text, scris br™de'ra‘, greşeală de copist corectată prin 

adăugarea, pe margine, a silabei -nic, marcată în text 
printr-o vrahie scrisă cu roşu.  

78  În text, scris a'‚a, greşeală de copist corectată prin 
adăugarea, pe margine, a literei -s-, marcată în text 
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printr-o vrahie scrisă cu roşu; este posibil ca lecţiunea 
finală să fi fost a sa şi. 

79  Versetul 18 lipseşte din SEPT. FRANKF.  
80  În SEPT. RAHLFS, o secvenţă inexistentă în SEPT. 

FRANKF.  
81  Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu, 

adăugirea: lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap 18 
82  În text urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră, 

probabil: să căznêşte. 
83  În text copistul a trasat trei linii negre de la un capăt la 

altul al rîndului, pentru a echilibra spaţiul între cele 
două coloane, la sfîrşitul acestei cărţi. 

84  În text, cuvîntul ce este adăugat deasupra rîndului. 
85  Fraza de sfîrşit este scrisă cu cerneală roşie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



IOSEPHUS AD MACHABAEOS 

COMENTARII 

de Adrian Muraru

Introducere 

Tratatul 4 Macabei, s-a spus în repetate rînduri, are o 
soartă ingrată. Numără zeci de ediţii, situaţie privilegiată în 
cazul unui text antic: apartenenţa la Septuaginta a făcut ca el 
să apară în multe ediţii biblice. În pofida acestor 
nenumărate reeditări, care echivalează cu tot atîtea 
posibilităţi de a-l întîlni, exegeza aplicată tratatului este una 
modestă. Teologii, cititori prin vocaţie ai Bibliei, nu se 
recunosc în această piesă retorică, în subiectul ei presimţit 
ca filosofic. Filologii şi filosofii, formal şi material mai 
aproape de 4 Macabei, nu se apropie de acest tratat, 
considerîndu-l în lotul teologiei (de vreme ce este parte a 
Scripturilor). Aşa se face că această scriere biblică a atras 
atenţia unei minorităţi critice: comentariile şi exegezele sînt 
puţin numeroase. Cu excepţia unor serii de comentarii 
biblice, doar cîteva tratate încearcă explicarea şi 
interpretarea acestui text clasic: putem citi sute de exegeze 
antice, medievale ori moderne aplicate altor cărţi biblice, în 
vreme ce 4 Macabei ocupă un loc neînsemnat pe rafturile 
bibliotecilor. Cu atît mai meritoriu este că, în cultura 
română, avem la dispoziţie, pe lîngă traducerile vechi 
biblice şi exegezele elementare (cele cuprinse în manualele 
de studiu al Vechiului Testament, spre exemplu), un 
comentariu aplicat, însoţit de o traducere parţială a cărţii 
biblice, realizate de Virgil Cândea. Acest efort constituie o 
invitaţie la studiu pentru fiecare cititor al tratatului biblic. 
Astfel, traducerea (coloana a patra din volumul de faţă) şi 
comentariul ce urmează încearcă să ofere cititorului de limbă 
română ocazia apropierii de prea-neglijatul tratat biblic. 

Pentru că aceste comentarii sînt conexe traducerii din 
coloana a IV-a (versiunea modernă) din acest volum, 
trebuie spuse cîteva lucruri despre traducerea noastră. Ea 
urmează ediţia de la Frankfurt (1597) a Septuagintei. 
Raţiunea pentru care a fost tradusă această sursă este 
evidentă: atît Biblia de la 1688, cît şi Manuscrisul 45 şi-au 
asumat ca text de bază tocmai ediţia grecească apărută 
Frankfurt, în 1597, după toate aparenţele. Avînd în    
vedere exigenţele proiectului „Monumenta linguae 
Dacoromanorum”, dar şi formatul volumului, care pune în 
paralel cele două traduceri din secolul al XVII-lea ale 

tratatului 4 Macabei, alegerea ediţiei de la Frankfurt (1597) a 
Septuagintei este singura posibilă. Prin urmare, traducerea 
trebuie raportată la această ediţie, dacă se doreşte 
observarea conformităţii ei cu originalul. Aceasta pentru că 
biblistica modernă oferă un text recept diferit în multe 
locuri de ediţiile mai vechi ale textului grecesc. Aceste 
diferenţe au fost surprinse, în repetate rînduri, în comentariile 
care urmează. 

Stilul traducerii a fost determinat de caracterul retoric al 
textului, dar şi de obligaţia fidelităţii faţă de original. Acolo 
unde originalul prezintă secvenţe ce cuprind termeni 
tehnici, am optat pentru o traducere foarte apropiată de 
original. Nu trebuie totuşi uitat că 4 Macabei este, formal, o 
piesă retorică, foarte fluentă şi cu merite stilistice deosebite 
în original: sper ca traducerea să fi reuşit, pe alocuri, să 
redea sugestia acestuia.  

O notă merită chestiunea traducerii termenilor tehnici: 
tradiţia biblică românească, întemeiată în traducerile din 
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, a încercat să surprindă, 
în diferenţa lor, numeroşii termeni tehnici ai originalului. 
Însă încercarea nu a fost întotdeauna reuşită, cauzele fiind 
multiple. Două ar trebui amintite. Mai întîi, 
conservatorismul traducerilor biblice, fapt cultural 
recurent. Apoi, cea mai importantă cauză pare a fi cea 
legată de conformaţia culturală diferită: tratatul 4 Macabei 
este redactat în limba greacă la şapte secole de la scrierea 
primelor opere literare, într-un context în care disciplinele 
umaniste greceşti aveau termeni tehnici, în care filosofia 
ajunsese să fie eclectică, ca urmare a disputelor dintre 
diferite „şcoli de gîndire”. Atunci cînd 4 Macabei a fost 
tradus în limba română, literatura autohtonă era abia la 
început, fără a dispune de un lexic specializat, nuanţat, aşa 
cum era cel al originalului grecesc. Strădania traducătorului 
autohton din secolul al XVII-lea a fost remarcabilă: 
conştient de caracterul tehnic al multor termeni, el i-a 
tradus consecvent, însă alegerile lui erau limitate de 
disponibilitatea lexicală a limbii române. Astăzi, lexicul 
autohton s-a îmbogăţit semnificativ (deşi vocabularul 
filosofic autohton are încă dificultăţi de racordare la cel 
elin), de unde şi posibilitatea unor opţiuni care să redea mai 
nuanţat originalul grecesc. Această alegere este evidentă şi 
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în traducerea modernă parţială a tratatului 4 Macabei, 
realizată de Virgil Cândea. 

Comentariile secvente îşi propun să discute, în principal, 
elementele de retorică ale tratatului, precum şi lexicul filosofic 
al acestuia: cele două teme sînt esenţiale în comprehen-
siunea tratatului biblic. Am redus explicaţia filologică, 
precum şi interpretarea teologică, încercînd să explicitez 
ceea ce este mai dificil de observat într-o traducere a unui 
text retoric: elementele de construcţie a discursului, figurile 
retorice, care de cele mai multe ori se pierd în tălmăcire. La 
fel de important, discuţiile despre termenii filosofici şi 
tehnici, pot clarifica asupra registrului acestui tratat biblic. 
O reflecţie asupra termenilor filosofici este cu atît mai 
necesară cu cît traducerile integrale în română ale acestui 
tratat sînt „tradiţionaliste”, adică recurg la fondul lexical 
restrîns ce construieşte discursul biblic în cultura română: 
traducerea oferită în acest volum este cea dintîi tălmăcire 
integrală care poate valorifica un lexic divers, specializat, 
construit în modernitatea autohtonă. Cum cei mai mulţi 
termeni ce interesează îşi au prima ocurenţă în cel dintîi 
capitol al tratatului biblic, cele mai multe comentarii se vor 
rezuma la acest capitol: de aici distribuţia „inegală”, pe 
capitole, a comentariilor. În fine, mai multe comentarii 
subliniază ideea, ce transpare limpede din textul grecesc, a 
legitimităţii unui alt polis decît cel grecesc: cetatea iudaică, 
întemeiată pe Lege şi condusă admirabil, este egala cetăţii 
greceşti, civilizatoare. Lexicul „puterii”, al „administraţiei”, 
a fost şi el, prin urmare, surprins în traducere.  

Lista bibliografică se află la sfîrşitul comentariilor; 
trimiterile la operele antice au folosit împărţirile clasice ale 
acestora (cărţi/ capitole/ secţiuni/ paragrafe/ rînduri), 
pentru facilitarea consultării lor. 

Capitolul 1 

1:1 

Termenul gr. filosofwvtaton este un superlativ, care 
s-a tradus în mai multe feluri: dacă versiunile premoderne 
construiesc un superlativ al adjectivului folosind adverbul 
prea (BIBL. 1688 are prea filosofesc, ca şi versiunea FILOTEI ori 
MICU), versiunea CÂNDEA preferă extinsul filozofică în cel 
mai înalt grad (p. 190). În traducerea oferită în acest volum 
am preferat forma consacrată, care are avantajul caracterului 
sintetic, util unui incipit oratoric, cum este cel din 4 Macabei.  

1:1 

Termenul gr. lovgo", polisemantic în greacă (‘cuvînt’, 
‘raţiune’, ‘temei’, ‘argument’, ‘discurs’, ‘proporţie’ etc.), este 
tradus în mod tradiţional prin cuvînt (vezi BIBL. 1688, MICU 
şi FILOTEI). Aceasta se întîmplă, eventual, sub influenţa 
intermediarului clasic latin, care este verbum: încă din 
literatura creştină timpurie, semnificaţia ‘cuvînt’ a fost 
privilegiată. Versiunea CÂNDEA preferă echivalarea prin 
problema. Avînd în vedere conţinutul tratatului comentat 
aici, termenul grecesc poate semnifica ‘discurs’ (căci 

întreaga piesă este una retorică) sau ‘argument’ (avînd în 
vedere teza asumată de autorul acestei scrieri). 

1:1 

Pasajul gr. ejpideivknusqai mevllwn eij conţine în 
traducere, în toate versiunile româneşti, conjuncţia dacă: a 
arăta vrînd, dă (MS. 45), vrînd a arăta de (BIBL. 1688), vrînd a 
arăta, de (MICU), vrînd a arăta, de (FILOTEI), vreau s-o expun, 
anume dacă (CÂNDEA). Este totodată posibil ca această 
conjuncţie, eij, să aibă un alt înţeles, atestat de dicţionare, 
‘că’ (vezi LIDDELL-SCOTT, s.v. eij, p. 481). Acest uz este 
limitat la verba affecti, dar poate fi aflat, foarte rar, şi în relaţie 
cu vebul ejpideivknusqai (vezi XENOFON, Hiero 11, 10-11).  

1:1 

Adjectivul gr. au*todevspoto" indică o autoritate 
autonomă, puterea de a conduce care provine de la sine. 
Prefixarea, preferată de autorul grec, poate oferi indicii 
asupra caracterului eclectic al limbajului filosofic al cărţii 4 
Macabei: el optează aici pentru vocabularul medioplatonic. 
Pentru termenul au*todevspoto" (şi substantivul 
au*todespoteiva) avem mărturii platonice, posterioare cărţii 
4 Macabei, la EUSTRATIUS, In Aristotelis Ethica Nicomachea 
VI Commentaria 387, 8, la PROCLUS, In Platonis Parmenidem, 
în mai multe locuri (pasionantă este discuţia din 933 despre 
au*todespoteiva şi au*todouleiva). Foarte interesant este un 
pasaj din VASILE DE SELEUCIA (Sermones XLI 3, 2), ce 
atribuie divinităţii adjectivul, amintind despre „dominaţia” 
acesteia peste cugetări, logismoiv, textul prezentînd în 
continuare faimoasa comparaţie platonică a vizitiului şi 
trăsurii, în registrul constrastant, prezent şi în 4 Macabei, al 
cugetării şi al afectelor. Remarcabil este un pasaj din 
POSIDONIUS, ce foloseşte substantivul au*tokravtwr, care 
descrie situaţia intelectului, nou'" (Fragmentum 398). Nota 
redactată de Virgil Cândea (p. 191, la numărul 2) 
menţionează în discuţia despre acest termen substantivul 
au*tokravtwr. Este, probabil, o confuzie cu termenul din 
titlul tratatului biblic. Ediţia urmată de cercetătorul român, 
conform mărturiei din nota 57, p. 190, este Venetina 
(SEPT. VEN.): „Pentru comparaţiile cu originalul grecesc 
am folosit Biblia de la Veneţia, 1687, imprimată cu sprijinul 
lui Şerban Cantacuzino”. Or, Venetina are, în cazul acestui 
cuvînt, lecţiunea din SEPT. FRANKF., au*todevspoto". De 
aici şi caracterul discutabil al celor afirmate în continuarea 
notei alcătuite de Virgil Cândea: tradiţia biblică românească 
observă compunerea termenului grecesc (au*to-devspoto") 
şi îşi asumă traducerea consecventă a radicalului devsp 
(‘domn’). De altfel, această cale este urmată şi de Virgil 
Cândea, cu obnubilarea prefixului au*to-: stăpînă.  

1:1 

Substantivul gr. toV pavqo", la genitiv plural, este tradus 
în BIBL. 1688 prin patemelor, cunoscînd aceeaşi echivalare în 
variantele biblice ulterioare (MICU, FILOTEI). MS. 45 are şi 
el patimilor. Această variantă este adaptarea fonetică a unui 
derivat al grecescului toV pavqo", substantivul toV pavqhma. 
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Mai întîi trebuie observată traducerea unică, în limba 
română veche, a celor doi termeni greceşti, toV pavqo" şi toV 
pavqhma, prin cuvîntul patimă. Date fiind datele istoriei 
culturale autohtone, termenul este utilizat mai întîi în texte 
teologice, unde indică predominant suferinţa suportată, 
afectarea cuiva, „patima” aceluia. În lipsa altor termeni din 
aceeaşi familie semantică (afectare, pasiune), el este utilizat şi 
în alte contexte (filosofice, psihologice etc.), în care apărea 
în literatura greacă veche. 

1:1 

Adjectivul gr. oJ eujsebhv" este tradus observîndu-se 
caracterul lui compus. Astfel, MS. 45 are cel binecredincios, iar 
BIBL. 1688, MICU şi FILOTEI au cel bun credincios. Fiecare 
ediţie premodernă optează pentru analitic şi, totodată, 
marchează ceea ce astăzi pare neesenţial, articolul elen 
(pentru argumentele pe care un traducător le putea avea 
pentru a traduce articolul textului biblic grecesc, vezi 
comentariul la 1 Rg. 5:8 din MLD VII, p. 229). Traducerea 
analitică are avantajul de a reda şi alţi termeni construiţi pe 
radicalul seb- (spre exemplu ajsevbeia). O altă variantă ar fi 
fost utilizarea termenilor uzuali evlavie şi cucernicie, însă 
aceasta pune probleme de unitate terminologică (atîta 
vreme cît termenul tehnic biblic grecesc eujlavbeia nu ar 
mai putea fi tradus prin evlavie, iar cucernicie este clar conotat 
pozitiv, el nefiind utilizabil în traducerea antonimului 
ajsevbeia). Virgil Cândea, în pofida propriilor explicaţii ce 
clarifică semnificaţia religioasă a termenului (vezi nota 61, 
p. 191), preferă traducerea neutră bine orientată. Dihotomia 
notă explicativă – opţiune de traducere poate fi explicată 
circumstanţial, ca obol plătit tezelor ideologice dominante ale 
vremii sau ca decizie ce ţine cont de ipotezele afirmării unui 
„umanism românesc”, mai bine servit de o traducere ternă. 

1:1 

Termenul gr. logismoiv, un derivat de la lovgo" (pentru 
semnificaţiile acestuia, vide supra), semnifică ‘facultatea de a 
gîndi’, ‘gîndirea în act’. Actul raţionării este opus, aşa cum 
se vede, afectelor. Rom. gînd, folosit în traducerile 
premoderne (MS. 45, BIBL. 1688, MICU, FILOTEI), este 
concurat de modernul raţiune, utilizat de Virgil Cândea în 
traducerea sa parţială a acestui tratat. De remarcat că 
această echivalare pare a servi atît textului grec, cît şi 
tezelor susţinute de cercetătorul român, care încearcă să 
contureze un umanism bazat de dominanţa „raţiunii”. În 
privinţa traducerilor premoderne româneşti, opţiunea 
pentru gînd este interesantă: este neglijată derivarea gr. 
logismov" de la lovgo", care ar fi putut fi oglindită în 
română prin derivarea lui cuvîntare de la cuvînt, cu 
resemnificarea subînţeleasă a primului termen (în textul 
grecesc cele două cuvinte greceşti sînt prezente în acest 
prim enunţ). De altfel, termenul logismov" apare şi în alte 
locuri ale Scripturii greceşti (e.g. Est. 1:1; Iudit 8:14; 1 Mac. 
11:8; 3 Mac. 5:12; Ps. 32:10; Prov. 6:18; Ier. 11:19; Rom. 
2:15; 2 Cor. 10:4), unde traducerile oferite sînt diverse. Din 
perspectiva lexicului filosofic, este interesantă opţiunea 

pentru logismov", teoretizat de stoicii vechi ca facultate 
activă („stoicii spun că partea conducătoare, toV 
hJgemonikovn, este cea mai înaltă a sufletului, cea care 
activează reprezentările şi consimţirile şi simţirile şi 
impulsurile; pe aceasta o numesc logismov"”, SVF II, 836). 
Acest logismov" pare a fi o manifestare a unui lovgo" 
universal, principiu al lucrurilor. Caracteristica activă a lui 
logismov" este afirmată în multe locuri de vechii stoici. 
Astfel, se vorbeşte despre o „mişcare a logismov" ce îşi 
propune să le examineze, de sus, pe toate şi să cerceteze în 
privinţa tuturor” (SVF III, 1086). În traducerea oferită 
acestui termen am preferat o echivalare care să indice 
„fluenţa” subînţeleasă a lui logismov": formele de infinitiv 
lung (cugetare, gîndire) par mai potrivite decît cele statice, 
substantivale (raţiune). 

1:1 

În traducerile premoderne (MS. 45, BIBL. 1688, MICU, 
FILOTEI), gr. filosofiva este preluat prin transliterare, 
ceea ce era oarecum previzibil încă de la începutul 
enunţului ce prezintă adjectivul înrudit, redat şi el plecînd 
de la radicalul filosof. Interesant este că nu se opteză pentru 
echivalarea analitică, prin observarea compunerii termenului 
grecesc. Opţiunea premodernă poate surprinde, cîtă vreme 
alţi termeni compuşi greceşti (chiar în acest prim enunţ al 
tratatului) sînt redaţi analitic. Un posibil motiv pentru aceasta 
este caracterul tehnic, fundamental, al acestui lexem.  

1:1 

Din perspectivă retorică, primul enunţ al tratatului ne 
înfăţişează teza principală: cugetarea bine cinstitoare are de 
la sine putere asupra tuturor afectelor. În jurul ei se va 
structura întreaga lucrare. Despre acest tip de discurs avem 
informaţii în tratatele antice de retorică. Exista obiceiul 
exersării pe teme diverse: manualele de exerciţiu oratoric 
ne spun că acest tip de discurs, ce susţine (sau combate) o 
teză, se numeşte qevsi". Urmîndu-l pe THEON 
ALEXANDRINUL, cu ale sale Progymnasmata, specia retorică 
numită qevsi" este o „cercetare logică, logikhv, ce include o 
dezbatere, lipsită de personaje definite şi de orice 
circumstanţe (spre exemplu, dacă trebuie să ne căsătorim, 
dacă trebuie să facem copii, dacă există zei”). Această 
specie retorică se deosebeşte de cea „topică”, tovpo", prin 
faptul că aceasta din urmă este dezvoltarea unei chestiuni 
asupra căreia există consens, în vreme ce qevsi" este 
dezvoltarea unei chestiuni controversate. Din această 
cauză, arată THEON ALEXANDRINUL, Hermagoras numea 
această specie oratorică „discriminativă”, krinovmenon, în 
vreme ce Teodor Gadareul o denumea „capitală”, 
kefavlaion. În privinţa introducerilor, THEON 
ALEXANDRINUL conchide că ele pleacă fie de la o 
aserţiune, gnwvmh, ce construieşte „teza”, fie de la un 
proverb, fie de la o maximă, fie de la o apoftegmă sau de la 
o istorioară folositoare, fie de la elogiul sau blamul dat 
chestiunii despre care este cercetarea. Discursurile 
încadrate în specia qevsi" pot fi teoretice (qewrhtikaiv), 
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atunci cînd se cercetează doar de dragul teoriei şi 
cunoaşterii (spre exemplu, dacă zeii proniază universul) sau 
practice (praktikaiv), atunci cînd au trimitere la chestiuni 
practice (spre exemplu, dacă trebuie să ne căsătorim). 
Theon, descriind mai departe această specie retorică, 
observă că subspecia „practică” este mai potrivită audienţei 
largi, avînd un caracter retoric mai pronunţat, în vreme ce 
subspecia „teoretică” se aplică mai bine filosofilor. Iar 
după ce Theon enumeră părţile unui discurs „practic”, 
insistînd asupra unor tovpoi clasici (importanţa, utilitatea, 
faima conexă etc.), schiţînd astfel de qevsi" „practice”, el 
face acelaşi lucru ocupîndu-se de o qevsi" „teoretică”. Mai 
întîi se observă că cele spuse în cazul unei qevsi" „practice” 
nu se aplică tale quale în cazul unei qevsi" „teoretice”: 
ordinea argumentelor trebuie să fie alta. Şi, mai important, 
ordinea este dată de chestiunea pusă în discuţie. Evitînd un 
discurs teoretic despre subspecia „teoretică” a unei qevsi", 
Theon va explica, plecînd de la întrebarea „dacă zeii 
proniază universul”. Urmează „locuri comune” (este 
posibil aceasta pentru zei, care nu pierd nimic proniind 
lumea, apoi aceasta este simplu pentru zeu, care are şi 
ajutorul daimonilor, al eroilor, al altor zei, observîndu-se 
apoi că toate popoarele au noţiunea „proniei” divine, ceea 
ce este arătat de un indiciu, existenţa altarelor şi a 
templelor de mulţumire, aceasta fiind şi părerea înţelepţilor 
Platon, Aristotel, Zenon, apoi că cei ce cred în pronia divină 
sînt renumiţi, avînd o viaţă lină, ba chiar avînd parte de 
plăcere). În schiţa lui Theon, şirul argumentaţiei este lung şi 
nu am redat decît incipit-ul. Aşadar, discursul din 4 Macabei 
este parte a unei zone foarte frecventate în Antichitate. 

1:2 

Grecescul ajrethv este echivalat în MS. 45 prin a cei 
bunătăţi, ca şi în BIBL. 1688, MICU, FILOTEI. Versiunea 
CÂNDEA utilizează echivalentul curent al cuvîntului 
grecesc: virtuţi. Este interesantă opţiunea de traducere 
printr-un derivat de la bun: deşi radicalul grecesc vizat de 
acesta este a*gaq-, tălmăcitorul este pus într-o situaţie 
delicată, în lipsa unui material lexical potrivit. Aceeaşi 
dificultate va exista în cazul unui termen compus, 
kalokajgaqiva (vezi comentariul de la 3:18).  

1:2 

Traducerea veche a gr. frovnhsi" este înţelepciune (v. Ms. 
45, BIBL. 1688, FILOTEI). Termenul desemnează 
preponderent inteligenţa practică. Virgil Cândea 
echivalează aici prin prudenţă. Traducerea acestui termen 
exemplifică o dificultate recurentă, observabilă în vechile 
traduceri româneşti: familiile lexicale greceşti, foarte ample, 
exersate în secole de uz cultivat al limbii, nu îşi pot afla 
echivalenţi (egali în număr) în limbile vernaculare. De aici 
dificultatea de a reda termeni tehnici, teologici ori filosofici 
în limba română premodernă. În acest caz, observăm că 
atît sofiva, cît şi frovnhsi" ori swfrosuvnh (ce apare în 
versetul următor al acestui tratat biblic, tradus de obicei 
prin înţelepciune) au drept echivalent pe unicul înţelepciune, 

ceea ce este reductiv, simplificator. Suplimentar, o astfel de 
traducere pune probleme elementare de înţelegere, precum 
şi de prelucrare interpretativă. Revenind la termenul 
grecesc şi la semnificaţia sa, precizată în Antichitatea 
filosofică, prudenţa (frovnhsi") este virtute cardinală, 
apărînd în multe nomenclatoare stoice (sau de inspiraţie 
stoică). Un fragment din ALEXANDRU DIN AFRODISIA ne 
redă un raţionament stoic, atribuit lui Hrisip: „Dacă însă 
există zei, zeii sînt buni. Iar dacă [se întîmplă] aceasta, 
atunci virtutea (ajrethv) există. Însă dacă există virtute, 
există prudenţă (frovnhsi"). Iar dacă aceasta [se întîmplă], 
atunci există o ştiinţă a celor ce trebuie făcute şi a celor ce 
nu trebuie făcute” (SVF II, 1005). Rolul dominant al 
acesteia în tabloul general al virtuţilor este afirmat de 
POSIDONIUS: doar Soarta (tuvch) învinge prudenţa, cea 
care pare a le stăpîni (kurieuvein) pe toate (fr. 173).  

1:3 

Substantivul swfrosuvnh", care semnifică ‘cumpătare’, 
este tradus în MS. 45 prin a întregăciunei. Traducerea acestui 
cuvînt a pus probleme încă din Antichitate: CICERO 
observa semantica amplă a acestui termen tehnic grecesc. 
Astfel, în Tusculanae disputationes, 3, 8, 16, el explică: „Veri 
etiam simile illud est, qui sit temperans – quem Graeci 
swfrovna appellant eamque virtutem swfrosuvnh vocant, 
quam soleo equidem tum temperantiam, tum moderationem 
appellare, non numquam etiam modestiam”. O posibilă 
explicaţie pentru această neaşteptată opţiune de echivalare 
în română ar putea fi observarea semanticii verbului 
corelat, swfronei'n. El ar indica faptul de ‘a fi sănătos la 
minte’, adică, eventual, ‘a fi întreg la minte’. În BIBL. 1688 
termenul swfrosuvnh" este tradus ale înţelepciunii, ca şi în 
MICU şi FILOTEI. Redundanţa observată în comentariul 
anterior face dificilă înţelegerea pasajului: diversitatea lexicală 
a originalului (ce subîntinde o diversitate semantică) este 
desfiinţată prin traducerea unică oferită în română. 

1:3 

Dubletul gr. gastrimargiva" te kaiV ejpiqumiva" este 
dificil de regăsit, în dualitatea lui şi în contrast cu 
logismov", dacă citim ceea ce a supravieţuit din literatura 
filosofică antică. Un segment platonic pune cele două 
substantive greceşti în consecuţie (Phaedrus, 238), însă 
subordonarea lăcomiei faţă de poftire este evidentă. În 
plus, pandantul clasic al lăcomiei (înţeleasă ca lipsă de 
saţietate în privinţa mîncării) este excesul consumului de 
vin. Un rol important este acordat lăcomiei în listele 
ulterioare ale afectelor: ATANASIE AL ALEXANDRIEI indică 
drept prioritară lăcomia pîntecului, gastrimargiva (v. Sermo 
pro iis qui saeculo renuntiarunt). Este posibil, avînd în vedere 
construcţia retorică a textului, ca primul substantiv al 
sintagmei să indice ceea ce este mai cunoscut din ceea ce 
semnifică cel de-al doilea substantiv. Dificultatea înţelegerii 
acestei posibile taxonomii este potenţată de caracterul 
„neregulat” al seriilor următoare de afecte (vezi 1:4-5). 
Merită menţionată o altă soluţionare a acestui pasaj 
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complicat. Astfel, DE SILVA consideră, pe urmele lui 
DUPONT-SOMMER, că cele două substantive indică specii 
ale „poftirii”: ejpiqumiva" ar indica pofta sexuală (vezi        
p. 73). Eufemismul utilizat aici trimite la ceea ce va discuta 
secvenţa 2:1-6, acolo unde se vorbeşte despre „poftirea” soţiei 
aproapelui. Un contraargument adus interpretării ar putea 
pleca de la situaţia „specifică” a primului substantiv din 
sintagmă, precum şi de la deficitul eufemistic al acestuia. 

1:3 

Sintagma gr. kwlutikw'n paqw'n poate fi citită încă la 
ARISTOTEL, în registru biologic însă (vezi Historia 
animalium, 634a). Cele mai multe ocurenţe ale adjectivului 
kwlutikov" sînt în registrul proxim, cel medical, fiind însă 
utilizat şi în cel etic (îndeosebi în discursul despre virtute). 

1:4 

Versetul prezintă de două ori sintagma gr. 
ejmpodistikw'n paqw'n. Adjectivul ejmpodistiko"v este 
rarisim în literatura veche. El apare, de cele mai multe ori, 
în context medical ori filosofic. Pare a fi fost inventat de 
Aristotel şi, în consecinţă, a fost utilizat cu predilecţie de 
peripatetici. Ceea ce nu îl împiedică să fie parte a lexicului 
filosofic eclectic al Antichităţii Tîrzii: este folosit de Marcus 
Aurelius, dar şi de Didim cel Orb. Încă un indiciu despre o 
structură filosofică eclectică, predominant stoică, ce nu ar 
fi lăsat vreo urmă dacă 4 Macabei s-ar fi pierdut. 

1:4 

Genitivul sg. kakohqeiva" este tradus răului nărav în MS. 
45, ca şi în BIBL. 1688, MICU şi FILOTEI. Traducerea este 
analitică, observîndu-se compunerea substantivului 
grecesc. Contrapunerea „dreptate” – rău nărav, realizată în 
acest verset, se poate origina într-un pasaj platonic 
(Respublica, 348d), în care Trasymachos este întrebat, în 
concluzia unui raţionament construit prin dialog: „Aşadar, 
numeşti nedreptatea rău nărav?” (de vreme ce sofistul 
identificase dreptatea cu „bunul nărav”, eujhqeiva, ar fi fost 
firesc ca antonimul dreptăţii să fie kakohqeiva, „răul 
nărăv”). Termenul este folosit mai degrabă în registru 
retoric: la ARISTOTEL apare de cele mai multe ori în 
Rhetorica. El este întrebuinţat de ISOCRATE (Areopagiticus, 
Antidosis, Panathenaicus), DEMOSTENE (In Midiam), 
AESCHINES (De falsa legatione, In Timarchum). Folosirea în 
opere retorice a substantivului îi asigură o penetrare în diverse 
scrieri istorice. De observat un uz extins al acestuia în lucră-
rile medicale. Septuaginta îl foloseşte de şase ori (de trei ori 
în acest tratat, de două ori în 3 Macabei, o dată în Estera), iar 
Noul Testament o singură dată (Rom. 1:29). Virgil Cândea 
propune răutatea (opţiunea este posibilă, chiar dacă intră în 
coliziune cu traducerea curentă a gr. kakiva). 

1:4 

Genitivul sg. ajndreiva" este echivalat în MS. 45 prin 
vitejiei, ca şi în BIBL. 1688, MICU şi FILOTEI. CÂNDEA 
optează pentru bărbăţiei (observînd, foarte probabil, etimonul 
substantivului grecesc, a*ndr-, care semnifică ‘bărbat’). 

1:4 

Cele trei tipuri de contenitoare patime (MS. 45) sînt, după 
SEPT. FRANKF., qumou' te kaiV fovnou kaiV povnou. Aşa că 
traducerea oferită de MS. 45 şi de BIBL. 1688 este cea 
corectă: mîniei şi uciderii şi durerii. Textele moderne ale 
Septuagintei oferă o altă serie: qumou' te kaiV fovbou kaiV 
povnou. Confruntat cu acest pasaj, Virgil Cândea traduce 
mînia, osteneala şi frica. Într-o notă la această secvenţă (nota 66, 
p. 192), traducătorul nu înţelege tălmăcirea din BIBL. 1688 
a celui de-al doilea termen din serie şi încearcă o explicaţie: 
„uciderea (povno" = frica; traducătorul redă termenul în 
primul său sens: ‘îngrozirea altuia’)”. În fapt, Virgil Cândea 
aminteşte în explicaţia sa cel de-al treilea component al sintag-
mei greceşti (scrie povno" în loc de fovbo") şi foloseşte o 
ediţie modernă a Septuagintei, care are în acest loc fovbou, nu 
fovnou: dacă se ţine cont de lecţiunea, diferită, a vechilor 
ediţii ale textului grecesc (şi versiunea venetină, declarat 
asumată de Virgil Cândea, are aici qumou' te kaiV fovnou 
kaiV povnou), nu este necesară nici o explicaţie suplimentară 
pentru justificarea „uciderii”. Aşa că sînt corecte traducerile 
vechi (BIBL. 1688, MICU; FILOTEI pare a conţine o eroare 
de redactare: a mîniei şi uciderei şi durere). 

1:4 

Este dificil de explicat clasificarea livrată de SEPT. 
FRANKF.: qumou' te kaiV fovnou kaiV povnou. Cele trei ar 
indica afectele care împiedică exersarea bărbăţiei, a vitejiei, 
ajndreiva. Spre exemplu, cel de-al treilea termen din 
sintagmă indică, din perspectivă stoică, un neutru etic (vezi 
SVF III, 117). Cu totul enigmatic este cel de-al doilea 
termen din expresia grecească: uciderea pare imposibil de 
explicat în această conjunctură. Este adevărat că unele 
texte antice asociază implusivitatea, „mînia”, cu moartea 
(e.g. HERODIANUS, Ab excessu divi Marci, 3, 7; EUSEBIU DE 
CEZAREEA, Historiae Romanae, 5). Dacă luăm în considerare 
aceasta, avînd în vedere caracterul retoric al textului, putem 
vedea aici o construcţie hendiadică, în care primul 
substantiv îl determină pe cel de-al doilea: de unde şi 
soluţia sugerată în traducere, impulsivitatea [care aduce] 
uciderea. De aici opţiunea ediţiilor moderne ale Septuagintei, 
care preferă aici fovbou. Avantajul adus de această lecţiune 
este minimal: există serii ce pun laolaltă două din cele trei 
substantive, citite în conjuncţie (vezi, de exemplu, textul lui 
GALENUS din De propriorum animi cuiuslibet affectuum 
dignotione et curatione 5, 24: „Ori nu ar putea considera că 
impulsivitatea [qumov"] este o boală a sufletului? Sau în 
zadar crezi că cei din vechime le-au numit afecte ale 
sufletului pe toate acestea: întristare, urgie, impulsivitate 
[qumov"] poftire [ejpiqumiva] frică [fovbo"]?”). Este însă mai 
greu de identificat şirul substantival propus de ediţiile 
moderne în vreo doctrină filosofică antică accesibilă 
cititorului modern. Comentatorii au încercat să clarifice 
pasajul 1:3-4. FREUDENTHAL consideră că neregularitatea 
din textul grecesc se datorează unei inserţii nefericite a unui 
scrib aflat în faţa unui text corupt (p. 148-150). Dificultatea 
majoră observată a fost aceea a prezenţei lui qumov" în 
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contrapondere cu bărbăţia (ajndreiva), de vreme ce filosofii 
îl asociază cu aceasta din urmă (vezi DUPONT-SOMMER,   
p. 88). Într-adevăr, PLATON (Respublica 375a) şi ARISTOTEL 
(Ethica Eudemia 1229a) asociază cele două substantive, 
considerîndu-le corelative; cu atît mai dificilă o lectură 
antinomică, ca cea propusă la 1:4. Propunerea a fost secţio-
narea seriei qumou' te kaiV fovbou kaiV povnou şi mutarea 
primelor trei cuvinte înaintea formei de genitiv sg. a substan-
tivului kakohqeiva: astfel, s-ar obţine un text coerent (vezi 
DE SILVA, p. 72-73, precum şi menţiunea finală de la        
p. 74). În urma acestei modificări, afectele ce împiedică 
dreptatea ar fi impulsivitatea şi răul nărav, în vreme ce 
bărbăţia ar fi împiedicată de frică şi durere (urmăm ediţiile 
moderne ale tratatului, care citesc aici fovbou kaiV povnou). 
Această sugestie ar echilibra, totodată, tabloul general al 
virtuţilor şi al afectelor ce le împiedică: fiecare virtute ar 
putea fi „oprită” de două afecte. Însă acest paralelism este 
chestionabil, cîtă vreme manuscrisele nu îl înfăţişează. 

1:5 

După ce a înfăţişat afectele ce pot împiedica exersarea 
virtuţilor, tratatul oferă o retorică obiecţie: este chestionată 
situaţia afectelor ce pot împiedica cugetarea, uitarea şi 
necunoaşterea (lhvqh kaiV a!gnoiva). Formal, procedura 
poate isca nedumerire: această chestionare poate fi 
considerată prematură, avînd în vedere ca sîntem încă în 
preambulul piesei retorice. De aceea, exegeze mai vechi 
(e.g. FREUDENTHAL, p. 150-152) consideră că avem de-a 
face, în acest loc, cu o interpolare (ori cu o dislocare), 
interogativa introducînd o obiecţie după modelul din 
2:24-3:6. Desigur, plasarea în exordium a acestei obiecţii 
poate isca neînţelegeri: de vreme ce teza ce va fi discutată a 
fost tocmai anunţată (la 1:1), este nefiresc ca imediat să se 
amintească o obiecţie (s-ar încălca, astfel, un principiu, cel 
al perceperii corecte a tezei ce urmează să fie argumentată 
în discurs: orice introducere doreşte să atragă atenţia 
auditoriului, să îl facă favorabil temei discutate şi să îi 
stimuleze interesul pentru tema discutată). Exegeze recente 
tind să legitimeze procedura urmată aici, îndepărtînd teoria 
interpolării (dislocării): utilizînd indicaţii privitoare la acest 
tip de discurs (care propune o qevsi", o teză, „politică” sau 
„teoretică”, ce urmează a fi demonstrată), se consideră că 
este legitimă utilizarea unor întrebări. DESILVA îl aminteşte 
pe AFTONIUS, care menţionează utilizarea obiecţiilor în 
cazul unei qevsi" (vezi Progymnasmata, cap. PeriV qevsew"). 
În fapt, dacă urmăm nu doar indicaţiile teoretice (amintite 
de DE SILVA la p. 75), ci şi exemplificarea lui AFTONIUS 
(care discută o „teză” clasică, „Dacă trebuie să ne 
căsătorim”), observăm că obiecţiile apar, în cazul de şcoală 
discutat acolo, după o introducere consistentă (e[fodo"), în 
care „teza” este afirmată folosindu-se exemple ce insistă pe 
asimilarea virtuţilor, aşa încît obiecţia vine după fixarea 
unui fond aperceptiv consistent. Or, prezentul tratat nu 
pare a înfăţişa suficient de clar teza principală (supremaţia 
raţiunii) înainte de formularea obiecţiei din acest verset: 
după ce se indică „teza” (versetul 1) şi se solicită atenţia 

aplicată a auditoriului (2), urmează două versete (3 şi 4) ce 
conţin o discuţie despre virtuţi şi despre afecte. Apoi este 
enunţată o obiecţie. Astfel, teza propusă pare a nu fi 
consolidată înainte de formularea primei obiecţii: situaţia 
poate fi explicată fie prin presupusa familiaritate a recepto-
rului cu tematica filosofică discutată, fie printr-o deficienţă 
de construcţie. În cazul primei ipoteze, a unui public specia-
lizat, iniţiat în filosofie şi deprins să urmărească rafinate 
raţionamente, este greu de explicat de ce textul cărţii 4 
Macabei foloseşte in extenso exemplificarea (i.e. relatarea 
detaliată a sacrificiului făcut de Eleazar, de cei şapte fraţi şi 
de mama lor), utilizată mai degrabă în faţa unui public 
neexersat filosofic. Aşa că, după toate probabilităţile, 
obiecţia înfăţişată aici ţine mai degrabă de o deficienţă de 
construcţie a piesei retorice (admiţînd, desigur, că autorul 
cărţii 4 Macabei poate greşi în demersul său oratoric). 

1:5 

Dubletul gr. lhvqh kaiV a!gnoia este mai puţin întîlnit în 
literatura filosofică. Ocurenţe pot fi aflate la FILON (De 
specialibus legibus 4, 70), IOAN FILOPON (De aeternitate mundi, 
255), PLUTARH (De latenter vivendo 1129b). Cel din urmă 
face, de altfel, legătura între neştiinţă şi uitare în registru 
platonic (vezi Fragmenta 215b; interesantă este menţionarea 
aceleiaşi sintagme în comentariul lui DAMASCIUS la Faidon, 
277). Acelaşi PLUTARH asociază necunoaşterea şi uitarea, 
adăugate întunericului, cu moartea (vezi Non posse suaviter 
vivi secundum Epicurum 1093a). Într-un alt paragraf al 
aceleiaşi scrieri (1104e), PLUTARH oferă alte indicii ale 
„terifiantului chip al morţii”: „lipsa de simţire, uitarea şi 
necunoaşterea”. Despre o dublă necunoaştere vorbeşte 
PROCLUS, în In Platonis Alcibiadem I, 189: întregul pasaj este 
aplicat gnoseologiei platonice (sufletele deţin cunoaşterea 
înainte de a intra în trupuri, uitarea este una dintre cauzele 
necunoaşterii, cea de-a doua fiind convingerea, eronată, că 
am cunoaşte prin noţiunile curente; a se vedea şi paragraful 
224, care aminteşte încă o dată dubletul, în care „căderea” 
în acest trup este cauză pentru „uitare şi rătăcire şi 
necunoaştere”). De remarcat că la FILON descoperim, 
suplimentar, dubletul lhvqh kaiV... a*frosuvnh, în contextul 
unei discuţii despre starea de veghe şi cea de somn (vezi De 
specialibus legibus, 1, 99). Din cele menţionate, s-ar putea 
crede că sintagma discutată ţine de o tradiţie platonică, facil 
integrată într-un text eclectic, cum este 4 Macabei. 
Bibliografia curentă insistă pe filiaţia stoică a doctrinei 
despre neştiinţă, a!gnoia. Virgil Cândea, pe urmele lui 
Townsend, discută despre acest termen din perspectivă 
stoică (vezi nota 68, p. 193). Este drept că stoicii indică 
necunoaşterea ca o cauză a viciilor; Hrisip enunţă unul din 
„paradoxurile” stoice: nu există ceva despre care înţeleptul 
să nu aibă cunoaştere (mhdeVn a*gnoei'n toVn filovsofon), de 
unde rezultă că cel ce cugetă nu va săvîrşi nimic netrebnic 
(Fragmenta logica et physica 131, 41-46). Este însă dificil să 
identifici fragmente stoice care să pună laolaltă cele două 
substantive ale sintagmei. Desigur, în contextul oferit în     
4 Macabei, nu este facil să plasăm sintagma în descendenţă 
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platonică: cele două substantive apar împreună în texte filo-
sofice de inspiraţie platonică, însă ele nu sînt plasate, formal, 
în categoria afectelor (pavqh), aşa cum o face pseudoepigraful 
biblic. Este, aşadar, de presupus o prelucrare stoică (în 
descendenţă aristotelică) a temei uitării şi neştiinţei. 

1:5 

Răspunsul dat întrebării ce înfăţişează obiecţia este tipic 
lucrărilor retorice; o reluare a termenului gr. geloi'on poate 
fi citită în capitolul 3, versetul 1. Violenţa retorică a 
respingerii obiecţiei este evidentă: este preferată, înaintea 
unui răspuns argumentat, descalificarea preopinentului care 
aduce obiecţia. Interpretarea comună a acestui răspuns 
insistă pe caracterul previzibil al obiecţiei: autorul tratatului 
4 Macabei se situează de partea „înţelepciunii comune”, iar 
receptorul este de acord cu autorul, aşa că obiecţia nu are 
temei. Totuşi, merită observată succesiunea utilizată în 
formularea răspunsului: mai întîi este denunţat caracterul 
„rizibil” al obiecţiei, apoi este explicat de ce obiecţia nu are 
sens (cugetarea este stăpînă peste toate afectele, mai puţin 
peste propriile afecte). Un alt rationale pentru procedura 
folosită aici ar putea pleca de la observarea exordiului 
acestui discurs. Se poate vedea că, pînă în acest punct, nu 
s-a menţionat niciunde vreo restricţie în privinţa caracterului 
„de la sine stăpînitor” al cugetării: s-a subînţeles caracterul 
universal al dominaţiei cugetării asupra afectelor. Or, 
obiecţia, precum şi calificarea dată de autor acesteia 
(hazliu), ar putea introduce în text necesara restricţie 
teoretică: într-adevăr, cugetarea este suverană, cum ne 
spune chiar titlul tratatului, peste afecte, însă nu peste toate 
afectele, ci doar peste cele ce nu „afectează” cugetarea. 

1:6 

Odată cu acest verset, tabloul afectelor, distribuite după 
virtuţi, este posibil. Astfel, urmînd textul SEPT. FRANKF. şi 
luînd în considerare şi informaţia din 1:14: 

Virtutea              Speciile     Afectele 
generică         virtuţii generice 

     prudenţa/ cugetarea – uitarea 
– necunoaşterea 

            dreptatea  – răul nărav 
înţelepciunea              bărbăţia  – impulsivitate 

– ucidere 
– durere 

          cumpătarea  – lăcomia pîntecelui 
– poftirea 

O situaţie specială o are prudenţa, definită ca virtute 
(1:18), prin care cugetarea are putere asupra afectelor (cf. 
1:19). Cugetarea are să împiedice efectele afectelor în aria a 
trei virtuţi specifice: dreptatea, bărbăţia, cumpătarea. 
Rămîne, din această perspectivă, neclarificată situaţia 
afectelor ce împiedică prudenţa (ori cugetarea: tratatul 4 
Macabei nu pare a fi consistent în această corelare): ce poate 
fi contrapus uitării (sau necunoaşterii), astfel încît virtutea 
prudenţei să fie prezentă, de vreme ce cugetarea nu poate 
împiedica aceste afecte? Întrebarea este una importantă, 
din moment ce o cugetare „afectată”, ce nu domină uitarea 

şi necunoaşterea, nu poate „controla” afectele ce pun în 
pericol celelalte virtuţi. 

1:6 

Interesantă este turnura traducerilor vechi, ce strecoară 
în text adverbul doar (MS. 45: doară, ca în BIBL. 1688, MICU, 
FILOTEI), de negăsit în textul grecesc (unde ar fi trebuit să 
se afle, eventual, movnon). Acest „adaos” modifică semnifi-
caţia enunţului: în lecţiunea traducerilor vechi, cele două 
subordonate finale indică atît dispariţia afectelor, cît şi 
(consecinţă logică a primei finale) imposibilitatea ca ele să 
domine. În fapt, atît SEPT. FRANKF., cît şi ediţiile moderne 
ale Septuagintei nu atestă situaţia din traducerile vechi româneşti 
(traducerea CÂNDEA este exactă). Diferenţa este importantă, 
de vreme ce a existat o aprinsă dispută, în Antichitate, privi-
toare la situaţia afectelor în economia unei vieţi fericite. 
Poziţia stoică dominantă este cea a necesităţii extirpării 
afectelor: a*pavqeia este recomandabilă tuturor (de observat 
explicaţia din In Ethica Nicomachea II commentaria 128). 
Doctrina aristotelică este diferită, fiind recomandabilă „grădi-
nărirea” afectelor, buna lor administrare (ALEXANDRU DIN 
AFRODISIA ne spune, în In Aristotelis Topicorum commentaria, 
239, că aceasta este preferabilă „apatiei”). O atitudine diferită, 
influenţată de aristotelism, o are stoicul eclectic POSIDONIUS, 
care crede că extirparea afectelor este imposibilă (cîteva 
argumente sînt enumerate în Fragmenta 437). De observat 
că FILON respinge metriopavqeia ca fiind insuficientă: 
Moise „nu iubeşte metriopavqeia, ci a*pavqeia” (Leges 
allegoriarum 3, 129). Iar contextul este cel al edificării: 
„Observă cum cel desăvîrşit se îngrijeşte mereu de 
a*pavqeia desăvîrşită! Dar cel ce progresează, fiind al doilea, 
Aaron, exersează metriopavqeia, aşa cum spuneam” (Leges 
allegoriarum 3, 132). O poziţie „mixtă” în această problemă 
prezintă PORFIR: „Dispoziţia [corectă] în privinţa virtuţilor 
politice este considerată a se afla în metriopavqeia, cîtă 
vreme au ca scop a vieţui ca om după fire, în vreme ce 
[dispoziţia corectă] în privinţa virtuţilor teoretice este 
considerată a se afla în a*pavqeia, al căror scop este 
asimilarea cu Dumnezeu” (Sententiae ad intelligibilia ducentes 
32). În această dispută antică, poziţia autorului tratatului 4 
Macabei este una temperată: el nu propune extirparea 
afectelor, ci doar buna lor administrare. Interesant este că 
discursul foloseşte în acest incipit, pentru a descrie relaţiile 
dintre afecte, virtuţi, facultăţi ale sufletului, termeni specifici 
limbajului politic: relaţia de subordonare/ supraordonare 
este acoperită de concepte ale puterii politice. 

1:6 

Trebuie observat că gr. ei^xai este tradus în MS. 45 să să 
supuie (cu variante proxime în BIBL. 1688: să să supue, MICU: 
să se supuie, FILOTEI: să se supue). CANDEA preferă pasivul: 
să nu fim biruiţi.  

1:7 

Spre deosebire de primul verset, care amintea de bine 
cinstitoarea cugetare (apropiindu-se astfel de „oximoron 
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cultural”, acuzat uneori în chiar debutul acestui tratat), 
acest verset aminteşte, în repetarea „tezei” generale a 
discursului, doar de cugetarea care este suverană peste 
afecte. Aşadar, adjectivul eujsebhv" lipseşte în acest loc. DE 
SILVA consideră că putem subînţelege aici adjectivul 
(prezent, de altfel, în Codex Alexandrinus), autorul trata-
tului echivalînd cugetarea cu bine cinstitoarea cugetare (p. 79).  

1:7 

Adverbele pollacovqen şi ajllacovqen sînt uzuale în 
piesele retorice antice. Ele sugerează auditoriului îndreptăţirea 
tezei susţinute, precum şi uşurinţa în a găsi şi înfăţişa 
argumente în favoarea acesteia. Primul adverb este utilizat 
de opt ori de către Demostene, apărînd şi la Hyperides, 
Lysias etc. Cel de-al doilea este utilizat, în context retoric, 
mai rar (la Antifon Retorul, spre exemplu). Dublarea 
adverbului este intensivă. Interesant este că după această 
indicaţie generică, a multiplelor argumente în favoarea tezei 
susţinute, autorul se va focaliza pe oferirea de exempla, utile 
unui public divers. Traducerile româneşti vechi folosesc, de 
obicei, soluţia MS. 45, de multe părţi, dară, şi de aiurilea (BIBL. 
1688: de multe părţi, dară, şi de aiurelea, cu variante proxime în 
MICU, care prezintă forma airilea, ca şi FILOTEI). CÂNDEA 
preferă o traducere diferită: prin multe pilde şi din multe izvoare 
(traducerea pare a fi restrictivă, dacă o comparăm cu 
originalul, care indică diversitatea căilor argumentative). 

1:8 

Opţiunea autorului pentru exemplul istoric, pentru proba 
adusă dintr-o întîmplare (memorabilă), este clasică pentru 
discursul deliberativ. ARISTOTEL indică acest tip de dovezi 
ca foarte util în discursurile deliberative: ceea ce s-a petrecut 
în trecut este argument credibil pentru ceea ce se va petrece, 
în aceeaşi speţă, în viitor (vezi Rhetorica, 1, 9, 40; 2, 20, 8). 

1:8 

Grecescul ajndragaqiva (redat, incorect, ca 
ajndragaqei'a de Virgil Cândea în nota 69, p. 193) este 
tradus bărbăţiia bună de MS. 45 (BIBL. 1688 are doar 
bărbăţia, cu variante similare în MICU şi FILOTEI). 
Tălmăcirea lui Cândea observă compunerea termenului 
grecesc: înalta bărbăţie. Cuvîntul grecesc este clasic: o 
lucrare a lui Democrit purta titlul PeriV ajndragaqiva" h] 
periV ajreqh'" (vezi şi secvenţa din versetul 10, care 
aminteşte de „virtute” ca merit al personajelor amintite în 
acest verset), iar retorii îl folosesc frecvent (Demostene, 
Isocrates, Isaeus, Aeschines, Hyperides etc.). Septuaginta îl 
utilizează de opt ori (o singură dată în afara cărţilor 1-4 
Macabei, în Estera 10:2). 

1:8 

Sînt menţionate aici cele două exempla ce vor susţine 
teza supremaţiei raţiunii. Selecţia, observă exegeţii, este 
exclusiv iudaică: se evită discutarea unor fapte (ori 
exemple) memorabile din spaţiul grecesc (DE SILVA, p. 78). 
Interesant este că FILON utilizează, în exemplificările sale, 
figuri clasice greceşti: Anaxarhos şi Zenon Eleatul sînt 

figuri legendare, care au trecut prin chinuri şi cazne 
similare personajelor biblice evocate în 4 Macabei (Quod 
omnis probus liber sit 106-109). Sînt importante şi figurile 
tragice ale grecităţii: FILON (Quod omnis probus liber sit 116) o 
menţionează pe Polixenia, cea deplînsă de Euripide. 
Interesant este că şi FILON foloseşte figuri feminine şi de 
adolescenţi pentru a confirma doctrine morale (vezi pasajul 
Quod omnis probus liber sit 117, unde se subliniază valoarea 
libertăţii  prin apel la pildele oferite de „cele ce sînt mai 
slab cugetătoare, prin fire, şi de cei mai cruzi la vîrstă”). 
Pildele date de FILON merg pînă în arenă: el evocă 
eforturile luptătorilor, ale boxerilor ce îndură pînă şi 
moartea (Quod omnis probus liber sit 106-109). Strategia 
autorului tratatului biblic, de a folosi două episoade ale 
istoriei ebraice (Eleazar şi familia celor opt), evitînd orice 
exemplu care ar trimite la istoria „elenă”, la mitologia 
greacă, poate indica profilul autorului tratatului 4 Macabei, 
publicul vizat de acesta. Din perspectiva planului acestei 
piese retorice, cele două exemple enunţate aici împart 
tratatul în două secţiuni: în cel dintîi se va istorisi episodul 
Eleazar (prezent şi în 2 Mac. 6:18-7:42), apoi episodul celor 
şapte tineri şi al mamei lor.  

1:9 

Insistenţa pe cele două episoade istorice tocmai 
amintite (şi totodată opţiunea pentru dovezi ce provin din 
exemple istorice) poate dobîndi o explicaţie secundă, 
internă, dincolo de raţiunile „externe” ce conduc discursul, 
menţionate anterior. Faptul că se aminteşte un episod 
istoric, care are vocaţia de a învăţa despre supremaţia 
raţiunii asupra afectelor, poate oferi un contraargument 
posibilei obiecţii ce vizează afectele ce acţionează asupra 
cugetării (chestiune amintită într-un comentariu la 1:7). Or, 
ceea ce oferă autorul prin evocarea unui episod istoric, 
dovadă a biruinţei cugetării asupra afectelor, este tocmai 
antidotul împotriva afectelor ce pot altera cugetarea, 
uitarea şi necunoaşterea. Prin amintirea acestor 
impresionante episoade ale istoriei iudaice, cugetării i se 
aminteşte ceea ce eventual a uitat, îndepărtîndu-se (prin 
afirmarea tezei şi aducerea unor dovezi) şi pericolul 
ignoranţei, al necunoaşterii. Astfel, cugetarea poate 
administra afectele, avînd în vedere că cele ce o pot afecta 
direct, ignoranţa şi uitarea, îşi au un remediu: textul însuşi, 
asimilat şi amintit, ce ne demonstrează că, negreşit, 
cugetarea are putere asupra afectelor. Dificultatea în 
rezolvarea acestei chestiuni, a afectelor ce influenţează 
direct cugetarea, este vizibilă în literatura dedicată tratatului 
4 Macabei. Astfel, DESILVA încearcă să argumenteze că este 
oarecum firesc ca afectele ce pot altera cugetarea să fie 
stăpînite. Pentru aceasta, el trimite la un loc filonian, care 
conţine termenii în discuţie, a!gnoian kaiV lhvqhn, într-un 
discurs despre calităţile unui judecător (De specialibus legibus 
4,70). Însă contextul filonian, aplicat juridic, nu ajută foarte 
mult în clarificarea problemei puse de 4 Macabei, aşa cum 
însuşi DESILVA recunoaşte (p. 105). Astfel, exegetul este 
obligat să considere că discuţia, în tratatul biblic, se poartă 
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în zona involuntarului: şi aici, în exordium, dar şi în debutul 
capitolului al III-lea, în discuţie ar fi ignoranţa şi uitarea 
involuntare. Însă este chestionabilă această înţelegere a 
secvenţei: tratatul biblic utilizează terminologie filosofică, 
aşa că, dacă obiectul disputei ar fi fost doar involuntarul, 
acest lucru s-ar fi regăsit în text. Şi, dacă aceasta s-ar fi 
întîmplat, tot nu ar fi existat justificare pentru titlul generic 
(şi teza generală a tratatului), care afirmă suveranitatea, fără 
restricţii, a cugetării asupra afectelor. Rămîne, aşadar, 
legitimă o înţelegere diferită a pasajului: cugetarea poate 
depăşi, pe lîngă afectele ce se aplică instanţelor ce-i sînt 
inferioare, şi afectele ce îi sînt proprii, iar instrumentul este 
chiar discursul de faţă. Dintr-o altă perspectivă, interesant 
este un pasaj din IOAN HRISOSTOM, care aminteşte şi el 
„necunoaşterea şi uitarea” ce afectează sufletul omenesc. 
Acestea două, pe lîngă „letargie”, a*qumiva, şi „îngrijorare”, 
frovntisin, i-au fost lăsate omului ca nu cumva el, 
„privindu-şi nobleţea firească, să nu aibă un gînd [despre 
sine] mai mare decît valoarea proprie” (Homiliae de statuis 
11, 2). Aşadar, din perspectivă hrisostomică, aceste afecte 
există în mod salvific: fără ele am fi putut crede că omul 
este „din fiinţa lui Dumnezeu”. 

1:10 

Literatura dedicată acestui tratat discută aprins 
semnificaţia unui pasaj prezent în ediţiile moderne ale 
Septuagintei: acest verset conţine secvenţa gr. kataV tou'ton 
toVn kairovn, care s-ar traduce „la această vreme”. Prin 
urmare, am avea un indiciu despre vremea în care a fost 
alcătuit tratatul de faţă: cei prezentaţi în acest discurs au 
murit „la această vreme”. Cum este puţin probabil ca textul 
să fi fost redactat în acelaşi timp cu martiriul înfăţişat în 
această carte, rămîne ca acest pasaj să indice că discursul a 
fost livrat ulterior martiriului, în ziua în care acesta se 
întîmplase. DE SILVA adoptă această înţelegere a pasajului, 
pe urmele lui Hadas. În SEPT. FRANKF. însă avem o altă 
lecţiune: kat j e*kei'non toVn kairovn, „în acel moment”. 
Această lecţiune este reflectată de vechile traduceri 
româneşti, astfel: pre acêea vrême (MS. 45, BIBL. 1688), pre 
acea vreme (FILOTEI). Traducerea lui Virgil Cândea (la data 
aceasta) nu urmează textul declarativ asumat de traducător, 
cel al Septuagintei tipărite la Veneţia (SEPT. VEN.), care are 
aici kat j e*kei'non toVn kairovn. În consecinţă, nici nota 
explicativă redactată de Cândea, care discută secvenţa kataV 
tou'ton toVn kairovn, nu ajută la înţelegerea pasajului 
septuagintal din BIBL. 1688. Diferenţa în lecţiune, 
neobservată de Virgil Cândea, între versiunile vechi şi cele 
noi ale Septuagintei, îl face să aprecieze, eronat: 
„Traducătorul n-a înţeles aluzia la vreo comemorare 
actuală pentru autor, ci a crezut că este o simplă referire la 
vremea morţii celor şapte fraţi, fără sens, deoarece «vremea 
aceea» nu e specificată în textul precedent, ci abia la III, 1 
(vremea lui Antioh)” (nota 71, p. 194). Traducătorul 
premodern nu a făcut altceva decît să tălmăcească exact 
textul biblic pe care îl avea în faţă, aşa că explicaţia unei 
„contaminări” este superfluă.  

1:11 

Versetul indică dubla intenţie a autorului: aceea de a 
alcătui un encomium celor care au murit bărbăteşte pentru 
credinţă şi, astfel, de a oferi o demonstraţie a tezei susţinute. 
Aşadar, formal, se vor combina în continuare elemente ale 
discursului funebru cu cele ale argumentului filosofic. Aşa 
cum observam deja, cele două arii se determină reciproc: 
discursul funebru este util, oferind exempla dorite pentru 
susţinerea tezei, iar acestea aduc un remediu împotriva „necu-
noaşterii şi uitării”, susţinînd teza supremaţiei cugetării peste 
afecte. Grecescul katevsthsan poate fi înţeles ca tranzitiv 
(„s-au făcut [pe ei înşişi] cauze ale nimicirii tiraniei”) sau ca 
intranzitiv („au ajuns cauze ale nimicirii tiraniei”). Intere-
santă este opţiunea pentru acest verb, ce exprimă adesea 
desemnarea într-o funcţie, într-un rol, precum şi uzul near-
ticulat al substantivului ai!tioi: martirii nu sînt „cauzele” 
biruinţei, ci doar „cauze” ale acesteia. Aşadar, nu se indică 
rolul exclusiv al acestora în schimbarea petrecută: actul 
sinergic este clar indicat. Pe de altă parte, grecescul patriv", 
prezent şi în versetele 4:1, 5:20, 17:21 şi 18:4, livrează, în 
combinaţie cu abstractul politic turannuv" şi cu personalul 
tuvranno", un discurs în registrul civilităţii: opoziţia la 
tiranie este o temă clasică a discursului grecesc politic. 

1:13-30 

După repetarea tezei ce va fi demonstrată în acest 
discurs, urmează un şir lung de definiţii, ce îşi propune 
stabilirea raportului dintre Legea revelată, raţiune şi virtute. 
În consecinţă, va fi inevitabilă o clasificare a afectelor, 
urmată de o scurtă discuţie despre relaţia dintre acestea şi 
raţiune. Merită menţionat aici că, în pofida promisiunii 
făcute în 1:14, nu va fi oferită nici o definiţie a afectului. 

1:15 

Definiţia dată cugetării poate fi regăsită ca atare într-un 
tratat, De natura hominis (21, 25), redactat de medicul 
MELETIUS. Cugetarea este cea care conduce: doctrina este 
platonică, dar ea poate fi regăsită în stoicism, unde gr. toV 
h&gemonikovn are aceeaşi funcţie. Sintagma o*rqoV" lovgo" 
indică dreptul cuget (am optat pentru această traducere 
pentru a păstra paralelismul, evident în original, dintre 
cugetare, logismov", şi cuget, lovgo", sintagmă care, altfel, ar 
putea fi tradusă „corectă gîndire”. Încă Empedocle, după 
mărturia lui SEXTUS EMPIRICUS (Adversus Mathematicos 7, 
122), considera că „dreptul cuget” este criteriul adevărului: 
aceasta era concluzia mai multor exegeţi. La PLATON, ea 
este cea care duce şi la virtute, îndepărtîndu-ne de viciu 
(Phaedo, 93e-94a), stînd drept criteriu în cosmogonie, în 
discuţia despre relaţia figuri geometrice – elemente (Timaios 
56b). Sintagma se întîlneşte apoi, exclusiv, în lucrările de 
morală ale lui Aristotel, indicînd aceeaşi instanţă, teoretică, 
care îndrumă spre bine. Distincţia faţă de antecesor era 
marcată clar: „Desigur, Socrate considera că virtuţile sînt 
cugete (căci toate sînt ştiinţe), noi însă [spunem că sînt] 
însoţite de cuget” (Ethica Nicomachea 1144b, 28-30). Unii 
stoici din prima perioadă a Şcolii au lăsat nemenţionat 
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„dreptul cuget” între criteriile adevărului: informaţia este 
predată de POSIDONIUS, fiindu-ne transmisă de DIOGENE 
LAERTIOS (7, 54). Interesantă, în contextul cărţii 4 Macabei, 
este discuţia filoniană (selectată, în SVF, de von Arnim şi 
trecută în rîndul Fragmentelor morale) despre „dreptul cuget”: 
el este „lege care nu poate fi falsificată, ce nu poate fi 
distrusă de cutare sau de cutare, care nu e neînsufleţită, 
fiind scrisă pe hîrtii sau stele neînsufleţite, ci este 
incoruptibilă, fiind tipărită de nemuritoarea fire în gîndirea 
nemuritoare” (Quod omnis probus liber 46-47). 

1:16 

Definiţia înţelepciunii, ne spune DE SILVA, este clasică 
pentru filosofia greco-romană. El indică autorii care 
folosesc această definiţie: Cicero (Tusculanae Disputationes 4, 
26), AETIUS (Placita philosophorum 1, 2), SENECA (Epistulae 
89, 5), FILON (De congressu eruditionis gratia 4, 79). În fapt, 
secvenţele indicate aici cuprind definiţii similare celei din 4 
Macabei: FILON spune sofiva deV e*pisthvmh qeivwn kaiV 
a*nqrwpivnwn pragmavtwn kaiV touvtwn ai*tivwn (o definiţie 
similară poate fi citită la DIDIM CEL ORB, în Commentaria in 
Ecclesiasten 226, 7), iar AETIUS spune că stoicii considerau 
că sofivan ei^nai qeivwn kaiV a*nqrwpivnwn e*pisthvmhn. O 
formă similară a definiţiei apare la SEXTUS EMPIRICUS 
(Adversus Mathematicos 9, 13): thVn deV sofivan ei^nai 
e*pisthvmhn qeivwn te kaiV a*nqrwpivnwn pragmavtwn 
(aceeaşi definiţie apare şi în paragraful 9, 123 al cărţii 
citate). Mai există menţionări ale acestei definiţii la 
CLEMENT ALEXANDRINUL (Paedagogus 2, 2, 25: şi aici 
apare substantivul e*pisthvmh). Aşadar, definiţia apare în 
sursele indicate, în forme uşor modificate. Merită însă 
menţionat că aceeaşi definiţie o primeşte şi filosofia, în 
multe din lucrările antice. Explicaţia acestei ambiguităţi 
fertile (definiţia este aplicată atît „înţelepciunii”, sofiva, cît 
şi „iubirii de înţelepciune”, filosofiei, filosofiva) poate fi 
dată de nomenclatoarele antice ale definiţiilor filosofiei. 
Astfel, Nicomahos, pitagoreu din primul secol, a. Chr., 
oferă această definiţie pe lîngă altele cinci: filosofiva... 
ejstiV gnw'si" qeivwn te kaiV ajnqrwpivnwn pragmavtwn. 
Nicomahos fiind pitagoreu, definiţia de faţă va fi indicată 
ca enunţată de Pitagora (vezi DAVID NEOPLATONICUL, 
Prolegomena philosophiae 26). Opţiunea pentru un definiendum, 
sofiva, poate fi impusă, în 4 Macabei, de situaţia lexicală a 
versiunii greceşti a Bibliei ante-creştine: Septuaginta nu 
include termenul filosofiva în cărţile sale canonice, în 
vreme ce sofiva este bine reprezentat (unele secţiuni ale 
Septuagintei îl aşază chiar în titlu). Este drept că termenul, 
„exotic” pentru spaţiul iudaic, filosofiva, este menţionat 
în tratatele apocrife ale Septuagintei, însă aceasta se întîmplă 
exclusiv în 4 Macabei. Merită remarcat, apoi, că definiţia 
înţelepciunii este aleasă astfel încît să se adecveze, inclusiv 
terminologic, unui mediu cultural în care credinţa în 
Dumnezeu este esenţială: alte definiţii ale înţelepciunii nu 
trimit la „cele divine” ori la Dumnezeu. Or, definiţia utilă 
în acest tratat este cea care trimite la cele divine, şi pe 
aceasta o selectează autorul tratatului 4 Macabei.  

1:16 

O observaţie ce implică o posibilă eroare de tipar în 
SEPT. FRANKF.: finalul acestuia are un demonstrativ la 
singular, touvtou. Totuşi, definiţia are aici, în mai toate 
ocurenţele livreşti, pluralul firesc touvtwn. Am tradus prin 
plural (aşa cum a făcut şi tălmăcitorul MS. 45: acestora, ce 
pare a observa eroarea de tipar şi a o îndrepta tacit prin 
traducere, aşa cum au făcut şi BIBL. 1688, MICU şi 
FILOTEI), considerînd singularul din SEPT. FRANKF. o 
greşeală de tipar. 

1:17 

Versetul ne înfăţişează, subiacent, o întreagă teorie a 
„cetăţii iudaice”. Departe de primitivismul adesea acuzat, 
această cetate este construită după modelul civilizat al 
„cetăţii greceşti”. Ea nu numai că încurajează virtuţile, ci 
are instituţii similare celei eline. Are o lege, gr. novmo", 
căreia toţi i se supun, de drept divin (deci cu atît mai 
preţuită), are şi posibilitatea de a educa. Pasajul 
reverberează un loc din Înţelepciunea lui Sirah (23:2), unde 
se menţionează paideivan sofiva". În plus, DE SILVA 
observă că semnificaţia substantivului paideiva este aici mai 
degrabă ‘educaţie’, ‘formare’, în vreme ce 2 Mac. 7:33 
foloseşte mai degrabă sensul, conotat negativ, de 
‘disciplină’, cu sens de ‘pedeapsă’ (vezi p. 85-86). Şi, pentru 
că educaţia este făcută spre achiziţia înţelepciunii, ea are ca 
obiect atît cele divine, cît şi cele umane: definiţia dată înţe-
lepciunii în versetul anterior reverberează aici. Menţionarea 
educaţiei (recurentă în text) pare a reflecta un loc faimos 
din ISOCRATES (Panegyricus, 50), ce livrează ca „propriu” 
identităţii greceşti nu atît apartenenţa la un neam, cît părtăşia 
la „educaţia”, paideiva, specifică. Aşadar, în complexul 
descris de acest verset, „cetatea iudaică” are drept de 
existenţă, nefiind mai prejos decît civilizaţia greacă: legea o 
guvernează, pentru obţinerea virtuţii şi a înţelepciunii, iar 
drumul de la ignoranţă la ştiinţă este parcurs paideic. 

1:18 

Verbul grecesc kaqestw'si (SEPT. FRANKF.) pune 
probleme de înţelegere. Fiind o formă contrasă de la forma 
de participiu dativ plural kaqesthkw'si, este mai greu de 
tradus predicativ în lipsa altor indicii (MS. 45 are aici 
simplul sînt, cu opţiuni similare în BIBL. 1688 şi FILOTEI). 
Ediţiile moderne îl au aici pe kaqesthvkasin; posibilă 
eroare de tipar în SEPT. FRANKF. 

1:19 

Rolul important al gr. frovnhsi" este oarecum 
surprinzător în context. În tradiţia platonică, virtutea 
principală (care le determină pe celelalte) este dreptatea 
(vezi ALBINUS, Epitome doctrinae Platonicae 29). Pentru unii 
stoici, virtutea este una şi nu se poate vorbi despre o 
dominantă a vreuneia dintre cele patru virtuţi „clasice” 
(SVF III, 302). Desigur, există scriitori pentru care 
frovnhsi" este virtutea principală (vezi Sotadea 14: „Ce oare 
este zeu? Inteligenţa. Iar inteligenţa ce este? Este 
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prudenţă”, precum şi discuţia din comentariul la 1:2). 
Oricum, această virtute rămîne, pentru cei mai mulţi autori 
antici, o virtute a acţiunii (morale); acolo unde ea este 
individualizată, preeminenţa este evidentă în ordinea 
morală, puţini autori înclinînd spre suveranitatea acestei 
virtuţi în raport cu toate celelalte. Aşadar, ne putem întreba 
despre raţiunea care îl face pe autorul tratatului 4 Macabei să 
afirme dominaţia absolută a acestei virtuţi. Un răspuns ar 
putea observa lecţia oferită de exempla folosite de autor: 
virtutea subiacentă, pentru cei ce aleg o conduită potrivită 
în faţa tiranului care le cere să abjure Legea, este cea a 
prudenţei. Prin ea, cele nouă personaje biblice excelează: 
această virtute îi face să rămînă în credinţă. O altă 
interpretare a acestei insistenţe asupra lui frovnhsi" ar 
putea observa specificul „cetăţii iudaice”: norma acesteia 
este dată nu de un tratat „teoretic”, de vreo „constituţie”, 
ci de o scriere ce mizează, înainte de toate, pe 
discernămîntul etic al persoanei umane. Moise nu primeşte 
o „constituţie” pe muntele Horeb, ci Legea. Or, în raport 
cu aceasta, atitudinea fiecăruia este ghidată de prudenţă, ca 
virtute practică prin excelenţă. De aici deosebirea faţă de 
„cetatea greacă”, clădită pe o dreptate „teoretică”, ce 
guvernează celelalte virtuţi cardinale. Înclin să cred că 
insistenţa pe eminenţa prudenţei, dincolo de antecedentele 
ei filosofice „greceşti”, are funcţie discriminativă, ea 
propunînd ca legitim, în cadre teoretice „greceşti”, un alt 
tip de cetate decît cel grecesc. 

1:20 

Neglijînd promisiunea de a oferi o definiţie a afectelor, 
autorul trece la o discuţie despre tipurile de afecte. 
Clasificarea de faţă, generică, urmează doctrina aristotelică, 
în care „întristarea şi plăcerea” (gr. luvph kaiV h&donhv), 
subîntind toate plăcerile (vezi ARISTOTEL, Rhetorica 2, 1, 8, 
Ethica Eudemia, 1221b). Aşa că aici nu se poate vorbi 
despre vreo influenţă stoică (diviziunea stoică a afectelor 
era quadripartită: întristarea, frica, poftirea şi plăcerea; în 
greeacă: luvph, fovbo", ejpiqumiva kaiV hJdonhv). Aceasta ar fi 
fost oarecum favorizată de un discurs foarte consistent 
despre grecescul fovbo" şi ejpiqumiva în cărţile biblice 
(îndeosebi în cele sapienţiale). DE SILVA consideră însă că 
tetrada stoică îşi găseşte ecou ulterior, în 4 Mac. 1:22-23, 
secvenţă ce rezonează cu STOBAIOS, Etica 2, 7, 10, ce 
prezintă şi el un discurs despre antecedent şi secvent, în 
ordinea afectelor (p. 88). 

1:20 

Interesantă este prezenţa conjuncţiei kaiv, care este 
tradusă uzual în tălmăcirile vechi româneşti: şi. Dificultatea 
este evidentă: manuscrisele ne oferă varianta touvtwn deV 
e&kavteron kaiV periV thVn yuchVn pevfuken. S-ar părea că 
ceva lipseşte din acest verset, aşa că Alfred Rahlfs, editor 
modern al Septuagintei, adaugă patru cuvinte (în lipsa 
vreunui manuscris principal al cărţii 4 Macabei care să-i 
autorizeze intervenţia), pentru a „echilibra” pasajul: 
touvtwn deV e&kavteron kaiV periV toV sw'ma kaiV periV thVn 

yuchVn pevfuken, ceea ce se traduce „iar fiecare dintre ele 
este odrăslită şi în legătură cu trupul şi în legătură cu 
sufletul”. Desigur, soluţia editorului modern este tentantă, 
ea părînd să „repare” un text deficient. Din păcate, această 
soluţie, deşi prezentă în manuscrise secundare şi la unii 
autori (vezi MELETIUS, De natura hominis, 27), este 
neatestată de manuscrisele principale care conţin cartea 4 
Macabei. Un alt cercetător, DE SILVA, păstrează textul aşa 
cum este în manuscrise, rezolvînd straniul kaiv prin 
înţelegerea lui intensivă. Astfel, el valorifică aici latura 
potenţial intensivă a conjuncţiei, oferind echivalarea 
„even” (p. 5). El îşi explică opţiunea de traducere: „poate 
fi, într-adevăr, un defect compoziţional în original prin 
neincluderea «trupului» aici (aşa cum face Rahlfs, împotriva 
lui Alexandrinus şi a lui Sinaiticus), în cazul în care noi 
citim kaiv într-un sens intensiv («chiar în legătură cu 
sufletul»), ceea ce ar implica că autorul şi audienţa sa 
aşteaptă ca afectările să fie odrăslite în legătură cu trupul” 
(p. 87). Explicaţiei produse aici i se pot opune cîteva 
argumente. Dacă îl percepem pe kaiv intensiv, atunci 
trebuie să ne asumăm o conştiinţă generală a faptului că 
afectele sînt corelate trupului (doar astfel ar avea sens să fie 
folosit un intensiv aici). Plecînd de la acest tratat, este greu 
de susţinut o teorie exclusiv somatică a afectelor, 
subiacentă, în acest text. Am preferat traducerea comună, 
prin corelativul şi, care poate da seama mai bine, cred, de 
intenţia autorului: în mod evident, afectele „afectează” şi 
trupurile, însă aici era importantă amintirea aspectului 
„sufletesc” al afectelor. 

1:21 

În nota 85 (p. 197), Virgil Cândea afirmă că în textul 
BIBL. 1688 forma durerilor este greşită. El a decis să pună în 
text durerile. Procedura pare hazardată: dacă ne raportăm la 
SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN., traducerile vechi, inclusiv 
cea din BIBL. 1688, sînt corecte: în greacă avem un genitiv 
plural, povnwn, ceea ce justifică forma de genitiv plural din 
română. Ediţiile recente ale Septuagintei au un acuzativ 
singular, povnon (SEPT. RAHLFS), ceea ce ar justifica, fie şi 
în parte, opţiunea lui Cândea. Şi în acest caz el pare a utiliza 
ediţiile moderne ale textului grecesc, în pofida indicaţiei 
date în nota 57, p. 190, care ne încredinţează că ediţia 
urmată este cea venetină din 1687. 

1:22-23 

Schema propusă în tratatul 4 Macabei este următoarea: 

poftire       →         plăcere       →        bucurie 
ejpiqumiva               hJdonhv                 carav 

teamă        →         durere        →       întristare 
fovbo"                 povno"                luvph 

Unii cercetători au încercat să găsească alte ocurenţe ale 
acestei scheme generale şi să explice prezenţa bucuriei între 
afecte. Aceasta pentru că bucuria are un conţinut pozitiv, 
care se acomodează greu „negativului” unui efect. Aune, 
într-o lucrare din 1994 (apud DE SILVA, p. 88), încearcă să 
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să explice curioasa prezenţă prin caracterul special al 
lucrării: fiind conectat unui întreg discurs despre 
binefacerile educaţiei prin Tora, pînă şi „afectele” pozitive 
pot fi supuse, controlate de suverana cugetare. Opinia lui 
Aune are ca premiză „pozitivitatea” afectului bucuriei. 
Rămîne de cercetat dacă nu cumva putem găsi, la autorii 
antici, o altă perspectivă din care bucuria poate fi privită, în 
care ea ar putea intra în categoria afectelor „negative”. Din 
cîte se pare, astfel de menţiuni sînt greu de aflat. FILON 
consideră bucuria ca cea dintîi dintre „eupatii”. În De 
mutatione nominum 131, 2, plecînd de la numele patriarhului 
biblic Isaac şi oferind o etimologie, el spune: „dacă aceasta 
este adevărat, fie atunci Isaac nu omul, ci sinonimul celei 
mai distinse dintre eupatii, bucuria, cel ce rîde (eij deV tout * 
ajyeudeV" ejsti, gevnoit * a#n  jIsaaVk oujc a!nqrwpo", ajll * oJ 
sunwvnumo" th'" ajrivsth" tw'n eujpaqeiw'n, cara'", 
gevlw")”. O discuţie similară poate fi citită la FILON, în De 
cherubim 7, 6 (a se vedea şi analiza din Quod deterius potiori 
insidiari soleat 123, 4, în care se spune: „Căci Dumnezeu este 
demiurgul rîsului cuviincios şi al bucuriei”). Este dificil de 
aflat un loc ce să susţină caracterul „negativ” al afectului 
bucuriei şi din pricina ocurenţelor eminamente „pozitive” 
ale termenului în Septuaginta. 

1:24 

Partea finală a versetului pune probleme de înţelegere, 
avînd în vedere contextul. Dupont-Sommer şi Klauck 
(apud DE SILVA, p. 88) consideră că pasajul ejaVn ejnnohqh'/ 
ti" o&jte aujtw'/ perievpesen prezintă o dificultate de 
relaţionare cu prima parte a versetului. DE SILVA consideră 
că pasajul vorbeşte despre „o intuiţie profundă asupra 
naturii unei emoţii comune şi adesea tulburătoare”; este 
indicată, astfel, analiza de grad secund a trăirilor proprii, 
singurele care ne pot face să stăpînim afectele. 

1:24 

Corelarea impulsului cu cele două mari „speţe” ale afec-
telor poate fi aflată la Aristotel (Rhetorica, 1369b-1370a). 
Interesant este că autorul tratatului 4 Macabei îşi extrage 
informaţia relevantă filosofic nu din tratatele de psihologie sau 
din cele de etică, ci din manualul clasic aristotelic al retoricii. 

1:32-33 

Versiunile vechi româneşti traduc fidel textul biblic 
disponibil lor. Versiunile moderne pun la începutul 
versetului 33 două enunţuri, care trimit la prescripţiile 
alimentare iudaice: ejpeiV povqen kinouvmenoi proV" taV" 
ajpeirhmevna" trofaV" ajpostrefovmeqa taV" ejx aujtw'n 
hJdonav" oujc o@ti duvnatai tw'n ojrevxewn ejpikratei'n oJ 
logismov". În traducerea CANDEA: „Pentru că atunci cînd 
sîntem atraşi de bucate neîngăduite cum de reuşim să 
înlăturăm plăcerile stîrnite de ele? Oare nu pentru că 
raţiunea poate stăpîni poftele?”. Pasajul reflectă, ne spune 
comentariul SEPT. NEC, sinteza greco-iudaică: „încercarea 
de armonizare a filozofiei greceşti cu prescripţiile Legii 
mozaice transpare aici mai limpede decât oriunde în text” 

(traducerea SEPT. NEC, p. 637: „Căci altfel, cum se face 
că, atunci când suntem atraşi de mâncăruri oprite, ne 
abatem de la plăcerea ce vine de la ele? Oare nu pentru că 
raţiunea are puterea să stăpânească peste atracţii?”). Avînd 
în vedere că vechile traduceri româneşti sînt complete şi 
fidele faţă de textul-sursă disponibil în acea vreme, este 
neclară indicaţia lui Virgil Cândea din nota 86 (p. 198), 
unde afirmă  că „în original v. 32 (sic!) continuă” cu cele 
două enunţuri amintite mai sus. Mai mult, acesta 
semnalizează, în coloana ce reproduce BIBL. 1688, o 
„[lacună]” în acelaşi verset 32. Se pare că Virgil Cândea a 
utilizat aici, ca şi în alte locuri, ediţii recente ale textului 
grecesc. El declară, aşa cum am mai amintit, că a utilizat 
„pentru comparaţiile cu originalul grecesc” Biblia de la 
Veneţia. Or, această ediţie a Septuagintei are pentru versetele 
32-33 aceeaşi formă, „deficientă”, ca SEPT. FRANKF. 

Capitolul al 2-lea 

1:35 

Traducerea fiind întoarse încearcă să echivaleze grecescul 
ajnakamptovmena, urmînd construcţia compusului din original. 
Traducerile româneşti merg pe această versiune (BIBL. 
1688: întorcîndu-se, ca şi MICU sau FILOTEI). Traducerea lui 
Virgil Cândea are fiind curmate, care poate fi explicat prin 
textul critic recent, care are aici ajnakoptovmena. 

2:5 

Interesant argument adus în textul grecesc: acolo avem 
un viitor iusiv, uzual în ebraică. Dacă am înţelege porunca 
biblică în regimul unui conjunctiv cu valoare de poruncă, 
textul nu ar fi întru totul convingător: existenţa unei 
interdicţii, oricare ar fi ea, nu ne asigură că ea poate fi 
respectată. Or, în domeniul moralei, care preocupă acest 
pasaj, esenţială este dovedirea posibilităţii actului de virtute. 
Nu pare întîmplător, aşadar, că autorul tratatului 4 Macabei 
foloseşte aici o poruncă ce utilizează viitorul iusiv (porunca 
biblică se exprimă, gramatical, în mai multe feluri). Acest 
viitor, „nu vei pofti!”, indică nu numai un imperativ 
religios, ci şi posibilitatea ca acest comandament să fie 
îndeplinit. Argumentul ce foloseşte exemplul biblic (2:1-4) 
urcă în dublu registru la nivelul exigenţei morale, exprimat 
prin enunţ divin (2:5-6). Se exprimă astfel, prin viitor iusiv, 
atît imperativul legislaţiei supreme, cît şi posibilitatea 
respectării acesteia. 

2:7 

Mănîncă singur traduce adjectivul gr. monofavgo" (vezi şi 
substantivul monofagiva, în 1:27). În nootropia antică, a 
mînca singur este un act ce indică lipsa de civilitate (era 
implicată ascunderea, părăsirea comunităţii). PLUTARH 
transmite o anecdotă despre acest nume, altfel rar în 
literatura greacă, în contextul explicării unui proverb: în 
succesiunea „Întoarcerilor” legendare de după căderea 
Ilionului, cei care au ajuns acasă, în Egina, puţini din cei ce 
plecaseră la luptă, se sfiau să se bucure ori să jertfească 
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zeilor, în vreme ce concetăţenii lor jeleau. Soluţia aleasă de 
cei întorşi acasă a fost să mănînce în regim „intim”, i.e. fără 
a fi slujiţi de sclavi (vezi Aetia Romana et Graeca 300-301). 

2:8 

Avînd în vedere pledoaria autorului tratatului 4 Macabei 
pentru legitimitatea unei civilităţi diferite de cea grecească 
(de inspiraţie biblică, în circumstanţele date), am tradus 
grecescul politeuovmeno" prin „[a fi] civilizat”. În fapt, 
textul pare a oferi, dincolo de discuţia despre afecte şi 
gîndire, un discurs ce legitimează un alt tip de civilitate, cel 
iudaic. Modelele negative apar în discuţie, insistîndu-se pe 
valoarea formativă a Legii. Astfel, „cetatea greacă” ar intra 
în concurenţă cu „cetatea iudaică”, la fel de legitimă, din 
perspectivă greacă, şi singura recomandabilă, din 
perspectivă biblică. Traducerile tradiţionale (MS. 45, BIBL. 
1688, FILOTEI) pun aici petrecînd; CANDEA optează pentru 
îşi rînduieşte viaţa, în vreme ce SEPT. NEC are se călăuzeşte. Pe 
de altă parte, merită observat că verbul creokopouvmeno" 
poate indica simpla renunţare la dobînda acumulată, nu la 
întregul împrumut (vezi discuţia la DE SILVA, p. 98). La fel, 
este interpretabil finalul versetului: trimite el la practica 
anului sabatic sau la aceea a anului jubileu? Termenii 
greceşti folosiţi în acest pasaj par a indica proximitatea cu 
Deut. 15:1-9, de unde sugestia anului sabatic. 

2:16-17 

În ediţiile vechi ale Septuagintei (SEPT. FRANKF., SEPT. 
VEN.) cele două versete nu apar. În consecinţă, nici în 
traducerile vechi româneşti. De aceea pare greu de explicat 
menţiunea lui Virgil Cândea, din nota 88 (p. 201), care 
spune, referindu-se la BIBL. 1688: „V. 17 sărit” (pasajul din 
traducerea BIBL. 1688 corespunzător indicelui de notă este 
al editorului, el menţionînd că versetul „17 [lipseşte]”). În 
fapt, dacă ne raportăm la ediţiile recente ale Septuagintei, par 
a lipsi două versete din vechile traduceri româneşti, nu 
unul singur (de aici şi eroarea în numerotarea versetelor, 
săvîrşită de Cândea: ceea ce este îndeobşte cunoscut ca 
versetul 19 este secţionat în două, prima parte primind 
numărul 18, cea de-a doua numărul 19). Aşadar, ediţiile 
moderne adaugă un pasaj, împărţit în două versete: [17] 
qumouvmenov" gev toi Mwush'" kataV Daqan kaiV Abirwn 
ouj qumw'/ ti kat *aujtw'n ejpoivhsen ajllaV logismw'/ toVn 
qumoVn dih/vthsen. [18] dunatoV" gaVr oJ swvfrwn nou'" wJ" 
e!fhn kataV tw'n paqw'n ajristeu'sai kaiV taV meVn aujtw'n 
metaqei'nai taV deV kaiV ajkurw'sai (SEPT. RAHLFS). 
Traducerea oferită de CANDEA (nota 88, p. 201): 
„Mîniindu-se Moise împotriva lui Dathan şi Aviron [,] nu a 
acţionat împotriva lor cu mînia, ci, prin raţiune, a înlăturat 
mînia. Pentru că mintea cumpănită poate, după cum s-a 
spus, să se întărească împotriva pasiunilor şi pe unele din 
ele să le schimbe, iar pe altele să le nimicească”. 

2:20 

Grecescul qumov", tradiţional tradus prin mînie (MS. 45, 
BIBL. 1688, FILOTEI, traducerea parţială a lui Virgil Cândea 

şi SEPT. NEC), a primit, în coloana a IV-a a acestui volum, 
echivalarea impulsivitate. Opţiunea este argumentată de uzul 
„filosofic” al termenului, ce avantajează o traducere 
neoterică, dar şi de „oboseala” evidentă a termenului mînie. 

2:21 

Traducerile vechi româneşti urmează fidel ediţiile 
greceşti vechi (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.). Ediţiile 
moderne ale Septuagintei prezintă un text diferit, din ele 
lipsind pasajul lovgw/, kaiV aujtexosiovthti kosmhvsa". 
Secvenţa este corect tradusă în MS. 45 (cu cuvîntu şi cu sîngură 
biruinţă podobindu-l), BIBL. 1688 şi FILOTEI. Traducerea 
parţială a lui Virgil Cândea, care ar trebui să urmeze versiunea 
venetină a textului grecesc, redă mai degrabă ediţiile moderne 
ale Septuagintei, ca SEPT. RAHLFS. De remarcat opţiunea în 
traducerea grecescului aujtexosiovthti de către Milescu. 
Observînd compunerea termenului grecesc, el recurge la ana-
liticul sîngură biruinţă, cf. traducerea grecescului au*todevspoto", 
dezbătută mai sus, într-un comentariu la 1:1. 

2:22 

Traducerile vechi româneşti (MS. 45 şi BIBL. 1688) 
urmează fidel ediţiile SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. O notă 
semnată de Virgil Cândea (p. 202) atrage atenţia că „v. 22 
continuă: «ca să-i fie omului – ca un conducător sfînt în 
toate lucrurile; 23 iar minţii i-au dat legea... »” (nota 89). 
Este curios acest adaos: ediţiile greceşti consultate de tradu-
cătorii veacurilor XVII-XIX nu par a-l conţine. El poate fi 
aflat în Codex Sinaiticus, dar nu este cuprins în textul 
ediţiilor recente ale Septuagintei, precum SEPT. RAHLFS. O 
notă despre provenienţa acestui adaos ar fi fost utilă. 

Capitolul al 3-lea 

3:3 

Traducerile vechi româneşti urmează fidel SEPT. 
FRANKF., care prezintă aici un text neclar. De aici şi necla-
ritatea traducerii în coloana a IV-a din volumul de faţă. 

3:11 

Din nou trebuie remarcată traducerea foarte fidelă a 
vechilor versiuni: secvenţa a lor (MS. 45, BIBL. 1688) traduce 
gr. aujtw'n. Ediţiile recente ale Septuagintei au pronumele 
aujtovn la acuzativ singular. De aici diferenţa de traducere. 
La fel, împreună fugi din MS. 45 este traducerea corectă a 
verbului sunevfuge din SEPT. FRANKF. Alte ediţii mai noi 
ale textului grecesc au aici sunevfrugen (SEPT. RAHLFS). 

3:17 

SEPT. FRANKF. are, ca verb predicativ în regentă, pe 
e!fhn. Verbul nu este tradus nici în MS. 45, nici în BIBL. 
1688. Rămîne de explicat această curioasă abatere, precum 
şi marca propoziţiei condiţionale (pentru că), posibil indiciu 
al folosirii unei alte ediţii a Septuagintei. 
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3:18 

Primul verb al acestui enunţ din SEPT. FRANKF., 
katapalai'sai (să lupte împotriva), nu este tradus în vechile 
tălmăciri româneşti (şi nici de CANDEA, deşi verbul apare 
şi în ediţiile recente ale Septuagintei), posibil indiciu al 
utilizării unei alte ediţii de către traducerile din secolul al 
XVII-lea. Tot aici apare şi un concept cheie al excelenţei 
pentru lumea greacă/ elenizată: kalokagaqiva/. L-am 
echivalat prin excelenţă aici (deşi, la 4:1, avem gr. kaloVn kaiV 
ajgaqovn, tradus analitic prin frumos şi bun). Vechile traduceri 
româneşti traduc corect, observînd compunerea 
substantivului grecesc: cele două componente esenţiale ale 
cuvîntului grecesc sînt atent redate, echivalarea bună 
bunătate (MS. 45, BIBL. 1688) construind un intensiv ce redă 
intenţia termenului elin. 

3:19 

În originalul grecesc se vorbeşte despre ajpovdeixin th'" 
qewriva", ceea ce indică regimul „demostrativ” al 
discursului. Traducerile vechi optează pentru dovedirea vederii 
(BIBL. 1688) sau dovedinţa vedeniei (MS. 45), plasînd corect, 
în familii semantice, termenii. CÂNDEA preferă echivalarea 
să arătăm istoria. 

Capitolul al 4-lea 

4:3 

Conjuncţia kaiv este fals coordonatoare, în context, de 
unde şi traducerea aşa că. Uzul conjuncţiei urmează 
modelul echivalentului ebraic. Am tradus în mai multe 
rînduri circumstanţial conjuncţia greacă, pentru a reda mai 
bine (prezumtiva) nuanţă a originalului. 

4:11 

Cu ajutorul verbului a ruga s-au tradus doi termeni din 
original: parekavlei şi proseuxavmenoi (SEPT. FRANKF.). 
Aceeaşi opţiune poate fi observată în vechile traduceri 
româneşti ale acestui pasaj: „pre jidovi ruga, pentru ca, 
rugîndu-să pentru el” (MS. 45 şi BIBL. 1688). 

4:12 

Versetul nu apare în SEPT. FRANKF. ori în ediţia 
venetină a Septuagintei. Din acest motiv, nu a fost tradus. 
Ediţiile recente (SEPT. RAHLFS), însă, îl cuprind: e!legen 
gaVr hJmarthkwV" w@ste kaiV ajpoqanei'n a[xio" uJpavrcein 
pa'sivn te ajnqrwvpoi" uJmnhvsein swqeiV" thVn tou' iJerou' 
tovpou makariovthta (vezi şi traducerea SEPT. NEC, p. 
645: „El spunea că a păcătuit, aşa încât era chiar vrednic de 
moarte, dar că, de va fi izbăvit, va cânta în imnuri, în faţa 
tuturor oamenilor, fericirea locului sfânt”). 

4:15 

Grecescul diadevcetai a fost tradus la preterit în vechile 
versiuni româneşti: urmă (MS. 45), în urmă luă (BIBL. 1688 şi 

FILOTEI, proxim fonetic în MICU). Am ales redarea cu 
prezentul, păstrînd timpul din original: moşteneşte. 

4:16 

Referitor la suma indicată aici, în 2 Mac. 4:8-9 apare o 
altă cifră, uriaşă, 590 talanţi de argint. Şi suma din acest ultim 
volum al „seriei Macabeilor” este impresionantă: tratatul 4 
Macabei pare a exagera, retoric, atunci cînd menţionează trei 
mii şase sute şaizeci de talanţi.  

4:20 

Textul descrie sacrilegiul suprem: Ierusalimul, Muntele 
Sfînt, se transformă, după model elenistic, oraşul adoptînd 
o „constituţie” străină de Legea lui Moise. Din nou, 4 
Macabei oferă o versiune retorică a celor întîmplate, dacă ne 
raportăm la cele transmise în cartea 2 Macabei şi de IOSEF 
FLAVIUS (Antiquitates Iudaicae 12, 3, 3). Cartea 4 Macabei 
plasează „gimnaziul” chiar în citadelă, pe „înălţime”, în 
locul Templului, în vreme ce 2 Macabei (4:12) spune că el a 
fost aşezat mai jos de Templu. Această schimbare indică 
părăsirea Legii strămoşeşti şi adoptarea stilului de viaţă 
grecesc. A doua acuză este părăsirea Templului, abandonarea 
serviciilor religioase. În versiunea tratatului 4 Macabei, aceasta 
este consecinţa directă a plasării „gimnaziului” pe „înălţime”. 
Istoric, lucrurile par să fi stat diferit: în vremea arhieriei lui 
Iason, slujbele au continuat în Templu. Această renunţare 
la „legiuirea divină” dăruită de Dumnezeu va atrage asupra 
poporului pedeapsa amintită încă în Deut. 28:49-50. 

Capitolul al 5-lea 

5:9 

Grecescul cavrita" este tradus, în mod corect, prin 
haruri (MS. 45, BIBL. 1688, MICU, FILOTEI). Semnificaţia 
este cea de ‘dar’, de ‘favoare’ a firii, într-un proiect filosofic 
eclectic al Antichităţii Tîrzii. Notele stoice sînt evidente. 

5:16-37 

Discursul deliberativ al lui Eleazar contrapune poruncii 
tiranice a elenismului o alcătuire politică unică, întemeiată 
pe Legea lui Dumnezeu. Se opun aici două concepţii 
despre vieţuirea politică. Temele filosofice (libertatea, 
virtuţile, „constituţia” cetăţii etc.) construiesc o piesă 
retorică puternică. Tehnica „discursului în discurs” este, de 
altfel, folosită în mai multe locuri în acest tratat. 

5:26 

Verbul oijkeiwqhsovmena este dificil de tradus. El apare 
încă la Aristotel, dar este instrumentalizat filosofic de 
stoici. Regretabil, textele greceşti stoice nu sînt prezente în 
limba română decît prin firavi reprezentanţi. Din această 
perspectivă, traducătorul de astăzi are dificultăţi similare 
celor cunoscute de tălmăcitorii secolului al XVII-lea. De 
remarcat uzul terminologiei stoice: răspunsul lui Eleazar 
este, şi la acest nivel, o replică la discursul lui Antioh. 
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5:36 

Versetul nu apare în ediţiile mai vechi ale Septuagintei 
(SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.). Ediţiile mai noi (SEPT. 
RAHLFS) au: oujdeV mianei'" mou toV semnoVn ghvrw" stovma 
oujdeV nomivmou bivou hJlikivan. Traducerea SEPT. NEC: 
„Nu-mi vei pângări gura venerabilă de bătrân şi nici nu vei 
întina apusul unei vieţi trăite după Lege” (p. 646).   

5:38 

La fel, versetul 38 lipseşte din ediţiile mai vechi ale 
Septuagintei (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.), aşa că este 
firească absenţa lui din vechile traduceri româneşti ale 
tratatului 4 Macabei. Ediţiile moderne au: ajsebw'n meVn gaVr 
turannhvsei" tw'n deV ejmw'n uJpeVr th'" eujsebeiva" 
logismw'n ou!te lovgoi" despovsei" ou!te di *e!rgwn (SEPT. 
RAHLFS). Traducerea SEPT. NEC: „Vei putea să-i tiranizezi 
pe cei lipsiţi de pietate, dar cugetările mele despre pietate 
nu le vei stăpâni nici prin vorbe, nici prin fapte”. 

Capitolul al 6-lea 

6:2 

Ediţiile moderne ale Septuagintei prezintă o formă 
extinsă a acestui verset: kaiV prw'ton meVn perievdusan toVn 
geraioVn ejgkosmouvmenon th'/ periV thVn eujsevbeian 
eujschmosuvnh/ (SEPT. RAHLFS). Traducerea SEPT. NEC: 
„Mai întâi l-au dezbrăcat de haine pe bătrân, care [a rămas] 
împodobit de nobleţea evlaviei” (p. 647). 

6:10 

Ediţiile moderne au, în plus, o comparaţie în acest 
verset: kaqavper gennai'o" ajqlhthv" (SEPT. RAHLFS). 
Ediţia SEPT. NEC redă acest fragment prin: asemenea unui 
atlet nobil. 

6:21-23 

Aceste versete nu apar în SEPT. FRANKF. sau în SEPT. 
VEN., prin urmare nici în traducerile vechi româneşti. 
Ediţiile moderne ale Septuagintei (SEPT. RAHLFS) adaugă: 
[21] kaiV uJpoV meVn tou' turavnnou katafronhqw'men w&" 
a[nandroi, toVn deV qei'on hJmw'n novmon mevcri qanavtou mhV 
proaspivsaimen. [22] proVs tau'ta uJmei'" mevn, w^ Abraam 
pai'de", eujgenw'" uJpeVr th'" eujsebeiva" teleuta'te. [23] oiJ 
deV tou' turavnnou dorufovroi, tiv mevllete. Traducerea 
SEPT. NEC: „Şi dispreţuiţi chiar de tiran pentru lipsa de 
curaj –, şi nu ne-am apăra până la moarte Legea noastră 
divină. De aceea, voi, copii ai lui Avraam, sfârşiţi-vă cu 
nobleţe pentru evlavie! Iar voi, lăncieri ai tiranului, ce mai 
aşteptaţi?” (p. 648). 

6:30 

Versiunile moderne ale Septuagintei oferă o altă formă a 
acestui verset, mult amplificată: kaiV tau'ta eijpwVn oJ iJeroV" 
ajnhVr eujgenw'" tai'" basavnoi" ejnapevqanen kaiV mevcri 
tw'n tou' qanavtou basavnwn ajnevsth tw'/ logismw'/ diaV toVn 

novmon (SEPT. RAHLFS). Traducerea SEPT. NEC: „Şi, 
spunând acestea, bărbatul sfânt a murit cu demnitate în 
mijlocul chinurilor: a rezistat până în chinurile morţii, cu 
ajutorul raţiunii, pentru Lege” (p. 649). 

6:31 

Adverbul oJmologoumevnw" pune dificultăţi de traducere, 
în context. Termenul compus are un uz comun, dar este 
folosit în filosofie pentru a comunica ceea ce este general 
admis, asumat prin adeziunea publicului larg/ ca rezultat al 
unui raţionament. Cîteva rînduri mai jos (versetul 34), 
apare verbul din aceeaşi familie lexicală, oJmologei'n. 

Capitolul al 7-lea 

7:4 

Textul grecesc conţine două adjective, panavgio" şi 
iJeravn, traduse în limba română cu ajutorul adjectivului 
sfînt. Dificultatea este una curentă: lexicul elin care indică 
„sfinţenia” este mult mai amplu decît vocabularul autohton 
aplicat aceleiaşi realităţi. 

7:6 

Am tradus elinul ejkoinwvnhsa" prin ai făcut comun. 
Opţiunea pentru această echivalare vine din observarea 
semnificaţiei grecescului a@gio", abundent prezent în acest 
pasaj. Urmînd semnificaţia vetero-testamentară, ‘ceea ce 
este sfînt’, a@gio" este separat, despărţit de ceea ce este 
obişnuit, comun. În consecinţă, folosirea acestui verb de 
către autorul cărţii 4 Macabei, alegerea lui din plaja foarte 
largă a verbelor ce indică „spurcarea”, „întinarea”, pare să 
fi fost favorizată de vechea semnificaţie a lui a@gio". 
Traducerile vechi româneşti au aici împreunat (MS. 45), l-ai 
împreunat (BIBL. 1688, MICU, FILOTEI). 

7:17-23 

Aceste versete nu există în ediţiile vechi ale Septuagintei 
(SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.), prin urmare nu apar nici 
în tălmăcirile vechi româneşti. Ediţiile moderne ale textului 
grecesc (SEPT. RAHLFS) prezintă următorul text: [17] i!sw" 
d * a]n ei!poievn tine" tw'n paqw'n ouj pavnte" 
perikratou'sin o@ti oujdeV pavnte" frovnimon e!cousin toVn 
logismovn. [18] ajll * o@soi th'" eusebeiva" pronoou'sin ejx 
o@lh" kardiva", ou%toi movnoi duvnantai kratei'n tw'n th'" 
sarkoV" paqw'n [19] pisteuvonte" o@ti qew'/ oujk 
ajpoqnhv/skousin, w@sper oujdeV oiJ patriavrcai hJmw'n 
Abraam kaiV Isaak kaiV Iakwb, ajllaV zw'sin tw/' qew'/. [20] 
oujdeVn ou^n ejnantiou'ntai toV faivnesqaiv tina" 
paqokratei'sqai diaV toVn ajsqenh' logismovn. [21] ejpeiV 
tiv" proV" o@lon toVn th'" filosofiva" kanovna filosofw'n 
kaiV pepisteukwV" qew'/ [22] kaiV eijdwV" o@ti diaV thVn 
ajrethVn pavnta povnon uJpomevnein makavriovn ejstin, oujk 
a]n perikrathvseien tw'n paqw'n diaV thVn qeosevbeian; 
[23] movno" gaVr oJ sofoV" kaiV ajndrei'ov" ejstin tw'n paqw'n 
kuvrio". Traducerea CÂNDEA: „[17] Dar poate că unii ar 
răspunde că nu toţi oamenii sînt stăpîni ai pasiunilor, 
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pentru că nu toţi au raţiunea luminată. [18] Numai cei care 
vor interpreta corect şi sincer primul lor gînd, numai aceia 
sînt în stare să stăpînească slăbiciunea trupului, [19] crezînd 
că întru Dumnezeu ei nu mor, după cum patriarhii noştri 
Avraam şi Isaac şi Iacov nu au murit, ci că ei trăiesc întru 
Dumnezeu. [20] Aşadar nu este deloc contradictoriu ca 
unii oameni să pară a fi sclavi pasiunii ca urmare a 
slăbiciunii raţiunii. [21] Căci cine, filozof fiind, care 
urmează drept întreaga normă a filozofiei, şi-a pus credinţa 
în Dumnezeu, [22] şi ştie că e un lucru binecuvîntat să 
înduri orice asprime de dragul virtuţii, [23] nu şi-ar stăpîni 
pasiunile de dragul vieţuirii drepte? [24] Pentru că numai 
omul înţelept şi stăpîn pe sine este conducător brav al 
pasiunilor sale” (p. 209, nota 97). 

Capitolul al 8-lea 

8:2 

Primul verset al acestui capitol se află, în ediţiile vechi 
ale Septuagintei, la finalul capitolului al şaptelea. De aici şi 
numerotarea inedită. 

8:3 

Grecescul carievnte" a fost tradus cu haruri (MS. 45), 
dăruiţi (BIBL. 1688, MICU, FILOTEI), cu farmec (SEPT. NEC). 
În traducerea din coloana a patra a acestui volum, am 
preferat desfătători. 

8:5 

Grecescul manh'nai... manivan este atent tradus în 
versiunile vechi: să nu vă nebuniţi... nebunie (MS. 45), să nu vă 
nebuniţi... nebunii (BIBL. 1688, MICU, FILOTEI). Într-o 
versiune modernă, SEPT. NEC, este redat prin: să nu faceţi 
aceeaşi nebunie. Traducerea oferită în coloana a IV-a a acestui 
volum încearcă redarea intensivului grecesc, care calchiază 
intensivul ebraic: să nu cădeţi în crunta nebunie. Vezi şi 10:13. 

8:14 

Verbul grecesc fobhvqhte, redat în BIBL 1688 prin fie-vă 
frică, este un imperativ aorist pasiv: este important aspectul, 
momentan, al acţiunii. De aici opţiunea de a traduce, în 
coloana a IV-a din acest volum, temeţi-vă acum. 

Capitolul al 9-lea 

9:2 

În ediţiile vechi ale textului grecesc (SEPT. FRANKF. şi 
SEPT. VEN.), complementul primului verb este prolovgoi". 
Prin urmare, traducerea MS. 45 este corectă: cuvintele de 
înainte. Traducerea din BIBL. 1688 este diferită: cuviinţele cêle 
de la strămoşi (cu o variantă proximă în MICU şi FILOTEI). 
Posibilă contaminare cu o altă lecţiune, ce apare în alte 
ediţii ale tratatului 4 Macabei: progovnou". O variantă ce 
urmează fidel ediţiile recente ale Septuagintei, precum SEPT. 
RAHLFS, este oferită de SEPT. NEC: strămoşii. 

9:7 

La final de verset, SEPT. FRANKF. are semnul întrebării: 
acesta este motivul pentru care el apare, altfel inexplicabil, 
în traducerea oferită în coloana a IV-a a acestui volum. 

9:15 

Grecescul oJmovfrwn din SEPT. FRANKF. este corect 
tradus în MS. 45: de un gînd. BIBL. 1688 are o altă variantă: 
fără de omenie (reluată în MICU şi în FILOTEI). 

9:19 

Verbul grecesc prosepikatevteinon este dificil de 
înţeles în context. MS. 45 îl traduce prin încă împreună mai 
întinzînd, iar BIBL. 1688 îl redă prin mai întinzînd; MICU are 
prejur carea întinzîndu-se, în timp ce FILOTEI îl redă prin mai 
întinzînd. Problematică este surprinderea, în traducere, a 
nuanţelor implicate de cele trei preverbe. 

9:21 

Grecescul aJbramiai'o" este redat prin transliterare în 
MS. 45: avramíeu. BIBL. 1688, MICU şi FILOTEI au aceeaşi 
opţiune. Regretabil, adjectivul derivat de la numele propriu 
nu s-a impus în română, de unde opţiunea modernă pentru 
echivalarea analitică: fiu al lui Avraam (SEPT. NEC), 
[descendentul] al lui Avraam (coloana a IV-a, ediţia noastră). 

Capitolul al 10-lea 

10:2 

Interesantă este opţiunea MS. 45 (şi, în consecinţă, a 
BIBL. 1688, MICU şi a ediţiei FILOTEI) de a traduce 
grecescul dovgmasi prin porînci. Aceasta pentru că grecescul 
ejntolhv este în mod clasic tradus prin „poruncă”. Alegerea 
traducătorului poate fi determinată de istoria doctrinelor 
religioase, care a dus la specializarea semantică a lui dovgma. 

10:14 

Textul din SEPT. FRANKF. prezintă un adverb de 
negaţie, mhv, care este discutabil. Într-o notă de subsol, în 
sursa grecească, este oferită o altă lecţiune, adoptată de 
ediţiile moderne ale Septuagintei: adverbul de negaţie este 
înlocuit cu un pronume personal în acuzativ, me. De 
remarcat că vechile traduceri româneşti nu echivalează 
textul stabilit de editorii SEPT. FRANKF., ci ţin seama de 
nota 3 din subsolul acestuia; eventual indiciu al utilizării 
unei alte ediţii septuagintale. 

Capitolul al 11-lea 

11:4 

Iarăşi, vechile tălmăciri româneşti nu traduc textul 
stabilit de SEPT. FRANKF., ci lecţiunea indicată într-o notă 
de subsol a aceleiaşi ediţii. Textul prezintă vocativul (foarte 
dificil) wjmhsavnqrwpe, în vreme ce nota 2 are secvenţa 
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inteligibilă w^ misavnqrwpe. Varianta din text este dificilă 
pentru că termenul pare a fi un hapax (tratatul 4 Macabei se 
distinge, de altfel, prin creaţiile sale lexicale). După toate 
aparenţele, wjmhsavnqrwpe este un termen compus, care ar 
putea fi tradus, analizîndu-i componentele, mîncătorule de 
carne de om (wjmhs- ar însemna ‘mîncător de carne’, iar 
a!nqrwpo" este ‘om’). Din nou, ar putea fi vorba de 
utilizarea unei alte ediţii septuagintale de către vechii 
tălmăcitori ai acestui tratat biblic. 

11:7-8 

Cele două versete lipsesc atît din ediţiile vechi ale 
Septuagintei (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.), cît şi din 
ediţiile recente (SEPT. RAHLFS). Nici DE SILVA nu le aşază 
în textul critic, plasîndu-le totuşi în aparatul critic: ei!per 
h/jsqavnou ajnqrwvpou" poqw'n, kaiV ejlpivda ei'jce" paraV 
qew/' swthrivou:nu'ni deV ajllovtrio" w#n qeou', polemei'" 
touV" eujsebou'nta" eij" toVn qeovn. 

11:12 

Grecescul intensiv cavrita" carivzh/, după model 
ebraic, este corect redat în traducerile româneşti vechi prin 
haruri... hărăzeşti (MS. 45, proxim în BIBL. 1688 şi FILOTEI). 
SEPT. NEC are frumoase favoruri... faci. De observat că 
secvenţa bune zicea (MS. 45), oarecum nefirească (separă 
adjectivul de ceea ce ar putea fi perceput ca regent al lui, 
haruri), este explicabilă prin punctuaţia SEPT. FRANKF., 
care încadrează între virgule adjectivul kalav". 

11:16 

Cum imperativul grecesc este un prezent, nuanţa 
aspectuală a fost redată, în coloana a IV-a a acestei ediţii, 
prin adverbialul fără istov. 

11:22 

Grecescul kalokagaqiva a fost tradus, în coloana a 
patra din acest volum, prin desăvîrşire. Vezi, mai sus, 
comentariul de la 3:18. 

Capitolul al 12-lea 

12:13 

Grecescul stoiceivwn, tradus astăzi, în mod curent, prin 
elemente (în registru filosofic), este redat prin stihii (MS. 45), 
respectiv stíhii (BIBL. 1688, cf. FILOTEI). 

12:17-19 

În ediţiile mai vechi ale Septuagintei (SEPT. FRANKF. şi 
SEPT. VEN.), versetele 17 şi 18 nu apar, iar versetul 19 este 
uşor modificat. Ediţiile recente ale textului grecesc au: [17] 
ejpikalou'mai deV toVn patrw'/on qeoVn o@pw" i@lew" gevnhtai 
tw'/ e!qnei hJmw'n. [18] seV deV kaiV ejn tw'/ nu'n bivw/ kaiV 
qanovnta timwrhvsetai. Traducerea SEPT. NEC (p. 
659-660): „[17] şi-L chem pe Dumnezeul părinţilor [mei], 
ca să se milostivească de neamul nostru. [18] Iar pe tine El 
te va pedepsi şi în viaţa de acum, şi după moarte”. În 

versetul 19, în locul clasicului eijpwvn, ediţiile moderne au 
kateuxavmeno" (SEPT. RAHLFS). 

Capitolul al 13-lea 

13:1 

Traducerile vechi (MS. 45, BIBL. 1688, FILOTEI) au la 
începutul versetului imperativul vezi, ce redă exact 
grecescul i!de, aflat în debutul versetului în SEPT. FRANKF. 
Ediţiile recente au eij dev, ceea ce oferă nuanţa cauzală din 
traducerile moderne. 

13:5 

Verbul oJmologei'n, împreună cu ai săi compuşi (vezi verse-
tul 2), pune dificultăţi de traducere. Vezi comentariul la 6:31. 

13:14 

Verbul dokei'n pune probleme de traducere: acesta este 
echivalat în mod tradiţional cu a părea. Autorul tratatului 4 
Macabei pare a-l utiliza mizînd pe dubla sa semnificaţie: el 
indică, însoţit de dativ, luarea unei decizii, altfel 
funcţionînd în regimul aparenţei.  

Capitolele 14-15 

14:3 

Versetul nu apare în ediţiile vechi ale Septuagintei (SEPT. 
FRANKF. şi SEPT. VEN.), fiind prezent însă în cele recente: 
w^ iJera'" kaiV eujarmovstou periV th'" eujsebeiva" tw'n eJptaV 
ajdelfw'n sumfwniva" (SEPT. RAHLFS). SEPT. NEC: „O, 
simfonie sfântă şi armonioasă a celor şapte fraţi întru 
evlavie!” (p. 662). 

14:15-17 

Versetele nu apar în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN., fiind 
prezente în ediţiile recente, ca SEPT. RAHLFS: [15] kaiV gaVr 
tw'n peteinw'n taV meVn h@mera kataV taV" oijkiva" o!rofoi 
tou'nta proaspivzei tw'n neottw'n, [16] taV deV kataV 
korufaV" ojrevwn kaiV faravggwn ajporrw'ga" kaiV devndrwn 
ojpaV" kaiV taV" touvtwn a!kra" ejnnossopoihsavmena 
ajpotivktei kaiV toVn prosiovnta kwluvei [17] eij deV kaiV mhV 
duvnainto kwluvein, periiptavmena kuklovqen aujtw'n 
ajlgou'nta th'/ storgh'/ ajnakalouvmena th'/ ijdiva/ fwnh'/, kaq j 
o$ duvnatai, bohqei' toi'" tevknoi". SEPT. NEC: „[De 
pildă,] la păsări: cele îmblânzite îşi fac cuibul sub 
acoperişurile caselor, pentru a-şi ocroti puii, [16] celelalte, 
pe culmile munţilor, pe râpile din văi, în scorburile şi pe 
vârfurile copacilor îşi clocesc ouăle, îşi scot puii şi alungă 
pe oricine se apropie de ei; [17] iar dacă nu pot să-l alunge, 
zboară de jur împrejur, suferind, chemându-şi cu dragoste 
puii pe limba lor, cât poate, le vine în ajutor” (p. 663). 

14:19-15:2 

Versetul 20, capitolul 14, din ediţiile recente ale 
Septuagintei, este primul verset al capitolului al 15-lea din 
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ediţiile vechi ale acesteia. Din primul verset al capitolului al 
15-lea, aşa cum apare el în ediţiile recente ale textului 
grecesc, apare doar ultimul cuvînt în SEPT. FRANKF. şi 
SEPT. VEN. Trebuie remarcat că există mici diferenţe de 
formulare, în cazul versetului 2, între ediţiile mai vechi şi 
cele recente ale textului grecesc. Reproduc versetul 1 din 
capitolul al 15-lea (SEPT. RAHLFS), care nu apare în ediţiile 
vechi ale Septuagintei: w^ logismeV tevknwn paqw'n tuvranne 
kaiV eujsevbeia mhtriV tevknwn poqeinotevra. SEPT. NEC: 
„O, raţiune, tiranică stăpânitoare a pasiunilor [iubirii] faţă de 
copii, şi evlavie mai dragă mamei decît copiii ei!” (p. 663). 

15:17 

Traducerile vechi româneşti au la începutul versetului 
adverbul de negaţie; ediţiile moderne îl elimină (o lecţiune 
diferită se află şi în subsolul SEPT. FRANKF., care se 
încadrează mai bine în context, însă ea nu a fost urmată de 
tălmăcitorii valahi).  

15:20 

În mod surprinzător, în MS. 45 apare substantivul 
danţul, preluat de BIBL. 1688 şi de FILOTEI. Aceasta pentru 
că în ediţiile vechi ale textului grecesc apare substantivul 
corei'on, care se traduce prin „loc de dans”. SEPT. RAHLFS 
are aici cwrivon, care s etraduce prin „loc”. 

15:21-24 

Versetul 21, în ediţiile recente ale Septuagintei, prezintă o 
versio amplior, dacă ne raportăm la ediţiile mai vechi ale 
textului (unde nu apar cîntecele sirenelor). În plus, ediţiile 
recente intercalează trei versete, 22-24, de negăsit în SEPT. 
FRANKF. sau SEPT. VEN: [22] phlivkai" kaiV povsai" tovte 
hJ mhvthr tw'n uiJw'n basanizomevnwn trocoi'" te kaiV 
kauthrivoi" ejbasanivzeto basavnoi". [23] ajllaV taV 
splavgcna aujth'" oJ eujsebhV" logismoV" ejn aujtoi'" toi'" 
pavqesin ajndreiwvsa" ejpevteinen thVn provskairon 
filoteknivan pari'dein. [24] Kaivper eJptaV tevknwn oJrw'sa 
ajpwvleian kaiV thVn tw'n streblw'n poluvplokon 
poikilivan, aJpavsa" hJ gennai'a mhvthr ejxevlusen diaV thVn 
proV" qeoVn pivstin. SEPT. NEC: „Cât de cumplite, cât de 
numeroase sunt chinurile pentru o mamă, când copiii ei 
sunt chinuiţi pe roată şi arşi cu foc. [23] Dar raţiunea 
evlavioasă, chiar în mijlocul pasiunilor, i-a întărit cu curaj 
inima să dispreţuiască vremelnica iubire de copii. [24] Deşi 
vedea pieirea celor şapte copii şi feluritele şi grelele chinuri, 
această mamă nobilă le-a nesocotit pe toate pentru credinţa 
în Dumnezeu” (p. 665). 

Capitolul al 16-lea 

16:14 

Textul grecesc foloseşte, în exclamaţii, atît genitivul, cît 
şi vocativul. Am preferat să disting în acest verset 
exclamaţiile în vocativul, genitivul gunaikov", acesta fiind 
tradus aşa cum a permis SEPT. FRANKF. De observat că 
acest genitiv este înţeles, în MS. 45, ca exclamativ. 

16:24 

SEPT. RAHLFS prezintă o versio amplior a acestui verset: 
DiaV touvtwn tw'n lovgwn hJ eJptamhvtwr e@na e@kaston tw'n 
uiJw'n parakalou'sa aJpoqanei'n e!peisen ma'llon h# 
parabh'nai thVn ejntolhVn tou' qeou'. SEPT. NEC: „Cu 
aceste cuvinte mama celor şapte îşi încuraja copiii şi îi 
convingea ca mai degrabă să moară decât să încalce 
porunca lui Dumnezeu” (p. 667). 

Capitolul al 17-lea 

17:18 

Versetul lipseşte din ediţiile vechi ale textului grecesc 
(SEPT. FRANKF.şi SEPT. VEN.). Ediţiile moderne au: di j 
h$n kaiV tw'/ qeivw/ nu'n paresthvkasin qrovnw/ kaiV toVn 
makavrion biou'sin aijw'na (SEPT. RAHLFS). SEPT. NEC: 
„Datorită ei, acum ei stau lângă tronul dumnezeiesc şi 
trăiesc veşnicia fericită” (p. 669). 

17:20-21 

Versetul 20 are o versio amplior în ediţiile recente ale 
Septuagintei, iar versetul 21, ce lipseşte în ediţiile mai vechi 
ale acesteia, clarifică textul. Aşadar, traducerile ce urmează 
SEPT. FRANKF. sînt, în mod inevitabil, diferite. În ediţiile 
moderne cele două versete prezintă următorul text: [20] 
kaiV ou%toi ou^n aJgiasqevnte" diaV qeoVn tetivmhntai, ouj 
movnon tauvth/ th'/ timh'/, ajllaV kaiV tw'/ di j aujtouV" toV e!qno" 
hJmw'n touV" polemivou" mhV ejpikrath'sai [21] kaiV toVn 
tuvrannon timwrhqh'nai kaiV thVn patrivda 
katarisqh'nai, w@sper ajntivyucon gegonovta" th'" tou' 
e!qnou" aJmartiva" (SEPT. RAHLFS). SEPT. NEC: „Aceştia, 
deoarece s-au sfinţit de dragul lui Dumnezeu, au primit nu 
numai această răsplată, ci şi faptul că, datorită lor, duşmanii 
nu au putut pune stăpânire pe neamul nostru, tiranul a fost 
pedepsit, iar patria, purificată, [viaţa lor] fiind ca o 
răscumpărare pentru păcatul poporului” (p. 669). 

17:24 

În versiunile mai vechi ale Septuagintei, prima parte a verse-
tului constituie un enunţ de sine stătător, cu predicatul la 
imperativ: de aici şi turnura traducerilor româneşti vechi. 

Capitolul al 18-lea 

18:1-2 

Versetele 1 şi 2 ale capitolului al 18-lea pot fi aflate, în ver-
siunile mai vechi ale Septuagintei, la finalul capitolului al 17-lea. 
De aici situaţia evidentă în traducerile româneşti premoderne. 

18:3 

Traducerile româneşti (BIBL. 1688, MS. 45, MICU şi 
FILOTEI echivalează grecescul merivdo" cu parte, ceea ce 
este corect. Traducerile moderne (SEPT. NEC, CANDEA) 
optează pentru termenul moştenire. 
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18:5 

Straniul rînduielile strămoşeşti traduce textul patriw'n 
ejqnw'n din SEPT. FRANKF. Chiar şi traducerile mai vechi 
par a citi cel de-al doilea cuvînt al sintagmei (după o altă 
ediţie septuagintală?) ca h^qwn ‘obicei’. De aici şi traducerile 
existente: „cêle de moşie obicêie” (BIBL. 1688 şi MS. 45). 

18:13 

Substantivul lavkko" (SEPT. FRANKF.) a fost tradus, în 
mod tradiţional, prin groapă. Termenul grecesc mai indică 
‘cisterna’, ‘rezervorul’, ‘cavitatea în care se depozitau 
lichide’. 

18:16 

Secvenţa ne părimiia noao din MS. 45 traduce fidel textul 
ediţiilor vechi ale Septuagintei (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronumele este la persoana I plural în SEPT. FRANKF., în 
vreme ce în ediţiile moderne este la persoana a II-a plural. 
Verbul românesc constituie o încercare de îmbogăţire a 
limbii, ce pleacă de la observarea familiei semantice în care 
se încadrează grecescul ejparoimivazen. Inovaţia a fost 
respinsă: modernitatea foloseşte perifraza, cu toată 
imprecizia ei: recita proverbele (SEPT. NEC), citea proverbele 
(traducerea modernă din ediţia de faţă, coloana a IV-a).  

18:23 

Substantivul corov" este tradus danţu (MS. 45), în mod 
corect. Versiunile recente (SEPT. NEC) preferă ceată, 
termen generic şi neclar; cf. corul (traducerea modernă din 
ediţia de faţă, coloana a IV-a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



INDICE DE CUVINTE Ş I  FORME

A 

acêea  acel  

aceásta  acest  

acél :  (1521 NEACŞU) :  adj./pron. dem. :  „jener” :  „ce, 
celui-là” :  (25x)  
acea  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  11, 2;  
acêea  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  1, 10;  
acêea  pron. dem. fem. sg. nom./ac.  2, 5;  3, 12;  3, 16;  4, 

2;  5, 17;  5, 25;  6, 12;  8, 1;  8, 2;  9, 11;  11, 27;  12, 
16;  16, 19;  

acei  adj. pron. dem. fem. sg. gen./dat.  17, 22;  
aceia  adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac.  14, 6;   
aceia  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  14, 9;  18, 3; 
acel  adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac.  18, 22;  
acela  adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac.  7, 4;  
acela  adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac.  4, 7;  
acelor  adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat.  17, 22;  
acelora  adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat.  14, 11;  14, 12;  

acélaşi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./pron. dem. :  
„derselbe” :  „le même” :  (5x)  
acêeaşi  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  16, 22;  
acêeaşi  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  16, 22;  
aceiaşi  adj. pron. dem. fem. sg. gen./dat.  8, 5;  
aceiaşi  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  6, 11;  
acelaşi  adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac.  17, 8;  

acést :  (1521 NEACŞU) :  adj./pron. dem. :  „dieser” :  
„ce... -ci, celui-ci” :  (84x)  
acestor  adj. pron. dem. masc. pl. gen./dat.  15, 6;  
aceasta  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  8, 19;  9, 4;  16, 

12;  18, 1;  
aceasta  pron. dem. fem. sg. nom./ac.  1, 8;  1, 17;  2, 2;  2, 

9;  2, 16;  2, 23;  3, 6;  4, 24;  4, 25;  5, 9;  6, 20;  8, 
11;  10, 19;  14, 9;  16, 5;  18, 19;  

această  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  5, 8;  9, 28;  
acest  adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac.  5, 28;  
acesta  adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac.  16, 17;  17, 17;  
acesta  pron. dem. masc. sg. nom./ac.  5, 19;  10, 1;  10, 12;  

11, 1;  11, 13;  12, 1;  
acestora  adj. pron. dem. fem. pl. gen./dat.  1, 28;  
acestora  pron. dem. fem. pl. dat./gen.  1, 16;  1, 32;  6, 32;  
acêstea  adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac.  6, 14;  16, 4;  
acêstea  adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac.  4, 13;  16, 24;  

18, 17;  
acêstea  pron. dem. fem. pl. nom./ac.  1, 6;  1, 14;  1, 20;  2, 

16;  4, 4;  5, 32;  6, 30;  8, 3;  8, 12;  8, 16;  8, 27;  9, 

19;  9, 25;  10, 10;  10, 17;  11, 6;  11, 9;  11, 10;  11, 
17;  12, 6;  12, 16;  16, 5;  16, 25;  17, 8;  18, 6; 

acêsteaşi  pron. dem. fem. pl. nom./ac.  11, 15;  11, 15;  
aceştia  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  1, 9;  4, 3;  5, 3;  7, 

8;  9, 10;  13, 2;  13, 5;  17, 20;  18, 9;  
aceştii  adj. pron. dem. fem. sg. gen./dat.  5, 13;  
acestaşi  adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac.  11, 11*;  
acesta  adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. neart.  5, 14*;  6, 

1*;  9, 15*;  11, 4*;  12, 13*;  

acoperămî ́nt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Schutz” :  
„abri” :  (1x)  
un acoperimînt  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  17, 3;  

acúm :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „1. jetzt, 2. nun 
also” :  „1. maintenant, 2. donc, alors” :  (9x)  
acum  adv. de timp  1, 12;  1, 13;  3, 19;  13, 3;  14, 9;  15, 

16;  
acum  adv. demonstr.  6, 18;  6, 33;  9, 30;  

adăpá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „tränken” :  „1. 
abreuver” :  (1x)  
adăpîndu  verb gerunziu  1, 29;  

adăugá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. hinzufügen, 2. 
vergrößern, vermehren” :  „1. ajouter, 2. agrandir, 
augmenter” :  (3x)  
adăogea  verb indicativ imperfect 3 sg.  13, 25;  
adăogînd  verb gerunziu  13, 27;  
să adăogea  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 11;  

adés  adesea  

adésea :  (1559–1560 BRATU) :  adv. :  „häufig” :  
„souvent” :  (1x)  
ades  adv.  12, 2;  
adêse  adv.  12, 12*;  

adevắr :  (înc. sec. XVI PS. H.)  :  s. n. :  „Wahrheit” :  
„vérité” :  (2x)  
adevăr  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 10;  6, 18;  

adevărát :  (1559–1560 BRATU) :  adj./adv. :  „1. wahr, 2. 
wirklich, echt” :  „1. vrai, 2. vraiment, en vérité” :  (3x)  
adevărat  adv. de mod poz.  11, 23;  
adevărată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  17, 11;  
adevărat  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  5, 18*;  

adeverí :  (1559 CORESI, ÎC.) :  v. IV :  „verstärken, 
bestätigen” :  „confirmer, renforcer” :  (3x)  
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adeveriia  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 17;  
ai adeverit  verb indicativ perfect compus 2 sg.  7, 9;  
ar adeveri  verb cond.-opt. prezent 3 sg.  2, 6;  

adeverít :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „verstärkt” :  
„fortifié” :  (1x)  
adeverită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  17, 4;  

adiá :  (c. 1683-1686 MS. 45 904/1) :  v. I :  „(sich) 
bewegen”  :  „(se) mouvoir” :  (1x)  
adiind  verb gerunziu  15, 15;  

adî ́nc :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „tief” :  „profond” :  (1x)  
adîncă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

3, 20;  

adúce :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „bringen, holen, 
herbeiführen” :  „(r)apporter” :  (20x)  
aducea  verb indicativ imperfect 3 pl.  9, 11;  9, 26;  10, 8;  

11, 17;  11, 19;  
aducînd  verb gerunziu  18, 20;  
aducîndu  verb gerunziu  16, 20;  
aduseră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  6, 21;  
au adus  verb indicativ perfect compus 3 pl.  3, 14;  
era aducîndu-să  verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl.  8, 

3;  
să aducă  verb conjunctiv prezent 3 pl.  8, 2;  
să aducea  verb indicativ imperfect 3 sg.  10, 1;  11, 13;  
să aduse  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  5, 4;  
aduc  verb indicativ prezent 1 sg.  5, 13*;  
aduceţi-vă  verb imp. 2 pl.  13, 12;  16, 18*;   
să ne aducem  verb conjunctiv prezent 1 pl.  8, 21*;  
ş-au adus  verb indicativ perfect compus 3 pl.  8, 27*;  
şi-au adus  verb indicativ perfect compus 3 sg.  15, 28*;  

adúcere :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Mitbringen” :  
„action d’apporter” :  (1x)  
aducerea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 9*;  

aduná :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „(ver)sammeln” :  
„rassembler” :  (1x)  
să să fie adunat  verb conjunctiv perfect 3 pl.  4, 3;  

afáră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv./prep. :  „draussen, 
ausser” :  „dehors, sauf” :  (4x)  
afară  adv. de loc  11, 18;  
afară  prep.  6, 34;  18, 2; 
afară  prep.  16, 11*; 

aflá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „sich befinden” :  „se 
trouver” :  (1x)  
te-ai aflat  verb copulativ indicativ perfect compus 2 sg.  16, 

14;  

agonisítă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Erwerb” :  
„acquisition” :  (1x)  
agonesită  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 20;  

aíci :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „hier” :  „ici” :  (1x)  
aicea  adv. de loc  17, 9;  

aiévea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „wirklich” :  „vrai” :  
(2x)  

aiêve  adv.  2, 7;  
mai aiêvea  adv. de mod comp.  3, 6;  

aiúre(a) :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  adv. :  „anderswo” :  
„ailleurs” :  (1x)  
aiurelea  adv.  1, 7;  

ajúnge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „ankommen, 
gelangen” :  „arriver” :  (1x)  
au ajuns  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 9;  

ajutá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „helfen” :  „aider” :  
(1x)  
a ajuta  verb infinitiv prezent  3, 3;  

ajutór :  (1521 NEACŞU) :  s. n. :  „Hilfe, Beistand” :  „aide, 
assistance” :  (1x)  
ajutoriul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  4, 20;  

ajutorí :  (c. 1640 URECHE 140) :  v. IV :  „helfen” :  
„aider, secourir” :  (1x)  
să ajutorească  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 4;  

albínă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Biene” :  „abeille” 
:  (1x)  
albinele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  14, 19;  

alége :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „unterscheiden” :  
„distinguer” :  (1x)  
alêgem  verb indicativ prezent 1 pl.  1, 14;  

alergá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „laufen, eilen” :  
„courir” :  (3x)  
alergînd  verb gerunziu  12, 10;  14, 5;  
alergîndu  verb gerunziu  7, 11;  

alt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron./adj. :  „(ein) anderer” :  
„autre” :  (13x)  
alt  adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac.  1, 2;  5, 18;  
altă  adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  6, 4;  6, 13;  9, 11;  

14, 10;  
altele  pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  1, 32;  
altuia  pron. nehot. masc. sg. gen./dat.  13, 13;  
altul  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  13, 8;  13, 11;  13, 12;  
alţii  pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  8, 2;  12, 14;  

altmínteri :  (1521 NEACŞU) :  adv. :  „anders” :  
„autrement” :  (1x)  
aiminterelea  adv.  4, 13;  

amár :  (1430 DERS / în top. Amarul) :  adj./adv./s. :  „1. 
bitter, 2. Bitterkeit” :  „1. amer, 2. amertume” :  (8x)  
amară  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  18, 

20;  18, 20;  
cei amari  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art.  

6, 8;  
cel amar  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.  

18, 20;  
mai amar  adv. de mod comp.  8, 2;  15, 16; 
amar  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  6, 1*;  10, 5*; 

amăgí :  (1581-1582 PO) :  v. IV :  „1. täuschen, verleiten, 
2. verführen” :  „1. tromper, 2. séduire” :  (2x)  
să amăgeşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  13, 18;  
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voiu amăgi  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 34;  

amăgitór :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 97) :  adj. :  
„verführerisch” :  „séduisant” :  (1x)  
cel amăgitoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. 

nom./ac. art.  18, 8;  

amănúnt :  (1581 PRL) :  s. n.  :  „ Einzelheit” :  „détail” :  
(1x)  
amăruntul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  4, 4*;  

amín :  (1559-1560 BRATU) :  interj. :  „amen, wahrlich” :  
„amen, ainsi soit-il” :  (1x)  
amin  interjectie  18, 24;  

amínte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „in Errinerung” :  
„au souvenir” :  (8x)  
aminte  adv.  1, 1*;  2, 9*; 5, 13*;  8, 21*;  8, 27*;  13, 

12*;  15, 28*;  16, 18*;  

amîndói :  (1551-1553 ES) :  num. :  „beide” :  „tous les 
deux” :  (3x)  
amîndoao  num. colectiv fem. nom./ac.  1, 20;  6, 3;  
amînduróra  num. colectiv fem. gen./dat.  1, 32;  

an :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Jahr” :  „an” :  (3x)  
an  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  4, 17;  
ani  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  5, 7;  17, 12;  

anúme :  (1563-1564 DIR) :  adv. :  „namens” :  
„nommément” :  (1x)  
anume  adv.  5, 4;  

ápă :  (1213 SUCIU / în top. Apa) :  s. f. :  „Wasser” :  
„eau” :  (2x)  
apa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 11;  
apă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 34;  

apărá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „(sich) verteidigen” :  
„(se) défendre” :  (2x)  
să apără  verb indicativ prezent 3 pl.  14, 19;  14, 19;  

aplecătúră :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  s. f. :  „Stillung” :  
„allaitement” :  (1x)  
aplecături  subst. comun fem. pl. voc. neart.  16, 7;  

apói :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „danach” :  „après” :  
(1x)  
apoi  adv. de timp  6, 3;  

aprínde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „anzünden” :  
„allumer” :  (1x)  
să aprindea  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 15;  

aproápe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv./s. m. :  „1. nahe, 2. 
Mitmensch” :  „1. près de, proche, 2. le prochain” :  
(6x)  
ale aproapelui  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  2, 5;  
aproape  adv. de loc  5, 4;  8, 4;  12, 10;  
aproapelui  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  2, 5;  
mai aproape  adv. de loc comp.  12, 2;  

apropiá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „nahen, nähern” :  
„approcher” :  (3x)  

apropiindu-se  verb gerunziu  6, 13;  
să apropie  verb indicativ prezent 3 pl.  14, 19;  14, 19;  

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” :  (16x)  
a arăta  verb infinitiv prezent  1, 1;  14, 18;  
ai arătat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  17, 2;  
arătat-am  verb indicativ perfect compus 1 sg.  16, 2;  
arătînd  verb gerunziu  11, 12;  
arătu  verb indicativ prezent 3 pl.  6, 34;  
s-au arătat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  4, 10;  
să arată  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 3;  1, 4;  1, 32;  2, 4;  

2, 15;  
să arate  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 14;  
să arăt  verb conjunctiv prezent 1 sg.  1, 7;  
se arată  verb indicativ prezent 3 sg.  3, 1;  
vor arăta  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  13, 17;  

arătáre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Offenbarung” :  
„révélation” :  (3x)  
arătare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 19;  8, 2;  

13, 10;  

árde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „(ver-, ab-, nieder-) 
brennen” :  „brûler” :  (12x)  
ardea  verb indicativ imperfect 3 pl.  11, 19;  16, 3;  
ardea  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 11;  16, 3;  
ardeţi  verb imp. 2 pl.  9, 17;  
arzîndu  verb gerunziu  6, 25;  11, 19;  
arzîndu-se  verb gerunziu  7, 4;  15, 14;  15, 20;  
să ardea  verb indicativ imperfect 3 sg.  11, 18;  
va arde  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  18, 14;  

argínt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Silbermünze” :  
„monnaie d’argent” :  (2x)  
argint  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  1, 26;  2, 8;  

arhieréu :  (1500 LDSR 361) :  s. m. :  „Prälat” :  „prélat” :  
(2x)  
arhiereu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  4, 18;  
arhiereul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  4, 13;  

ármă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Waffe” :  „arme” :  
(3x)  
arme  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  5, 1;  
armele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  3, 12;  4, 10;  

ars :  (1514 DERS / în antr. Arsul) :  adj. :  „verbrannt” :  
„brûlé” :  (1x)  
ars  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  6, 26;  

aruncá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „werfen” :  „jeter” :  
(2x)  
arunca  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 25;  
s-au aruncat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  17, 1;  

arzătór :  (1577 CORESI, PS.) :  adj. :  „brennend” :  
„brûlant, ardent” :  (3x)  
arzătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  6, 27;  
cel arzătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

art.  7, 11;  
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mai arzătoriu  adj. calificativ gradul comparativ neutru sg. 
nom./ac. neart.  10, 14;  

ascultá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. (an)hören, 2. 
lauschen, 3. gehorchen” :  „1./2. écouter, 3. obéir” :  
(10x)  
asculta  verb indicativ imperfect 3 pl.  15, 10;  
ascultaţi  verb imp. 2 pl.  18, 1;  
ascultă  verb indicativ prezent 3 pl.  8, 6;  
ascúltă  verb indicativ prezent 3 sg.  10, 18;  
ascultînd  verb gerunziu  12, 5;  
neascultînd  verb gerunziu  8, 11;  8, 21;  
vei asculta  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  12, 4;  
vom asculta  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  8, 17;  
vor asculta  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  8, 6;  

ascultáre :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Gehorsam” :  
„obéissance” :  (3x) 
ascultare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 16;  9, 2;  

12, 6;  

ascuţít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „scharf” :  
„pointu” :  (3x)  
ascuţită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

14, 10;  
ascuţite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  

9, 26;  11, 19;  

asemăná :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „(sich) ähneln” :  
„(se) ressembler” :  (2x)  
asemănaţi-vă  verb imp. 2 pl.  9, 23;  
să ne asămănăm  verb conjunctiv prezent 1 pl.  13, 9;  

asemănáre :  (1683 SICR. DE AUR) :  s. f. :  „Ähnlichkeit” :  
„ressemblance” :  (1x)  
asemănare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 4;  

asémenea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./adv. :  „1. 
ähnlich, gleich, 2. gleichfalls” :  „1. semblable, pareil, 2. 
semblablement” :  (5x)  
asemene  adv.  11, 15;  
asêmene  adj. invariabil fem. sg. nom./ac.  14, 14;  
asêmene  adv.  5, 21;  
asêmenea  adv.  12, 13;  
cea asêmene  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  13, 25;  

asudát :  (1620 AA ist. II, 36) :  adj. :  „ schwitzend” :  
„suant, transpirant” :  (1x)  
asudat  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

3, 8;  

asúpra :  (1551-1553 ES) :  prep. :  „1. gegen, 2. über, 3. 
oberhalb” :  „1. vers, 2. sur, 3. au dessus” :  (18x)  
asupra  prep.  4, 22;  5, 6;  6, 18;  8, 7;  9, 10;  9, 10;  10, 

8;  12, 16;  15, 11;  15, 16;  15, 19;  16, 8;  16, 20;  17, 
1;  17, 7;  18, 5;  

asupra  prep.  1, 11*;  5, 28*;  

aşá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „so” :  „ainsi, de la 
sorte” :  (27x)  
aşa  adv.de mod  1, 12;  1, 33;  2, 20;  5, 15;  5, 18;  5, 31;  

6, 17;  7, 12;  8, 6;  9, 10;  9, 17;  10, 14;  12, 16;  13, 

3;  13, 7;  13, 17;  13, 23;  14, 6;  14, 8;  15, 21; 15, 
32;  16, 3;  16, 3;  16, 5;  17, 5;  

aşea  adv. de mod  5, 33;  
aşa  adv. de mod  15, 10*;  

aşteptá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „(er)warten, 
harren” :  „attendre” :  (2x)  
am aşteptat  verb indicativ perfect compus 1 sg.  18, 9;  
aşteaptă  verb indicativ prezent 3 sg.  12, 12;  

aştérne :  (1551-1553 ES) :  v. III :  „ausbreiten” :  
„étendre” :  (1x)  
aşternură  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  9, 19;  

atínge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „treffen” :  
„toucher” :  (1x)  
să atingă  verb conjunctiv prezent 3 sg.  17, 1;  

atî ́t :  (1551-1553 ES) :  adj./adv./pron. :  „so viel” :  
„tant” :  (8x)  
atîta  adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  8, 26;  
atîta  adv.  15, 5;  
atîtea  pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  15, 11;  16, 4;  
atîţea  adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  11, 20;  
atîţia  adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  5, 7;  8, 5;  12, 6;  

atotlucrătór :  (1688 BIBLIA) :  adj. :  „allmächtig” :  „tout-
puissant” :  (1x)  
cel atotlucrătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. 

nom./ac. art.  1, 29;  

atúnci :  (înc. sec. XVI PS. H) :  adv. :  „dann, damals” :  
„alors, lors” :  (7x)  
atuncea  adv. de timp  2, 21;  3, 8;  3, 21;  8, 2;  17, 12;  

18, 5;  18, 20;  

aţîţá :  (1581-1582 PO) :  v. I :  „1. Feuer anfachen, 2. 
erregen” :  „enflammer” :  (1x)  
aţîţînd  verb gerunziu  18, 20;  

au :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „1. oder, 2. denn” :  „1. 
ou, 2. est-ce que” :  (5x)  
au  adv.  2, 7;  2, 19;  8, 16;  11, 25;  18, 17;  

aúz :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Nachricht” :  
„nouvelle” :  (1x)  
auzului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  15, 21;  

auzí :  (1521 NEACŞU) :  v. IV :  „hören” :  „ouir, 
entendre” :  (8x)  
au auzit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 22;  9, 27;  
aud  verb indicativ prezent 3 pl.  15, 21;  
auzind  verb gerunziu  5, 14;  8, 15;  10, 17;  14, 9;  
auzînd  verb gerunziu  14, 9;  

aveá :  (1521 NEACŞU) :  v. II (şi aux.) :  „haben” :  „avoir” 
:  (16x)  
aibi  verb imp. 2 sg.  13, 11;  
are  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 7;  
au  verb indicativ prezent 3 pl.  14, 14;  
avea  verb indicativ imperfect 3 pl.  3, 20;  
avea  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 10;  4, 1;  6, 7;  15, 9;  
avem  verb indicativ prezent 1 pl.  1, 12;  11, 27;  
aveţi  verb indicativ prezent 2 pl.  10, 14;  
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avînd  verb gerunziu  15, 7;  16, 13;  16, 22;  17, 4;  
să aibă  verb conjunctiv prezent 3 sg.  18, 4;  

avére :  (1581 CORESI, EV. 6) :  s. f. :  „Vermögen” :  
„fortune” :  (1x)  
averile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  4, 7;  

avramiáncă  avrămeancă 

avrămeáncă :  (c. 1683-1686 MS. 45 906/2) :  s. f. :  
„Nachkomme von Abraham” :  „descendante 
d’Abraham” :  (1x)  
ai avramiancii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  18, 20;  

avrămíe :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „Geschlecht von 
Abraham” :  „descendence d’Abraham” :  (1x)  
avramíei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  18, 23;  

B 

ban :  (1413 DLRV) :  s. m. :  „Geld” :  „argent” :  (4x)  
bani  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  4, 3;  
banii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  4, 6;  
banilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  4, 4;  4, 10;  

bárbă :  (1436 DLRV / în antr. Barbă Stan) :  s. f. :  „Bart” 
:  „barbe” :  (1x) 
barbă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 28;  

báte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „1. schlagen, 2. 
kämpfen” :  „1. battre, 2. combattre” :  (6x)  
au bătut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 21;  
bătea  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 3;  
bătînd  verb gerunziu  3, 7;  
bătîndu  verb gerunziu  9, 12;  
bătîndu-se  verb gerunziu  6, 10;  7, 4;  

batjocorí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „1. verspotten, 
verhöhnen, 2. beschimpfen” :  „1. se moquer de, 
tourner en dérision, 2. insulter” :  (3x)  
batjocureşti  verb indicativ prezent 2 sg.  5, 22;  
batjocorindu-ne  verb gerunziu  6, 20;  
să batjocuriia  verb indicativ imperfect 3 pl.  4, 26;  

băgá :  (1521 NEACŞU) :  v. I :  „hineintun, -stecken, 
-schieben” :  „mettre dans, introduire” :  (5x)  
a băga  verb infinitiv prezent  13, 4;  14, 1;  
au băgat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  15, 8;  
nebăgîndu  verb gerunziu  9, 6;  
s-au băgat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  16, 21;  

bărbát :  (1262 DRĂGANU / în top. Terra Barbata) :  s. 
m./adj. :  „1. Mann, 2. tapfer” :  „1. homme, 2. brave” :  
(15x)  
bărbat  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  4, 15;  6, 30;  

18, 9;  
bărbat  subst. comun masc. sg. voc. neart.  7, 16;  
bărbatului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  10, 5;  
bărbaţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

17, 24;  
bărbaţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  13, 10;  16, 

2;  
bărbaţi  subst. comun masc. pl. voc. neart.  8, 19;  

bărbaţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  1, 10;  15, 30;  
15, 30;  

bărbaţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  14, 11;  
mai bărbată  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. 

nom./ac. neart.  15, 30;  
un bărbat  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  16, 14;  

bărbăţíe :  (înc. sec XVI PS. H.) :  s. f. :  „Courage” :  
„courage” :  (4x)  
bărbăţie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 31;  9, 23;  
bărbăţiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 8;  5, 23;  

bărbíe :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  s. f. :  „Kinn” :  
„menton” :  (1x)  
bărbii  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  15, 15;  

bătrî ́n :  (1559-1560 BRATU) :  adj./s. :  „1. alt, 2. Erb-, 
Stammgut” :  „1. vieux, 2. patrimoine” :  (16x)  
bătrîn  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

5, 31;  7, 13;  
batrîn  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. voc. neart.  7, 

16;  
bătrîn  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  8, 2;  8, 5;  

17, 9;  
bătrînă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

8, 3;  16, 1;  16, 14;  
bătrîne  subst. comun masc. sg. voc. art.  5, 6;  7, 10;  
bătrînii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  9, 6;  
bătrînul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  6, 10;  9, 6;  
bătrînului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  6, 6;  
cel bătrîn  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  16, 17;  

bătrînéţe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Alter” :  
„vieillesse” :  (6x)  
bătrînêţe  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  5, 33;  8, 

20;  
bătrînêţe  subst. comun fem. pl. voc. neart.  7, 15;  
bătrînêţe  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 18;  
bătrînêţele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  5, 12;  6, 

12;  

băutúră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Getränk” :  
„liquide, boisson” :  (2x)  
băutura  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 15;  3, 16;  

bea :  (c. 1418 DLRV) :  v. II :  „trinken” :  „boire” :  (1x)  
bînd  verb gerunziu  13, 21;  

belí :  (1581-1582 PO) :  v. IV :  „die Haut sich abziehen” :  
„s’enlever la peau, écorcher, dépouiller” :  (1x)  
să beliia  verb indicativ imperfect 3 pl.  10, 7;  

besêrecă  biserică  

bici :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. n. :  „Geissel” :  
„fouet” :  (3x)  
bicele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  6, 3;  6, 6;  9, 12;  

bíne :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „gut” :  „bien” :  (6x)  
bine  adv. de mod poz.   3, 20;  8, 6;  8, 6;  
bine  adv. de mod poz.  9, 6*;  11, 23*;  18, 1*;  

biruí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. besiegen, 2. 
überwinden” :  „1. gagner, 2. dépasser” :  (49x)  
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a birui  verb infinitiv prezent  1, 3;  1, 4;  1, 32;  2, 4;  2, 14;  
2, 15;  2, 20;  3, 1;  5, 23;  6, 35;  14, 1;  

ai biruit  verb indicativ perfect compus 2 sg.  16, 14;  
ar fi biruit  verb cond.-opt. perfect 3 pl.  6, 32;  
au biruit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  13, 3;  13, 4;  

16, 2;  
au biruit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  2, 2;  6, 34;  7, 

4;  7, 11;  9, 6;  13, 7;  14, 11;  17, 24;  
biruia  verb indicativ imperfect 3 sg.  6, 10;  17, 12;  17, 13;  

17, 15;  
biruiêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 5;  1, 6;  1, 9;  1, 

14;  1, 19;  2, 9;  2, 10;  2, 11;  2, 12;  2, 13;  2, 24;  
biruind  verb gerunziu  1, 11;  6, 33;  11, 23;  
biruiră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  8, 1;  
ne-am biruit  verb indicativ perfect compus 1 pl.  11, 20;  
să birui  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  8, 2;  
să biruiască  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 17;  
să biruiêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 9;  9, 30;  
să se fie biruit  verb conjunctiv perfect 3 pl.  13, 2;  

biruínţă :  (1642 CAZ. GOV. 195) :  s. f. :  „Sieg” :  
„victoire” :  (12x)  
biruinţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 31;  6, 33;  

17, 12;  
biruinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 34;  2, 21;  

13, 16;  15, 29;  
biruinţe  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  3, 18;  9, 8;  
biruinţei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  7, 3;  
biruinţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  6, 32;  
biruinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 23*;  

biruitór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „siegreich” :  
„victorieux” :  (4x)  
biruitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  13, 5;  
biruitori  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  17, 15;  
biruitoriu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  6, 31; 
cei biruitorii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  17, 16*;   

bisérică :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Kirche, 2. 
Tempel” :  „1. église, 2. temple” :  (7x)  
a besêricii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  4, 11;  
besêrecii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  4, 20;  
besêrica  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 9;  
besêrică  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 3;  4, 8;  

4, 9;  
besêricii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  4, 7;  

bîrfitór :  (1649 MARD.) :  adj. :  „gesprächig” :  „bavard” :  
(1x)  
cea bîrfitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  5, 11;  

blagoródnic :  (1688 BIBLIA) :  adj. :  „adlig, nobel” :  
„noble” :  (1x)  
blagorodnică  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  9, 24;  

blagoródnie :  (1652 ÎNDR.) :  s. f. :  „Adel” :  „noblesse” :  
(1x)  
blagorodnie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 11;  

blestemát :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  adj. :  „verflucht” 
:  „maudit” :  (2x)  
blestemată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  2, 19;  
blestematul  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

art.  4, 5;  

blînd :  (1519 BGL / în antr. Blîndul) :  adj. :  „barmherzig” 
:  „clément” :  (3x)  
blînd  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

6, 28;  
blîndă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

8, 14;  9, 24;  

boieríe :  (1632 EUSTR. PRAV. 579, ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Bojarenwürde” :  „titre de boïard, seigneuriage” :  (1x)  
boieríi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  8, 7;  

bold :  (1517 BGL / în antr. Boldiş) :  s. n. :  „Nadel” :  
„aiguille” :  (1x)  
bold  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  14, 19;  

bráţ :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Arm” :  „bras” :  
(2x)  
braţele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  9, 11;  10, 6;  

bucurá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „sich freuen” :  „se 
réjouir” :  (3x)  
bucurắ-să  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  8, 4;  
bucurîndu-se  verb gerunziu  12, 9;  
să se fie bucurat  verb conjunctiv perfect 3 pl.  4, 22;  

bucuríe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Freude” :  „joie” 
:  (1x)  
bucuriia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 22;  

bun :  (1211 DRĂGANU / în antr. Buna) :  adj. :  „gut” :  
„bon” :  (84x)  
bun  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  4, 

1;  7, 1;  
bun  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  

10, 15;  
buna  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  3, 

20;  7, 9;  18, 4;  
bună  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  1, 

10;  2, 23;  5, 16;  6, 30;  8, 15;  9, 2;  9, 13;  9, 27;  
11, 5;  11, 22;  12, 6;  12, 11;  12, 14;  13, 7;  15, 9;  

bune  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.  
11, 12;  

bunei  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.  13, 
25;  

buni  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  8, 
3;  16, 10;  

bunilor  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. art.  
18, 9;  

cea bună  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  
2, 10;  3, 18;  5, 16;  11, 21; 13, 5;  15, 9;  

bun  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  4, 
3*;  

buna  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  5, 
31*;  7, 16*;  8, 4*;  9, 6*;  9, 7*;  9, 24*;  11, 20*;  
13, 12*;  13, 27*;  14, 7*;  15, 2*;  15, 3*;  15, 14*;  
15, 17*;  16, 14*;  17, 7*;  
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bună  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  5, 
18*;  5, 22*;  8, 17*;  9, 29*;  9, 30*;  10, 3*;  11, 21*;  
13, 26*;  14, 6*;  15, 12*;  15, 32*;  16, 12*;  16, 13*;  
16, 17*;  16, 22*;  17, 5*;  18, 3*;  

bunei  adj. calificativ gradul pozitiv feim. sg. gen./dat. art.  7, 
3*;  8, 1*;  13, 7*;  13, 8*;  13, 10*;  

buni  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. neart.  
17, 22*;  

bunii  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.  7, 
1*;  7, 4;  15, 29*;  16, 4*;  17, 7*;  

cel bun  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.  
1, 1*;  6, 31*;  13, 1*;  16, 1*;  18, 2*; 

cel bunu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 
art.  7, 16*;  

celor buni  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. 
neart.  10, 15*;  

bunătáte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Güte, 2. 
Tugend” :  „1. bonté, 2. vertu” :  (23x)  
a bunătăţi  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 2;  13, 25;  
ai bunătăţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  12, 14;  
ale bunătăţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  9, 8;  
ale bunătăţilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  13, 27;  
bunătate  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 8;  1, 10;  

3, 18;  9, 18;  9, 31;  11, 2;  11, 4;  11, 22;  15, 9;  
bunătatea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 10;  6, 11;  

10, 10;  17, 12;  
bunătăţi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 10;  13, 

24;  
bunătăţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  17, 23;  
bunătăţile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  12, 11;  
bunătăţilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 30;  

bunăvóie :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  Wohlwollen” :  
„bienveillance” :  (2x)  
bunăvoie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 23;  8, 25;  

C 

ca :  (1521 NEACŞU) :  adv./conj. :  „1. wie, 2. damit, 3. 
ungefähr” :  „1. comme, 2. afin que, 3. à-peu-près” :  
(50x)  
ca  adv.  5, 22;  5, 23;  5, 23;  7, 1;  7, 5;  7, 8;  8, 12;  8, 

29;  9, 10;  9, 10;  9, 28;  11, 9;  11, 10;  12, 13;  14, 5;  
14, 6;  14, 19;  15, 15;  15, 19;  16, 4;  16, 12;  16, 13;  
17, 1;  17, 3;  17, 7;  

ca  conjunctie subord.  1, 1;  1, 6;  1, 6;  4, 1;  4, 6;  4, 13;  
5, 6;  5, 29;  6, 5;  6, 8;  8, 5;  8, 29;  9, 16;  10, 1;  10, 
16;  11, 3;  

ca  adv.  2, 6*;  14, 14*;  16, 25*;  
ca  conjunctie subord.  2, 6*;  6, 19*;  12, 6*;  12, 8*;  16, 

12*;  18, 4*;  

cále :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Weg” :  „chemin” :  
(1x)  
cale  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  14, 5;  

cámătă :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. f. :  „Zinsen” :  
„usure” :  (1x)  
camătă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 8;  

cap :  (înc. sec XVI PS. H.) :  s. n. :  „Kopf” :  „tête” :  (4x)  

ale capetelor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  15, 15;  
capete  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  15, 20;  15, 20;  
capului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  9, 28;  

cáre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. int.-rel./adj. :  „wer, 
welcher” :  „qui, lequel” :  (59x)  
care  pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac.  1, 34; 9, 6;   
care  pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac.  7, 4;  8, 14;  9, 24;  11, 

10;  13, 7;  14, 20;  15, 30;  16, 16;  17, 2;  17, 11;  
care  pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac.  4, 3;  
care  pron. int.-rel. masc. sg. nom./ac.  4, 2; 15, 18;  18, 24;  
care  pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac.  1, 12;  12, 12;  13, 

20;  18, 3;  
carea  pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac.  1, 17;  1, 19;  5, 7;  9, 

13;  9, 24;  10, 8;  11, 18;  15, 6;  16, 6;  18, 18;  
carea  pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac.  3, 8;  
carei  pron. int.-rel. fem. sg. gen./dat.  7, 8;  
carele  pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac.  1, 29;  7, 15;  12, 12;  

13, 19;  14, 10;  18, 22;  
carele  pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac.  2, 23;  
carele  pron. int.-rel. masc. sg. nom./ac.  4, 16;  4, 19;  4, 21;  

11, 10;  11, 13;  11, 20;  12, 2;  16, 20;  18, 10;  18, 
13;  

carii  pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac.  4, 23;  6, 11;  8, 10;  
13, 5;  13, 9;  13, 21;  17, 10;  17, 16;  17, 16;  

cărui  adj. pron. int.-rel. masc. sg. gen./dat.  13, 12;  

cárne :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Fleisch” :  „viande” 
:  (11x)  
carne  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 6;  5, 8;  
carnea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 28;  
cărnuri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  5, 2;  6, 15;  

15, 15;  
cărnurile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 6;  7, 13;  

9, 17;  9, 20;  10, 8;  

cásă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Haus” :  „maison” :  
(1x)  
casă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 7;  

cáznă :  (1446 BGL) :  s. f. :  „Qual” :  „souffrance, peine” 
:  (10x)  
ale caznelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  7, 2;  
cazna  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 19;  
caznă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  11, 2;  14, 1;  
cazne  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  7, 4;  11, 6;  

15, 11;  15, 21;  
caznele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  18, 20;  
caznelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  8, 19;  

că :  (1521 NEACŞU) :  conj. :  „dass” :  „que” :  (117x)  
că  conjunctie subord.  1, 2;  1, 6;  1, 7;  1, 9;  1, 9;  1, 11;  

1, 30;  1, 30;  1, 35;  2, 2;  2, 3;  2, 6;  2, 7;  2, 9;  2, 
10;  2, 16;  2, 16;  2, 19;  2, 20;  3, 1;  3, 5;  3, 7;  3, 
15;  3, 17;  3, 20;  4, 6;  4, 13;  4, 13;  4, 22;  4, 22;  4, 
25;  5, 7;  5, 9;  5, 13;  5, 18;  5, 20;  5, 21;  5, 23;  5, 
25;  5, 25;  6, 15;  6, 18;  6, 27;  6, 32;  6, 34;  7, 1;  7, 
4;  7, 11;  8, 2;  8, 6;  8, 7;  8, 9;  8, 11;  8, 14;  8, 21;  
8, 28;  9, 1;  9, 2;  9, 4;  9, 8;  9, 16;  9, 18;  9, 18;  9, 
30;  9, 31;  10, 2;  10, 16;  10, 18;  10, 19;  10, 21;  11, 
3;  11, 15;  11, 21;  11, 25;  11, 27;  12, 2;  12, 3;  13, 
1;  13, 1;  13, 2;  13, 4;  13, 6;  13, 8;  13, 14;  13, 15;  



A  L U I  I Ó S I P  L A  M A C A V É I  C A R T E  106 

13, 17;  13, 24;  13, 25;  13, 26;  14, 7;  14, 10;  14, 
12;  15, 4;  15, 5;  15, 10;  15, 11;  15, 25;  15, 30;  16, 
2;  16, 5;  16, 5;  16, 5;  16, 15;  16, 17;  16, 18;  16, 
22;  16, 25;  17, 6;  17, 8;  17, 11;  17, 12;  17, 19;  17, 
23;  18, 2;  18, 5;  18, 6;  18, 9;  

căci :  (1551-1553 ES) :  conj. :  „1. denn, 2. warum” :  „1. 
car, 2. pourquoi” :  (6x)  
căci  conjunctie subord.  4, 25;  11, 5;  11, 16;  
căci  conjunctie subord.  2, 21*;  5, 8*;  16, 15*;  

cădeá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. II :  „fallen, stürzen” :  
„tomber” :  (4x)  
căzînd  verb gerunziu  4, 11;  6, 7;  10, 8;  15, 20;  

cădélniţă :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Weihrauchkessel” :  
„encensoir” :  (1x)  
cădêlniţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  7, 11;  

căláre :  (1677 CORESI, PS.) :  adj. :  „zu Pferde” :  „à 
cheval” :  (1x)  
călări  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

4, 10;  

călcá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. treten, 2. 
zertreten” :  „1. marcher, 2. piétiner” :  (9x)  
a călca  verb infinitiv prezent  5, 17;  5, 20;  9, 1;  
am călcat  verb indicativ perfect compus 1 sg.  18, 7;  
au călcat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  13, 1;  13, 9;  
calcă  verb indicativ prezent 3 pl.  13, 15;  
călcaţi  verb indicativ prezent 2 pl.  8, 14;  
să călcăm  verb conjunctiv prezent 1 pl.  5, 27;  

căldáre :  (1492 BGL / în top. Căldăruşa) :  s. f. :  „Kessel” 
:  „chaudron” :  (3x)  
căldări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  18, 20;  
căldările  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 13;  
o căldare  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  12, 1;  

cărbúne :  (1429 DERS / în top. Cărbuneşti) :  s. m. :  
„Kohle” :  „charbon” :  (1x)  
cărbunilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  9, 20;  

căruntéţe :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 92) :  s. f. :  „1. 
Ergrautsein, 2. Alter” :  „1. canitie, 2. vieillesse” :  (2x)  
căruntêţe  subst. comun fem. pl. voc. neart.  7, 15;  
căruntêţe  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 7;  

cắtre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „gegen” :  „vers” :  
(37x)  
cătră  prep.  1, 11;  2, 1;  2, 3;  2, 10;  2, 11;  3, 21;  4, 1;  

4, 4;  4, 4;  5, 16;  5, 32;  6, 20;  6, 26;  7, 13;  8, 29;  
10, 1;  11, 25;  12, 2;  12, 6;  12, 14;  12, 16;  13, 1;  
13, 10;  14, 4;  14, 13;  15, 6;  15, 7;  15, 9;  15, 21;  
15, 30;  16, 22;  17, 1;  17, 4;  17, 5;  17, 23;  18, 3;  
18, 6;  

căutá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. suchen, 2. 
blicken, sehen” :  „1. chercher, 2. regarder” :  (5x)  
caută  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 30;  
căutînd  verb gerunziu  13, 13;  15, 19;  17, 10;  17, 23;  

căzní :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „sich (ab)quälen” :  
„(se) torturer” :  (9x)  

au căznit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  1, 11;  
căzneşti  verb indicativ prezent 2 sg.  9, 15;  
căznindu-să  verb gerunziu  11, 20;  16, 3;  
căznindu-se  verb gerunziu  11, 1;  
să căznêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  18, 5;  
să căznesc  verb indicativ prezent 3 pl.  13, 27;  
să căzneşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  12, 13;  
preacăznindu-se  verb gerunziu  7, 2;  

căznít :  (1668-1670 HERODOT) :  adj. :  „qualvoll” :  
„torturé” :  (1x)  
cel căznit  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  8, 5;  

căzút :  (1563 CORESI, PRAXIU 70) :  adj. :  „gefallen” :  
„tombé” :  (1x)  
căzut  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art  6, 8;  
cêle căzute  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

art.  2, 14;  

ce :  (1521 NEACŞU) :  pron. rel.-inter./adj. :  „was, 
welches” :  „que, quoi, qui” :  (93x)  
ce  adj. pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac.  2, 1;  
ce  pron. int.-rel. nom./ac.  1, 6;  1, 8;  1, 10;  1, 11;  1, 14;  

1, 14;  2, 7;  2, 9;  2, 14;  2, 19;  2, 19;  3, 7;  3, 20;  4, 
1;  4, 1;  4, 7;  4, 14;  4, 22;  4, 24;  4, 26;  5, 6;  5, 6;  
5, 9;  5, 13;  5, 18;  5, 22;  5, 24;  5, 26;  5, 26;  6, 10;  
6, 14;  6, 17;  7, 4;  7, 5;  7, 6;  7, 8;  8, 2;  8, 6;  8, 6;  
8, 9;  9, 6; 8, 14;  8, 16;  8, 16;  8, 18;  8, 27;  8, 29;  9, 
1;  10, 18;  11, 4;  11, 23;  12, 13;  13, 3;  13, 6;  13, 
13;  13, 14;  13, 15;  13, 18;  13, 18;  13, 19;  13, 27;  
14, 10;  14, 14;  14, 18;  14, 18;  14, 19;  14, 19;  15, 
3;  15, 16;  15, 21;  15, 27;  16, 3;  16, 25;  17, 7;  18, 
11;  18, 11;  18, 16;  

ce  adj. pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac.  1, 4*;  1, 12*;  2, 
16*;  3, 2*;  2, 24*;  5, 18*;  8, 6*;  13, 2*;  13, 6*;  
14, 7*;  15, 4*;  15, 25*;  15, 30*;  

ceáră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Wachs” :  „cire” :  
(1x) 
cerii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 19;  

cel1 :  (1521 NEACŞU) :  pron dem./adj. :  „der” :  „ce” :  
(73x)  
a celora  pron. dem. masc. pl. gen./dat.  17, 23;  
cea  adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac.  5, 18;  9, 4;  
cêea  pron. dem. fem. sg. voc.  15, 30;  
cêle  pron. dem. fem. pl. nom./ac.  1, 34;  6, 1;  6, 15;  15, 

10;  15, 11;  15, 11;  15, 32;  16, 1;  
cei  adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac.  16, 3;  
cei  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  2, 19;  3, 7;  5, 4;  18, 12;  
cel  pron. dem. masc. sg. nom./ac.  9, 26;  11, 20;  12, 6;  13, 9;  
celor  adj. pron. dem. masc. pl. dat./gen. 3, 13;  
celor  pron. dem. masc. pl. dat./gen. 17, 8;  
cea  pron. dem. fem. sg. nom./ac.  1, 12*;  14, 18*;  15, 27*;  
cêea  pron. dem. fem. sg. nom./ac.  15, 3*;  
cêle  adj. pron. dem. fem. pl. nom./ac.  15, 16*;  
cêle  pron. dem. fem. pl. nom./ac.  1, 6*;  4, 14*;  5, 9*;  5, 

26*;  5, 26*;  7, 5*;  14, 14*;  
cei  adj. pron. dem. masc. pl. nom./ac.  1, 10*;  8, 27*;  13, 18*;  
cei  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  6, 17*;  7, 4*;  10, 18*;  

13, 27*;  14, 19*;  14, 19*;  16, 25*;  18, 16*; 
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ceia  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  1, 11*;  4, 7*;  6, 10*;  
7, 8*;  8, 6*;  13, 18*;  15, 21*;  16, 3*;  17, 7*;  

cel  adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac.  7, 6*;  18, 11*;  18, 
11*; 

cel  adj. pron. dem. neutru. sg. nom./ac.  13, 3*;  
cel  pron. dem. masc. sg. nom./ac.  2, 9*;  12, 13*;  
cela  adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac.  4, 1*;  
cela  pron. dem. masc. sg. nom./ac.  5, 24*;  13, 14*;  
celor  adj. pron. dem. masc. pl. dat./gen.  2, 14*;   
celor  pron. dem. masc. pl. dat./gen.  1, 8*;  8, 6*;  8, 14*;  

11, 23*;  13, 6*;  13, 15*;  13, 19*;  
celui  pron. dem. masc. sg. gen./dat.  13, 13*;  

 
cel2 :  (1521 NEACŞU) :  art. dem.-adj. :  „der” :  „ce” :  (85x)  

a celor  articol dem adj. masc. pl. gen./dat.  1, 8;  
cea  articol dem adj. fem. sg. nom./ac.  1, 11;  1, 25;  2, 11;  

3, 11;  3, 21;  4, 11;  5, 33;  6, 18;  6, 18;  7, 13;  7, 16;  
9, 5;  9, 29;  9, 30;  10, 3;  10, 15;  10, 15;  11, 12;  12, 
14;  13, 7;  13, 22;  13, 25;  14, 5;  14, 6;  14, 6;  14, 
20;  15, 2;  15, 2  15, 6;  15, 7;  15, 9;  15, 12;  15, 11;  
15, 32;  16, 10;  16, 24;  17, 23;  18, 4;  18, 9;  18, 20;  

cêle  articol dem adj. fem. pl. nom./ac.  1, 9;  1, 29;  2, 14;  
2, 16;  3, 1;  5, 6;  5, 36;  6, 34;  7, 8;  8, 12;  8, 13;  9, 
1;  9, 2;  9, 26;  9, 28;  9, 31;  13, 1;  16, 17;  

cêle  articol dem. neutru pl. nom./ac.   2, 22;  5, 9;  6, 25;  
18, 2;  18, 2;  18, 5;  

cêlea  articol dem adj. fem. pl. nom./ac.  15, 15;  
cei  articol dem adj. fem. sg. gen./dat.  7, 3;  
cei  articol dem adj. masc. pl. nom./ac.  7, 6;  14, 4;  18, 1;  
cel  articol dem adj. masc. sg. nom./ac.  11, 1;  18, 9;  18, 11;  

18, 13;  
cel  articol dem adj. neutru sg. nom./ac.  8, 7;  9, 27;  9, 30;  

14, 9;  15, 30;  17, 3;  
celor  articol dem adj. fem. pl. gen./dat.  2, 15;  18, 2;  18, 2;  
celor  articol dem adj. masc. pl. gen./dat  14, 12;  18, 6;  

célălalt :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  pron./adj. dem. :  
„der andere” :  „l’autre” :  (3x)  
cêlealalte  pron. dem. fem. pl. nom./ac.  2, 9;  
ceialalţi  pron. dem. masc. pl. nom./ac.  3, 9;  
ceiialalte  adj. pron. dem. fem. sg. gen./dat.  13, 22;  

cer :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Himmel” :  „ciel” :  (5x)  
ceriu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  4, 10;  4, 11;  

6, 6;  17, 5;  17, 5;  

cercá :  (1581 PRL) :  v. I :  „1. untersuchen, 2. versuchen, 
3. kosten” :  „1. chercher, 2. examiner, 3. essayer, 
goûter” :  (5x)  
cercăm  verb indicativ prezent 1 pl.  1, 12;  1, 13;  
cercînd  verb gerunziu  2, 9;  3, 13;  3, 14;  

cercáre :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „Versuch, Prüfung” :  
„épreuve, tourment” :  (1x)  
cercare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 19;  

cére :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „bitten, verlangen” :  
„demander” :  (1x)  
au cerşut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  5, 14;  

cerésc :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „1. himmlisch, 2. 
göttlich” :  „1. céleste, 2. divin” :  (3x)  

cea cerească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 
art.  4, 11;  11, 3;  

cereştii  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.  9, 
15;  

certá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „1. schelten, 2. 
strafen” :  „1. gronder, 2. punir” :  (7x)  
a certa  verb infinitiv prezent  8, 6;  
certat-au  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 22;  
certa-va  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  9, 24;  
certîndu  verb gerunziu  2, 12;  
s-au certat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 5;  
va certa  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  10, 21;  18, 22;  

certáre :  (1581 PRL) :  s. f. :  „Bestrafung” :  „punition” :  
(6x)  
certare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 10;  6, 28;  

11, 3;  18, 22;  
certarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 7;  12, 12;  

cetáte :  (1391 DRHB) :  s. f. :  „Stadt” :  „cité” :  (3x)  
cetate  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  7, 4;  17, 24;  
cetăţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  4, 19;  

chemá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „rufen” :  „appeler” 
:  (8x)  
au chemat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  12, 2;  12, 6;  
cheamă  verb indicativ prezent 3 sg.  3, 19;  
chemîndu  verb gerunziu  8, 17;  
chiemaţi fiind verb gerunziu.  11, 20;  
chiemîndu  verb gerunziu  8, 4;  16, 16; 
chiemîndu-mă  verb gerunziu  16, 9;  

chiár :  (c. 1564 CORESI, CAZ. 187) :  adj. :  „übergeordnet” 
:  „clair, supérieur” :  (1x)  
mai chiar  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. nom./ac. 

neart.  1, 19;  

chiemá  chema  

chinuí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. (sich) quälen, 
peinigen, 2. leiden” :  „1. (se) tourmenter, (se) torturer, 
2. souffrir” :  (3x)  
a să chinui  verb infinitiv prezent  18, 9;  
chinuindu-să  verb gerunziu  12, 2;  
chinuindu-se  verb gerunziu  17, 22;  

chinuíre :  (1570 CORESI, LIT.) :  s. f. :  „Quälerei” :  
„souffrance, tourment” :  (1x)  
chinuirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  14, 9;  

chip :  (1480 BGL) :  s. n. :  „1. Bild(nis), 2. Gestalt, 
Aussehen, 3. Mittel, Weg” :  „1. image, 2. figure, 3. 
manière” :  (39x)  
a chipului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  15, 4;  
chip  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 2;  2, 24;  5, 

14;  5, 18;  6, 1;  9, 15;  9, 26;  11, 4;  11, 11;  12, 13;  
15, 4;  15, 25;  

chipul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  1, 29;  2, 8;  4, 
1;  9, 29;  18, 1;  

chipuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  1, 14;  14, 
11;  

chipurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  1, 18;  
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un chip  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  5, 17;  6, 5;  
7, 3; 10, 7;  

chip  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 4*;  1, 12*;  
2, 16*;  2, 24*;  3, 2*;  5, 18*;  8, 6*;  13, 2*;  13, 6*;  
14, 7*;  15, 4*;  15, 25*;  15, 30*; 

chipuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  1, 25*;  

chívot :  (1476 DRHA) :  s. n. :  „Arche (Noahs)” :  „arche 
(de Noé)” :  (1x)  
chivotul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  15, 30;  

ci :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj. :  „sondern” :  „mais, 
cependant” :  (44x)  
ce  conjunctie coord.  1, 6;  1, 6;  1, 8;  1, 11;  1, 12;  2, 4;  3, 

1;  3, 2;  3, 3;  3, 5;  3, 11;  4, 20;  4, 24;  5, 18;  5, 27;  
5, 28;  6, 6;  7, 6;  8, 5;  8, 11;  8, 15;  8, 23;  8, 27;  9, 
10;  9, 15;  9, 22;  11, 6;  11, 27;  13, 3;  13, 3;  13, 27;  
14, 1;  14, 5;  14, 9;  14, 9;  15, 3;  15, 11;  15, 12;  16, 
2;  16, 4;  16, 12;  16, 13;  18, 3;  18, 9;  

cin :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Menge, Gruppe” :  „foule, 
groupe” :  (1x)  
cinul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  18, 23;  

cínă :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Abendessen” :  „souper, 
dîner” :  (1x)  
cină  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 9;  

cíncilea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  num. ord. :  „fünfter” :  
„cinquième” (1x)  
al cincelea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  11, 1;  

cinevá :  (1551-1553 ES) :  pron. nehot. :  „jemand, einer” 
:  „quelqu’un” :  (3x)  
cineva  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  2, 8;  16, 11;  17, 1; 

cínste :  (1474 DERS) :  s. f. :  „1. Ehre, 2. Stolz” :  „1. 
honneur, 2. fierté” :  (6x)  
cinste  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.   1, 10;  1, 17;  

2, 15;  6, 30;  11, 6;  
cinstea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.   8, 24;  

cinstí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „1. ehren, 2. anbeten” :  
„honorer, 2. adorer” :  (6x)  
a cinsti  verb infinitiv prezent  5, 24;  
cinstind  verb gerunziu  1, 15;  
cinstindu  verb gerunziu  7, 9;  
cinstiţi  verb indicativ prezent 2 pl.  8, 14;  
preacinstind  verb gerunziu  8, 5; 
s-au cinstit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  17, 20;  

cinstít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „geehrt” :  „honoré” 
:  (4x)  
cinstită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

5, 35;  17, 5;  17, 5;  
cinstite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. voc. neart.  7, 

15;  

cití :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „lesen” :  „lire” :  (1x)  
cetiia  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 11;  

ciuntí :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  v. IV :  „verstümmeln” :  
„mutiler” :  (1x)  
ciuntim  verb indicativ prezent 1 pl.  10, 20;  

cîmp :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Feld, Flur” :  
„champs” :  (1x)  
cîmp  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  18, 8;  

cînd :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „als” :  „quand, 
lorsque” :  (7x)  
cînd  adv. pron. inter./relat.  1, 24;  2, 21;  5, 22;  9, 10;  

16, 12;  17, 1;  18, 20;  

cîndái :  (1581 CORESI, EV. 4) :  adv. :  „irgendwie” :  
„d’une certaine façon” :  (1x)  
cîndai  adv.  4, 13;  

cîntá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „singen” :  „chanter” 
:  (1x)  
cînta  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 15;  

cîntáre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Gesang” :  
„chant” :  (2x)  
cîntarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  18, 18;  
cîntări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  18, 15;  

cîntătór :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  adj. :  „singend” :  
„qui chante” :  (1x)  
cea cîntătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  10, 21;  

cîrmáci :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Steuermann” :  
„pilote, timonier” :  (1x)  
un cîrmaciu  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  7, 1;  

cî́rmă :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Steuerruder” :  
„gouvernail” :  (1x)  
cîrmele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  7, 3;  

cîrmuí :  (c. 1683-1686 MS. 45 897/2) :  v. IV :  „steuern” :  
„diriger, gouverner”:  (1x)  
cîrmuind  verb gerunziu  7, 1;  

cît :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./adv./conj./pron. :  „1. 
wieviel, 2. kaum, 3. insofern, 4. das... was” :  „1. 
combien, 2. à peine, 3. autant que, 4. ce que” :  (23x)  
cît  adv. pron. inter./relat.  3, 10;  4, 7;  15, 5;  15, 12;  16, 7;  
cît  conjunctie subord.  1, 11;  3, 20;  4, 20;  4, 25;  5, 24;  5, 

31;  5, 33;  6, 17;  8, 29;  9, 12;  9, 17;  9, 27;  10, 14;  
14, 1;  

cîte  adj. pron. int.-rel. neutru  pl. nom./ac.  1, 14;  
cîte  pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac.  2, 5;  
cîtu  adv. pron. inter./relat.  9, 29;  
cît  conjunctie subord.  15, 10*; 

cléşte :  (1509 BGL) :  s. m. :  „Zange” :  „pinces” :  (2x)  
clêşte  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  7, 4;  11, 10;  

coástă :  (1463 DERS / în top. Costă) :  s. f. :  „Seite, 
Flanke” :  „côte” :  (3x)  
coastă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 7;  
coastele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 6;  11, 19;  

cóif :  (1563 CORESI, PRAXIU 433) :  s. n. :  „Helm, Krug” :  
„casquette, cruche” :  (1x)  
coiful  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  3, 12;  

contenitór :  (c. 1683-1686 MS. 45 892/1) :  adj. :  
„entgegengesetzt” :  „opposé” :  (2x)  
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contenitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 
neart.  1, 4;  1, 4;  

copác :  (1264 DRĂGANU / în top. Kopach) :  s. m. :  
„Baum” :  „arbre” :  (1x)  
copacii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  2, 14;  

copíl :  (1318 DLRV / în antr. Copil) :  s. m. :  „Kind” :  
„enfant” :  (18x)  
copii  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  4, 9; 16, 1;  16, 

6;  17, 5;  17, 9;  18, 6; 18, 20;  18, 23;  
copii  subst. comun masc. pl. voc. neart.  16, 16;  
copiii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  4, 25;  16, 15;  
copiilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  16, 15;  17, 6;  
copil  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  12, 2;  15, 4;  
copilului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  12, 6;  12, 9;  
un copil  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  15, 4;  

corábie :  (1521 NEACŞU) :  s. f. :  „Schiff” :  „bateau” :  (1x)  
corabie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  7, 1;  

córt :  (1563 CORESI, PRAXIU 564) :  s. n. :  „Zelt” :  
„tente” :  (1x)  
cortul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  3, 8;  

cot :  (1332-1337 DRĂGANU / în antr. sau top. Choth) :  s. 
n. :  „Elle” :  „coude” :  (1x)  
coturile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  10, 6;  

créde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „glauben” :  
„croire” :  (6x)  
crêdem  verb indicativ prezent 1 pl.  11, 5;  
crêdeţi  verb imp. 2 pl.  8, 7;  
crezînd  verb gerunziu  5, 25;  
au crezut  verb indicativ perfect compus 3 pl.  9, 6*;  
cred  verb indicativ prezent 3 pl.  11, 24*;  
crêdeţi  verb imp. 2 pl.  18, 1*; 

credinciós :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „1. treu, 2. 
gläubig, 3. Gläubiger” :  „1. fidèle, 2. croyant” :  (11x)  
a credincioşi  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  10, 15;  
credincios  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  1, 1;  6, 31; 
credincios  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  7, 16;  13, 1;  16, 1;  18, 2;   
credincioasă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  7, 15;  11, 21;  16, 12;  
credincioşi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  17, 22;  

credínţă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Glaube” :  
„croyance” :  (44x)  
a credinţe  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  7, 1;  13, 10;  

17, 7;  
ai credinţe  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  8, 1;  
credinţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  16, 13;  16, 

22;  17, 15;  
credinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 18;  5, 31;  

7, 6;  7, 16;  9, 6;  9, 7;  9, 24;  9, 29;  9, 30;  11, 20;  
12, 11;  12, 14;  13, 12;  13, 26;  13, 27;  14, 6;  14, 7;  
15, 2;  15, 3;  15, 12;  15, 14;  15, 17;  15, 32;  16, 14;  
16, 17;  16, 22;  17, 5;  17, 7;  18, 3;  

credinţe  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  7, 3;  7, 4;  
13, 7;  13, 8;  15, 29;  16, 4;  

credinţei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  17, 2;  

créşte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „wachsen” :  
„croître” :  (2x)  
crescîndu  verb gerunziu  13, 20;  
crescu  verb indicativ prezent 3 pl.  13, 22;  

crezătór :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „glaubend” :  „qui 
croit” :  (1x)  
cea crezătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  15, 28;  

cu :  (1521 NEACŞU) :  prep. :  „mit” :  „avec” :  (153x)  
cu  prep.  1, 1;  1, 10;  1, 11;  1, 15;  1, 17;  1, 17;  1, 25;  2, 

2;  2, 2;  2, 3;  2, 7;  2, 8;  2, 9;  2, 16;  2, 19;  2, 21;  2, 
21;  3, 4;  3, 7;  3, 12;  3, 12;  3, 15;  3, 15;  3, 18;  4, 5;  
4, 5;  4, 6;  4, 8;  4, 9;  4, 10;  4, 11;  4, 13;  4, 22;  4, 24;  
4, 25;  5, 1;  5, 1;  5, 7;  5, 8;  5, 16;  5, 22;  5, 26;  6, 1;  
6, 3;  6, 3;  6, 6;  6, 11;  6, 25;  6, 27;  6, 28;  6, 30;  7, 2;  
7, 2;  7, 4;  7, 4;  7, 4;  7, 6;  7, 8;  7, 8;  7, 11;  7, 16;  8, 
1;  8, 3;  8, 5;  8, 5;  8, 9;  8, 11;  8, 16;  8, 16;  8, 18;  8, 
26;  8, 29;  9, 2;  9, 2;  9, 5;  9, 5;  9, 7;  9, 11;  9, 12;  9, 
22;  9, 26;  9, 28;  9, 31;  10, 2;  10, 5;  10, 7;  10, 13;  
10, 20;  11, 1;  11, 10;  11, 19;  11, 22;  11, 22;  12, 1;  
12, 6;  12, 7;  12, 8;  13, 3;  13, 6;  13, 7;  13, 9;  13, 11;  
13, 12;  13, 16;  13, 24;  13, 26;  14, 6;  14, 10;  14, 19;  
14, 20;  15, 6;  15, 6;  15, 13;  15, 21;  15, 32;  15, 32;  
15, 32;  16, 2;  16, 3;  16, 4;  16, 12;  16, 14;  16, 14;  16, 
15;  16, 15;  16, 16;  16, 18;  17, 2;  17, 4;  17, 5;  17, 5;  
17, 12;  18, 9;  18, 10;  18, 20;  18, 21;  18, 23;  

cu  prep.  1, 25*;  2, 6*;  3, 3*;  5, 18*;  5, 24*;  6, 1*;  6, 
33*;  8, 2*;  9, 28*;  10, 5*;  10, 12*;  11, 10*;  12, 
12*;  14, 10*;  15, 2*;  15, 5*;  15, 5*;  

cúget :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „1. Gedanke, Sinn, 
2. Gewissen” :  „1. pensée, 2. raison, esprit” :  (3x)  
cuget  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  7, 5;  11, 14;  
cugetului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  13, 4;  

cugetá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „denken” :  
„penser” :  (1x)  
va cugeta  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  1, 24;  

cugetáre :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Gedanke” :  
„pensée” :  (1x)  
cugetare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 10;  

cugetătór :  (1642 CAZ. GOV. 256) :  adj. :  „(nach)denkend” 
:  „qui pense” :  (1x)  
cugetătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  4, 3;  

cui :  (1509 BGL) :  s. n. :  „Nagel, Pflock” :  „clou, cheville” 
:  (1x)  
ale cuielor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  15, 32;  

cúib :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Nest” :  „nid” :  (1x)  
cuibul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  14, 19;  

cum :  (1521 NEACŞU) :  adv./conj. :  „wie” :  „comme(nt)” 
:  (8x)  
cum  adv. pron. inter./relat.  1, 5;  2, 6;  12, 7;  13, 5;  
cum  conjunctie subord.  4, 22;  4, 23;  14, 13;  17, 1;  
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cumplít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „schrecklich” :  
„affreux” :  (1x)  
cumplite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  18, 20;  

cunoáşte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „kennen” :  
„connaître” :  (3x)  
a cunoaşte  verb infinitiv prezent  2, 9;  
au conoscut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  15, 27;  
conoscînd  verb gerunziu  18, 2;  

cunoáştere :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Erkenntnis” :  
„connaissance” :  (1x)  
cunoaştere  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 16;  

cunoscút :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „bekannt” :  
„connu” :  (1x)  
cunoscut  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  5, 4;  

cununá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „krönen” :  
„couronner” :  (1x)  
cununîndu  verb gerunziu  17, 15;  

cuprínde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „1. (um)fassen, 
2. enthalten” :  „1. entoufrer, enlancer, 2. contenir, 
comprendre” :  (2x)  
cuprinde  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 2;  
cuprinzîndu-te  verb gerunziu  15, 32;  

cuprinzătór :  (1642 CAZ. GOV. 464) :  adj. :  
„umfangreich” :  „vaste” :  (1x)  
cêle cuprinzătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. 

nom./ac. art.  1, 20;  

cuptór :  (1501 SUCIU / în top. Kuptor) :  s. n. :  „Ofen” :  
„four” :  (3x)  
cuptoriu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  13, 9;  
cuptoriul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  16, 3;  16, 21;  

curát :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „1. gereinigt, 2. 
rein” :  „1. nettoyé, 2. pur” :  (4x)  
cêle curate  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  18, 8;  
curat  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  5, 36;  
curată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

18, 7;  
curate  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.  

18, 23;  

curăţí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „reinigen” :  
„nettoyer, purifier” :  (2x)  
a curăţi  verb infinitiv prezent  1, 11;  
curăţindu  verb gerunziu  1, 29;  

curăţíe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Reinheit” :  
„pureté” :  (1x)  
curăţiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  7, 9;  

curăţitór :  (c. 1564 CORESI, CAZ. 60) :  adj. :  „reinigend” 
:  „purificateur” :  (2x)  
curăţitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. 

neart.  17, 22;  
curăţătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  6, 29;  

cureá :  (1533 DRHB / în top. Curăluşa) :  s. f. :  „Riemen” 
:  „courroie, corde” :  (1x)  
curêle  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  9, 11;  

cúrge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „fließen” :  
„couler” :  (2x)  
cura  verb indicativ imperfect 3 pl.  9, 20;  10, 8;  

curî ́nd :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „eben, bald” :  
„depuis peu, bientôt” :  (1x)  
curînd  adv. de timp  10, 21;  

cutezá :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „wagen” :  „oser” :  (1x)  
cutezăm  verb indicativ prezent 1 pl.  8, 18;  

cutrémur :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Beben” :  
„tremblement” :  (3x)  
cutremur  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  4, 10;  

14, 10;  
cutremurul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  17, 3;  

cuvení :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „(sich) gehören” :  
„convenir” :  (1x)  
să cuvin  verb indicativ prezent 3 pl.  4, 3;  

cuviínţă :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. f. :  „Anstand” :  
„bon sens” :  (5x)  
cuviinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 4;  
cuviinţele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 2;  
cuviinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 24*;  6, 

33*;  10, 12*;  

cuviós :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „fromm” :  
„croyant” :  (2x)  
cuvioasă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

11, 20;  
cuvios  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

9, 25;  

cuvî ́nt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „1. Wort, 2. 
Gesetz” :  „1. mot, parole, 2. loi” :  (16x) 
cuvinte  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  4, 13;  7, 9;  

8, 16;  16, 24;  
cuvinte  subst. comun neutru sg. voc. neart.  5, 35;  
cuvintele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  16, 14;  
cuvînt  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 1;  1, 15;  

5, 14;  7, 7;  
cuvîntul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  1, 2;  1, 12;  

2, 21;  3, 1;  4, 7;  14, 9;  

cuvîntáre :  (1648 NTB) :  s. f. :  „Ansprache” :  
„discours” :  (4x)  
cuvîntare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 22;  8, 

15;  13, 7;  
cuvîntarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 5;  

D 

da :  (1521 NEACŞU) :  v. I :  „geben” :  „donner” :  (15x)  
aş da  verb cond.-opt. prezent 1 sg.  6, 32;  
au dat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  2, 23;  13, 13;  
da  verb indicativ imperfect 3 pl.  13, 6;  
dăm  verb indicativ prezent 1 pl.  6, 33;  
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dînd  verb gerunziu  1, 12;  
dîndu-şi  verb gerunziu  18, 3;  
să da  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 11;  
să dea  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 2;  4, 17;  
dîndu-şi  verb gerunziu  15, 18*;  15, 18*;  
era dînd  verb indicativ imperfect perifrastic  3 sg.  4, 22*;  
să dêderă  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  9, 19*;  
-şi dêde  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  12, 16*;  

dácă :  (1551-1553 ES) :  conj. :  „wenn” :  „si” :  (4x)  
deaca  conjunctie subord.  8, 13;  11, 1;  12, 1;  18, 5;  

dáns :  (c. 1600 HC2 II, 179) :  s. n. :  „Tanz” :  „danse” :  
(2x)  
danţul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  13, 8;  15, 20;  

dar :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj. :  „aber” :  „mais” :  
(47x)  
dară  conjunctie coord.  1, 1;  1, 2;  1, 3;  1, 5;  1, 7;  1, 10;  

1, 12;  1, 15;  1, 17;  1, 19;  1, 22;  2, 2;  2, 8;  2, 24;  
3, 6;  3, 8;  3, 19;  3, 21;  4, 22;  4, 26;  5, 1;  5, 8;  5, 
17;  5, 19;  5, 27;  6, 15;  6, 31;  6, 32;  7, 16;  8, 1;  8, 
7;  8, 10;  9, 7;  10, 10;  12, 14;  13, 1;  13, 2;  13, 5;  
13, 16;  13, 23;  16, 1;  16, 2;  16, 22;  17, 4;  17, 17;  
17, 20;  18, 9;  

dáre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Gabe” :  „don” :  (1x)  
dare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 8;  

datór :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „schuldig” :  „endetté” :  
(3x)  
datori  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

11, 15;  16, 19;  
datoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

11, 3;  

datoríe :  (1527-1538 BGL) :  s. f. :  „Schuld” :  „dette” :  
(1x)  
datorie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 8;  

dărdáş :  (1688 BIBLIA) :  s. m. :  „Lanzer, Lanzenträger” :  
„porteur de lance” :  (1x)  
dărdaşii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  11, 9;  

dăruít :  (1581 CORESI, EV. 340) :  adj. :  „beschenkt” :  
„offert” :  (1x)  
dăruiţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

8, 3;  

de1 :  (1521 NEACŞU) :  conj. :  „1. um, zu, 2. wenn” :  „1. 
que, 2. si” :  (37x)  
de  conjunctie subord.  1, 1;  1, 2;  1, 3;  1, 4;  1, 5;  1, 13;  

1, 14;  1, 24;  2, 1;  2, 8;  2, 9;  2, 20;  2, 24;  5, 3;  5, 
10;  5, 19;  5, 30;  6, 20;  6, 32;  8, 2;  8, 2;  8, 17;  9, 
2;  9, 6;  9, 7;  9, 15;  9, 27;  11, 4;  11, 13;  11, 16;  
12, 4;  13, 2;  14, 11;  16, 5;  16, 11;  17, 7;  18, 14;  

de2 :  (1504 DLRV / în top. Vai-de-ei) :  prep. :  „von, seit” 
:  „de, depuis” :  (300x)  
de  prep.  1, 3;  1, 3;  1, 5;  1, 7;  1, 11;  1, 11;  1, 11;  1, 

22;  1, 23;  1, 26;  1, 26;  1, 27;  1, 34;  1, 34;  1, 35;  
1, 35;  2, 4;  2, 8;  2, 8;  2, 9;  2, 9;  2, 14;  2, 15;  3, 2;  
3, 7;  3, 10;  3, 10;  3, 11;  3, 12;  3, 13;  3, 13;  3, 21;  

4, 3;  4, 3;  4, 4;  4, 11;  4, 17;  4, 26;  4, 26;  4, 26;  5, 
2;  5, 4;  5, 4;  5, 4;  5, 4;  5, 6;  5, 6;  5, 6;  5, 7;  5, 7;  
5, 8;  5, 8;  5, 12;  5, 12;  5, 33;  5, 33;  5, 36;  6, 1;  6, 
1;  6, 4;  6, 3;  6, 11;  6, 12;  6, 14;  6, 15;  6, 17;  6, 
18;  6, 19;  6, 25;  6, 25;  7, 4;  7, 4;  7, 13;  7, 15;  8, 
4;  8, 4;  8, 5;  8, 5;  8, 7;  8, 7;  8, 10;  8, 10;  8, 10;  8, 
10;  8, 12;  8, 12;  8, 13;  8, 13;  8, 17;  8, 17;  8, 19;  
8, 19;  8, 19;  8, 19;  8, 20;  8, 20;  8, 22;  8, 23;  8, 25;  
8, 25;  8, 26;  8, 26;  8, 26;  8, 27;  8, 28;  8, 28;  9, 1;  
9, 2;  9, 5;  9, 9;  9, 11;  9, 13;  9, 16;  9, 16;  9, 19;  9, 
20;  9, 23;  9, 24;  9, 26;  9, 26;  9, 26;  9, 26;  9, 26;  
9, 27;  9, 27;  9, 28;  9, 29;  9, 29;  9, 30;  9, 31;  9, 32;  
10, 1;  10, 8;  10, 15;  10, 16;  10, 21;  11, 3;  11, 4;  
11, 4;  11, 6;  11, 6;  11, 10;  11, 10;  11, 10;  11, 10;  
11, 11;  11, 14;  11, 14;  11, 18;  11, 20;  11, 20;  11, 
23;  11, 26;  11, 27;  12, 2;  12, 4;  12, 6;  12, 6;  12, 
10;  12, 11;  12, 14;  13, 5;  13, 14;  13, 18;  13, 19;  
13, 21;  13, 21;  14, 1;  14, 6;  14, 11;  14, 13;  14, 13;  
14, 19;  14, 19;  15, 4;  15, 5;  15, 6;  15, 8;  15, 10;  
15, 10;  15, 10;  15, 11;  15, 11;  15, 13;  15, 21;  15, 
21;  15, 26;  15, 26;  15, 27;  15, 28;  15, 28;  15, 29;  
15, 29;  15, 32;  16, 1;  16, 3;  16, 6;  16, 6; 16, 7;  16, 
7;  16, 8;  16, 10;  16, 13;  16, 17;  16, 20;  16, 24;  17, 
1;  17, 1;  17, 7;  17, 7;  17, 12;  17, 16;  17, 17;  17, 
24;  18, 3;  18, 4;  18, 5;  18, 9;  18, 11;  18, 15;  18, 
20;  18, 21;  18, 21; 

de  prep.  1, 7*;  1, 11*;  1, 24*;  2, 7*;  2, 19*;  3, 1*;  3, 
2*;  3, 3*;  3, 7*;  3, 7*;  3, 11*;  3, 11*;  3, 18*;  3, 
20*;  3, 21*;  4, 1*;  4, 4*;  4, 5*;  4, 22*;  4, 24*;  4, 
26*;  5, 9*;  5, 9*;  5, 10*;  5, 11*;  5, 13*;  5, 23*;  5, 
31*;  6, 18*;  6, 18*;  6, 20*;  7, 7*;  8, 2*;  8, 9*;  8, 
14*;  8, 26*;  8, 28*;  9, 2*;  9, 4*;  9, 6*;  9, 15*;  9, 
26*;  9, 28*;  9, 30*;  10, 1*;  10, 3*;  10, 15*;  10, 17;  
11, 3*;  12, 2*;  12, 9*;  12, 11*;  12, 13*;  12, 16*;  
13, 1*;  13, 4*;  13, 9*;  13, 12*;  13, 20*;  13, 22*;  
14, 6*;  14, 9*;  14, 10*;  15, 4*;  15, 5*;  15, 20*; 16, 
9*;  16, 13*;  17, 6*;  17, 16*;  18, 3*;  18, 5*;  18, 9*;  
18, 23*;  18, 23*;  18, 23*; 

deci :  (1551-1553 ES) :  conj. :  „also” :  „donc, ainsi” :  
(7x)  
deci  conjunctie coord.  1, 34;  3, 9;  4, 1;  6, 8;  6, 28;  11, 

1;  11, 16;  

decî ́t :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „als” :  „que” :  
(21x)  
decît  adv.  1, 19;  1, 25;  5, 16;  7, 10;  7, 10;  7, 10;  9, 

1;  9, 3;  9, 4;  9, 30;  9, 30;  11, 14;  12, 1;  12, 11;  
14, 2;  14, 2;  15, 4;  15, 6;  15, 30;  15, 30;  16, 14;  

dedesúbt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „unten, 
darunter” :  „au dessous de, en dessous” :  (2x)  
dedesupt  adv. de loc  9, 19;  11, 18;  

déget :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Finger” :  „doigt” :  
(3x)  
dêgete  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  15, 15;  
dêgetele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  10, 6;  
dêgetelor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  10, 7;  

degetár :  (1688 BIBLIA) :  s. n. :  „Fingerschrauben” :  
„poucettes” :  (1x)  
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degetarile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  8, 13;  

degrábă :  (c. 1640 URECHE2 81) :  adv. :  „schnell” :  
„vite” :  (2x)  
degrabă  adv.  4, 5;  4, 22;  

dempreúnă  dimpreună 

den  din  

denlăúntru  dinăuntru 

dentî ́i  dintîi 

déntr-  dintru 

déntru  dintru  

depríndere :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 153) :  s. f. :  
„Gewohnheit” :  „habitude” :  (1x)  
deprindere  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  11, 20;  

desfătá :  (1642 CAZ. GOV. 321) :  v. I :  „(sich) ergötzen” 
:  „(se) délecter” :  (1x)  
desfătaţi-vă  verb imp. 2 pl.  8, 8;  

desfătáre :  (1625 SLLF II, 406) :  s. f. :  „Ergötzen” :  
„plaisir” :  (1x)  
a desfătărilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  6, 35;  

déspre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „nach, vor, 
bezüglich” :  „vers, au sujet de” :  (3x)  
despre  prep.  4, 22;  6, 13;  11, 12;  

destúl :  (înc. sec XVI PS. H.) :  adj./adv. :  „genug” :  
„assez” :  (2x)  
destul  adv.  6, 28;  
destulă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

9, 9;  

deşắrt  deşert  

deşért :  (înc. sec XVI PS. H.) :  adj./s. n. :  „1. leer, Wüste, 
2. vergeblich, 3. Weiche (der Säugetiere)” :  „1. vide, 
désert, 2. (en) vain, 3. flancs” :  (7x)  
cea deşartă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  8, 19;  
deşartă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

2, 15;  8, 18;  15, 8;  
deşarte  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. voc. neart.  16, 

7;  
deşărturi  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  6, 8;  
deşert  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  16, 8;  

deşí :  (1559-1560 BRATU) :  conj :  „obwohl” :  „bien que” 
:  (1x)  
deşi  conjunctie subord.  5, 13;  

deşteptá :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „auf-, erwecken” :  
„s’éveiller” :  (1x)  
te vei deştepta  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  5, 11;  

dezbiná :  (c. 1683-1686 MS. 45 900/1) :  v. I :  
„zergliedern, zerlegen, zerstückeln” :  „démembrer” :  
(2x)  

dejghina  verb indicativ imperfect 3 pl.  10, 5;  
dejghinîndu-să  verb gerunziu  11, 18;  

dezbrăcá :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „ausziehen” :  
„déshabiller” :  (1x)  
au dezbrăcat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  6, 2;  

dezlegá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „aufbinden” :  
„délier” :  (2x)  
dezlegară  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  12, 9;  
dezlegaţi  verb imp. 2 pl.  12, 8;  

dezlegát :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „zergliedert” :  
„démembré, décomposé” :  (1x)  
dezlegate  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  7, 13;  

deznodá :  (1654 NEAGOE 213) :  v. I :  „zergliedern, 
zerlegen, (sich) zerstückeln” :  „(se) démembrer” :  (3x)  
deznoda  verb indicativ imperfect 3 pl.  10, 5;  
să deznoda  verb indicativ imperfect 3 sg.  9, 13;  11, 10;  

deznodătúră :  (c. 1683-1686 MS. 45 898/2) :  s. f. :  
„Marterwerkzeug” :  „instrument de torture” :  (1x)  
deznodăturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 13;  

dezrădăcinătór :  (c. 1683-1686 MS. 45 894/2) :  adj. :  
„entwurzelnd” :  „qui déracine” :  (1x)  
dezrădăcinătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. 

nom./ac. neart.  3, 5;  

diamánt :  (1600 DIR) :  s. n. :  „Diamant” :  „diamant” :  
(1x)  
diamant  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  16, 13;  

dimpreúnă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „zusammen, 
gemeinsam” :  „ensemble” :  (4x)  
denpreună  adv.  8, 29;  14, 20;  15, 7;  15, 11; 

din :  (1521 NEACŞU) :  prep. :  „aus, von” :  „de” :  (40x)  
den  prep.  1, 30;  1, 34;  1, 34;  1, 34;  1, 34;  2, 8;  4, 10;  

4, 13;  4, 16;  4, 19;  5, 2;  5, 2;  5, 4;  5, 9;  6, 8;  6, 
15;  6, 15;  8, 2;  8, 9;  8, 23;  9, 14;  11, 18;  12, 10;  
12, 13;  13, 13;  13, 18;  14, 12;  15, 30;  16, 11;  16, 
24;  17, 1;  18, 1;  18, 5;  18, 8;  18, 11;  18, 12;  18, 
13;  

den  prep.  2, 22*;  6, 34*;  18, 2*;  

dinăúntru:  (1551-1553 ES) :  adv. :  „von innen” :  „de 
l’intérieur” :  (2x)  
denlăuntru  adv. de loc  2, 22;  18, 2; 

dínte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Zahn” :  „dent” :  
(1x)  
dinţi  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  7, 6;  

dintî ́i :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  num. :  „(der) erste” :  „(le) 
premier, premièrement” :  (3x)  
cel dentîiu  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  9, 26;  
dentîiu  num. ord. masc. sg. nom./ac. neart.  5, 4;  
dentîiu  num. ord. masc. sg. nom./ac. neart.  15, 18*;  

díntru :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „aus” :  „de” :  
(27x)  
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dentr-  prep.  1, 20;  3, 14;  8, 29;  9, 11;  14, 6;  14, 14;  
15, 7;  

dentru  prep.  1, 8;  1, 19;  1, 29;  1, 32;  3, 4;  3, 7;  4, 
23;  6, 13;  10, 5;  10, 8;  13, 18;  13, 21;  13, 21;  13, 
25;  14, 4;  14, 10;  15, 11;  16, 9;  16, 12;  17, 8;  

dî ́nsul, dî ́nsa :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. pers. :  „1. 
er, 2. selbst” :  „1. il, 2. -même” :  (2x)  
dînşii  pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc.  6, 28;  15, 9;  

doáo  doi  

doar :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „1. etwa, wohl, 
vielleicht, 2. ob (etwa)” :  „1. peut-être, 2. si” :  (5x)  
doară  adv.  1, 6;  2, 19;  7, 4;  8, 11;  8, 12;  

dobitóc :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. n. :  „Tier”:  
„animal” :  (1x)  
dobitoace  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  1, 34;  

dobîndí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „erzielen” :  
„acquérir” :  (1x)  
să dobîndiţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  8, 5;  

doi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  num. card. :  „zwei” :  
„deux” :  (5x)  
doao  num. card. fem. nom./ac.  1, 20;  1, 28;  15, 2; 
doi  num. card. masc. nom./ac.  3, 12;  15, 26;  

dóilea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  num. ord. :  „der/die 
zweite” :  „le/la deuxième” :  (2x)  
al doilea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  9, 26;  15, 18;  

doméstic :  (1646 PRAV. MOLD. 34) :  adj. :  „fruchtbar” :  
„fertile” :  (1x)  
cêle dumêstice  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. 

nom./ac. art.  2, 14;  

domesticí :  (1649 MARD.) :  v. IV :  „zähmen, bändigen” :  
„ domestiquer, apprivoiser” :  (1x)  
dumestecêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 29;  

dómn :  (1472 DERS / în top. Domneşti) :  s. m. :  „Fürst” :  
„chef” :  (1x)  
domn  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  2, 7;  

domníe :  (1521 NEACŞU) :  s. f. :  „Herrschaft, 
Regierung” :  „seigneurerie, règne” :  (1x)  
domniia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 4;  

dor :  (1574 TETRAEV. 214, ap. DLR) :  s. n. :  
„Barmherzigkeit” :  „affection” :  (1x)  
dor  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  15, 2;  

dorít :  (înc. sec. XVI PS. H.). :  adj. :  „begierig” :  „désiré” 
:  (1x)  
mai dorită  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. 

neart.  13, 26;  

dosádă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Pein” :  „peine” :  
(1x)  
dosadă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 12;  

dosădí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „sich aufregen” :  „(se) 
troubler” :  (1x)  

dosădindu-să  verb gerunziu  4, 7;  

dovedí :  (1645 VARLAAM, R. 227) :  v. IV :  „beweisen” :  
„prouver, montrer” :  (2x)  
a dovedi  verb infinitiv prezent  1, 8;  
dovediră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  1, 9;  

dovedíre :  (c. 1683-1686 MS. 45 783/2) :  s. f. :  
„Nachweis” :  „mise en évidence” :  (1x)  
dovedirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 19;  

drágoste :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Liebe” :  
„amour” :  (8x)  
dragoste  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  13, 19;  
dragoste  subst. comun fem. sg. nom./ac.neart.  2, 11;  2, 12;  

14, 13;  14, 14;  15, 6;  15, 13;  
dragostea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 9;  

drept :  (1437 DERS / în top. Dereptul) :  adj./adv./s./prep. :  
„1. gerade, 2. recht, richtig, 3. rechts, 4. Recht, 5. 
Gerechter” :  „1. droit, 2. juste(-ment), 3. à droite, 4. 
droit, 5. juste” :  (13x)  
cea direaptă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  9, 24;  13, 24;  18, 6;  
cel dirept  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  16, 21;  
direaptă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

2, 23;  
dirept  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  

1, 15;  6, 7;  
dirept  adv. de mod poz.  1, 1;  9, 6;  
direpţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

15, 10;  
direpţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  18, 15;  
dirept  prep.  2, 5*;  3, 12*;  9, 11*;  

dreptáte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Gerechtigkeit, 
2. Recht” :  „1. justice, 2. droit” :  (5x)  
ale direptăţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 4;  2, 

6; 
direptatea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 18;  5, 24;  
direptăţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 6;  

dúce :  (1521 NEACŞU) :  v. III :  „(hin)gehen” :  „s’en 
aller” :  (1x)  
dusu-s-au  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 14;  

duh :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Geist” :  „esprit” :  
(1x)  
duhul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  11, 11;  

dúlce :  (1433 DERS / în antr. Dulce) :  adj. :  „süß” :  
„doux” :  (5x)  
cei dulce  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.  

2, 4;  
cea dulce  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  

8, 23;  8, 23;  
dulce  adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. nom./ac. 

neart.  9, 29;  
dulci  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  5, 9;  

dulceáţă :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „1. Süße, 2. 
Wonne” :  „1. douceur, 2. plaisir” :  (10x)  
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dulceaţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 20;  1, 28;  
dulceaţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 21;  1, 22;  

1, 22;  1, 25;  10, 20;  
dulceţi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  9, 31;  
dulceţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 24;  
dulceţilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  5, 23;  

duméstic  domestic  

dumesticí  domestici  

dumnezăiésc  dumnezeiesc 

dumnezeiésc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  
„göttlich” :  „divin” :  (26x)  
cea dumnezăiască  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  8, 22;  13, 19;  15, 8;  17, 22; 18, 22; 
cea dumnezeiască  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  4, 21;  9, 9;  
cêle dumnezeieşti  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  1, 

17;  
dumnăzăiescului  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. 

gen./dat. art.  7, 7;  
dumnezăiasca  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  7, 6;  18, 3;  
dumnezăiască  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. neart.  5, 18;  9, 9;  9, 15;  17, 11;  
dumnezăieştii  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

gen./dat. art.  7, 9;  9, 32;  11, 27;  
dumnezeiasca  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  13, 16;  
dumnezeiască  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. neart.  5, 16;  5, 18;  17, 15;  
dumnezeiescului  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. 

gen./dat. art.  13, 16;  
dumnezeieşti  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  10, 21;  
dumnezeieştii  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

gen./dat. art.  17, 16;  
dumnezeieştilor  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. 

nom./ac. neart.  1, 16;  

Dumnezắu  dumnezeu  

dumnezéu :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Gott” :  
„Dieu” :  (32x)   
a lui Dumnezău  subst. propriu masc. sg. gen./dat. art.  16, 14;  
Dumnezău  subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart.  1, 12;  

2, 21;  3, 16;  5, 24;  6, 26;  10, 20;  10, 21;  12, 11;  
12, 14;  13, 3;  15, 3;  15, 28;  16, 18;  16, 19;  16, 21;  
16, 22;  16, 25;  17, 5;  17, 10;  17, 20;  18, 23;  

Dumnezăule  subst. propriu masc. sg. voc. art.  6, 27;  
Dumnezeu  subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart.  10, 18; 

17, 4;   
lui Dumnezău  subst. propriu masc. sg. gen./dat. art.  4, 9;  

5, 25;  10, 10;  13, 13; 13,  15;  13, 22;  16, 25;  

dúpă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „nach” :  „après, 
selon” :  (16x)  
după  prep.  1, 22;  1, 23;  1, 34;  2, 23;  5, 7;  6, 18;  8, 2;  

9, 26;  11, 5;  15, 2;  15, 2;  15, 3;  15, 4;  
dupre  prep.  17, 3;  
după  prep.  5, 25*;  12, 7*;  

dúpre  după 

durére :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Schmerz” :  
„douleur, souffrance, peine” :  (36x)  
durêre  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 23;  1, 23;  

7, 16;  9, 28;  11, 26;  14, 10;  
durêrea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 20;  1, 28;  

5, 23;  16, 19;  
dureri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 9;  3, 18;  6, 

34;  8, 28;  9, 31;  11, 12;  11, 20;  13, 1;  13, 5;  14, 9;  
15, 7;  15, 16;  16, 8;  16, 17;  18, 2; 

durerii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 4;  1, 24;  
durerile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 7;  6, 9;  13, 

4;  14, 1;  14, 11;  15, 16;  
durerilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 21;  16, 22;  

18, 3;  

dvorí :  (1581 CORESI, EV. 88a, ap. TIKTIN) :  v. IV :  
„aufwarten, stehen” :  „se présenter, se tenir” :  (1x)  
dvorind  verb gerunziu  5, 1;  

E 

ea  el  

el, ea :  (1425 DERS) :  pron. pers. :  „er, sie, sie” :  „il, lui, 
elle; ils, elles” :  (265x)  
a lor  pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc.  3, 11;  17, 17;  

17, 22; 
a lui  pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc.  11, 5;  
al ei  pron. pers. 3 fem. sg. gen./dat. acc.  15, 25;  
ale lor  pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc.  10, 2;  
ale lui  pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc.  4, 24;  17, 2;  
ea  pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc.  2, 11;  5, 18;  5, 22;  

14, 6;  15, 10;  16, 3;  17, 1; 
ei  pron. pers. 3 fem. sg. gen./dat. acc.  6, 18;  15, 11;  17, 1; 
ei  pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc.  1, 11;  1, 12;  2, 10;  

2, 12;  2, 13;  3, 7;  4, 23;  4, 23;  6, 13;  8, 4;  8, 12;  
8, 15;  8, 16;  8, 29;  10, 5;  13, 18;  13, 24;  13, 25;  
15, 6;  15, 7;  15, 11;  15, 11;  16, 3;  16, 5;  16, 12;  
16, 13;  17, 5;  17, 11; 

eişi  pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc.  13, 23;  
el  pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc.  1, 24;  1, 30;  3, 15;  

3, 20;  4, 5;  4, 11;  4, 13;  4, 14;  4, 18;  4, 22;  4, 26;  
5, 1;  5, 4;  5, 5;  6, 2;  6, 9;  6, 13;  6, 21;  6, 21;  6, 
25;  6, 26;  8, 17;  8, 29;  9, 12;  9, 17;  9, 26;  9, 28;  
10, 2;  10, 7;  10, 14;  10, 18;  11, 9;  11, 10;  11, 17;  
11, 17;  11, 20;  12, 2;  12, 7;  12, 8;  

i  pron. pers. 3 sg. dat. neacc.  4, 14;  6, 6;  7, 12;  
i-  pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc.  1, 11;  18, 21;  18, 21; 
-i  pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc.  2, 12;  5, 2;  5, 2;  5, 3;  

8, 2;  8, 2;  8, 4;  12, 11;  12, 13;  12, 13;  12, 14;  17, 
5;  17, 15;  18, 5;  

i-  pron. pers. 3 sg. dat. neacc.  2, 21;  
-i  pron. pers. 3 sg. dat. neacc.   4, 1;  4, 17;  6, 6;  9, 11;  9, 

19;  9, 28;  10, 7;  10, 8;  10, 17;  12, 6; 
-i  pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc.  1, 10;  11, 11;  
iale  pron. pers. 3 fem. pl. nom./ac. acc.  1, 6;  3, 10;  6, 35;  

10, 16;  
îi  pron. pers. 3 sg. dat. neacc.  9, 11;  10, 8;  11, 10;  
îi  pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc.  10, 18;  15, 12;  16, 13;  
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îl  pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc.  3, 11;  5, 32;  6, 3;  6, 8;  
6, 11;  6, 21;  6, 25;  9, 11;  11, 9;  12, 3;  12, 9;  

l-  pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc.  4, 21;  6, 2;  7, 6;  9, 26;  
12, 2;  17, 22;  

-l  pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc.  2, 21;  3, 4;  3, 11;  4, 1;  
5, 5;  6, 3;  6, 21;  6, 25;  8, 9;  9, 12;  9, 12;  9, 27;  
10, 7;  10, 8;  11, 9;  11, 10;  12, 2;  12, 6;  12, 7;  16, 
20;  

le  pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc.  1, 6;  1, 17;  2, 16;  4, 24;  4, 
25;  5, 26;  5, 26;  10, 5;  10, 6;  10, 20;  11, 19;  12, 11;  

le  pron. pers. 3 pl. dat. neacc.  3, 12;  8, 4;  12, 13;  
le-  pron. pers. 3 pl. dat. neacc.  3, 12;  8, 16;  
le-  pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc.  2, 14;  7, 15;  8, 16;  9, 6; 
-le  pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc.  1, 9;  1, 29;  1, 29;  1, 29;  

1, 29;  2, 14;  2, 14;  9, 6;  10, 5;  11, 10;  11, 17;  11, 
19;  11, 19;  13, 6;  13, 19;  17, 10;  18, 21;  

-li  pron. pers. 3 pl. dat. neacc.  6, 12;  
lor  pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc.  1, 8;  2, 19;  3, 20;  

4, 10;  4, 21;  4, 22;  5, 2;  6, 21;  6, 29;  6, 29;  8, 4;  
10, 14;  13, 25;  13, 26;  13, 27;  14, 19;  15, 9;  15, 
16;  15, 19;  15, 19;  16, 5;  17, 23;  17, 23;  

loruşi  pron. pers. 3 pl. dat. acc.  13, 13;  
lui  pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc.  2, 8;  2, 21;  3, 1;  

4, 14;  4, 15;  4, 16;  4, 17;  4, 18;  4, 26;  6, 12;  6, 25;  
6, 33;  8, 15;  9, 26;  10, 5;  10, 17;  12, 11;  16, 20;  
17, 23;  18, 16;  18, 20; 

o  pron. pers. 3 fem. sg. ac. neacc.  2, 16;  2, 23;  2, 22;  3, 2;  
3, 3;  6, 18;  7, 9;  7, 9;  8, 15;  10, 19;  10, 21;  13, 20;  
14, 20;  15, 17;  16, 20;  16, 20;  

-o  pron. pers. 3 fem. sg. ac. neacc.  2, 23;  

elén :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Hellene, Grieche” :  
„Grec” :  (1x)  
al elenilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  18, 20;  

elinésc :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  adj. :  „(alt)griechisch” 
:  „Grec” :  (1x)  
elinească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  8, 8;  

eu :  (1521 NEACŞU) :  pron. pers. :  „ich” :  „je, moi” :  (38x)  
eu  pron. pers. 1 sg. nom. acc.  1, 33;  5, 6;  5, 31;  5, 33;  8, 

5;  8, 5;  8, 10;  9, 31;  11, 3;  11, 14;  11, 22;  12, 16;  
16, 6;  16, 10;  18, 18;  

îmi  pron. pers. 1 sg. dat. neacc.  9, 17;  
m-  pron. pers. 1 sg. ac. neacc.  10, 2;  10, 2;  18, 8;  
mă  pron. pers. 1 sg. ac. neacc.  8, 9;  9, 15;  10, 14;  16, 11;  
-mă  pron. pers. 1 sg. ac. neacc. 8, 9;  11, 3;  12, 8;  
mi  pron. pers. 1 sg. dat. neacc.  5, 7;  5, 10;  5, 31;  
mi-  pron. pers. 1 sg. dat. neacc.  18, 8;  
-mi  pron. pers. 1 sg. dat. neacc.  5, 30;  5, 30;  9, 17;  11, 3;  
mie  pron. pers. 1 sg. dat. acc.  5, 31;  9, 23; 
mine  pron. pers. 1 sg. ac. acc.  5, 10;  5, 33;  5, 36;  8, 6;  8, 

9;  9, 30;  10, 2;  10, 14;  11, 3;  18, 8;  

F 

fáce :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „1. machen, 
fertigen, 2. werden, 3. gründen” :  „1. faire, 2. devenir, 
3. fonder” :  (32x)  
a face  verb infinitiv prezent  1, 12;  5, 7;  5, 10;  8, 6;  

ai făcut  verb indicativ perfect compus 2 sg.  7, 9;  
am făcut  verb indicativ perfect compus 1 pl.  11, 4;  
au făcut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 19;  
fac  verb indicativ prezent 3 pl.  18, 16;  
facă-se  verb imp. 2 sg.  8, 10;  
fă  verb imp. 2 sg.  6, 29;  
făcea  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 20;  
făcînd  verb gerunziu  12, 6;  
făcîndu-să  verb gerunziu  3, 21;  12, 6;  
făcîndu-se  verb gerunziu  3, 8;  4, 20;  6, 12;  17, 7;  
făcut  verb participiu sg. masc.  9, 26;  
făcutu-s-au  verb copulativ indicativ perfect compus 3 sg.  15, 6;  
făcuţi  verb participiu pl. masc.  12, 13;  
îşi făcea  verb indicativ imperfect 3 pl.  13, 26;  
m-am făcut  verb copulativ indicativ perfect compus 1 sg.  16, 6;  
să facă  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 1;  
să face  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 13;  
să facem  verb conjunctiv prezent 1 pl.  6, 19;  6, 19;  
s-au făcut  verb indicativ perfect compus 3 pl.  13, 19;  
s-au făcut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  9, 24;  17, 11;  
veţi face  verb viitor 1 indicativ 2 pl.  8, 9;  
voiu face  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  18, 18;  

fácere :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Herstellung” :  
„élaboration” :  (2x)  
ale facerii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 7;  
facere  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 17;  

fáptă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Tat, 2. Werk, 
Geschöpf” :  „1. action, 2. oeuvre” :  (3x)  
fapte  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 30;  7, 9;  
faptele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  16, 14;  

fátă :  (1219 DRĂGANU / în antr. Fata) :  s. f. :  „Tochter, 
Mädchen” :  „fille” :  (1x)  
fata  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 28;  

făgăduí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „versprechen” :  
„promettre” :  (1x)  
să ne făgăduim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  13, 13;  

făgăduínţă :  (c. 1640 URECHE2 127) :  s. f. :  
„Versprechen” :  „promesse” :  (2x)  
făgăduinţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  12, 9;  
făgăduinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 2;  

fămêie  femeie  

fắră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „ohne” :  „sans” :  
(21x)  
fără  prep.  8, 17;  16, 7;  
fără  prep.  2, 8*;  3, 11*; 5, 9*;  5, 9*;  5, 10*;  5, 31*;  6, 

14*;  6, 18*;  7, 3*;  9, 4*;  9, 15*;  9, 30*;  11, 12*;  
11, 26*;  12, 14*;  14, 6*;  16, 9*;  18, 9*;  18, 23*;  

fărădelége :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Missetat ” :  
„infamie” :  (3x)  
fărădelêgea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 19;  5, 13;  
fărădelegi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  9, 3;  

făţărí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „sich verstellen” :  
„dissimuler” :  (1x)  
făţărind  verb gerunziu  6, 15;  
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făţărnicí :  (1654 NEAGOE 286) :  v. IV :  „sich verstellen” 
:  „dissimuler” :  (1x)  
să făţărnicim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  6, 17;  

fecioáră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Jungfrau” :  
„vierge, jeune fille” :  (1x)  
fecioară  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 7;  

feciór :  (c. 1348 DLRV / în antr. Marco Fecior) :  s. m. :  
„1. Kind, 2. Sohn” :  „1. enfant, 2. fils” :  (8x)  
feciori  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  9, 18;  12, 6;  

16, 10;  16, 10;  18, 9;  18, 9; 
feciorii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  6, 17;  
feciorul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  7, 12;  

fecioríe :  (1581 PRL) :  s. f. :  „Jungfräulichkeit” :  
„virginité” :  (1x)  
ale fecioriei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  18, 8;  

fel :  (1581-1582 PO) :  s. n. :  „1. Art, 2. Stamm” :  „1. 
genre, sorte, 2. tribu, peuple” :  (8x)  
fêliuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  3, 21;  7, 4;  

16, 3;  17, 7;  18, 21;  
fêliurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  1, 34;  15, 

11;  
fêliu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  3, 7*;  

feméie :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Frau” :  „femme” 
:  (1x)  
fămêie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 11;  

ferí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „sich hüten” :  „se 
garder” :  (2x)  
ferindu-se  verb gerunziu  3, 13;  
ne ferim  verb indicativ prezent 1 pl.  1, 34;  

fericí :  (1563 CORESI, PRAXIU 324) :  v. IV :  „selig 
preisen” :  „rendre hommage” :  (3x)  
ferici-aş  verb cond.-opt. prezent 1 sg.  1, 10;  
fericiia  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 13;  
mă voi ferici  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  16, 9;  

fericíre :  (1649 MARD.) :  s. f. :  „Glück” :  „bonheur” :  
(1x)  
fericire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  12, 1;  

fericít :  (1581 CORESI, EV. 20) :  adj. :  „glücklich” :  
„(bien) hereux, fortuné” :  (4x)  
fericit  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

4, 1;  18, 9;  
fericita  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  

10, 15;  
fericite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. voc. neart.  7, 

15;  

fi :  (1521 NEACŞU) :  v. IV :  „1. sein, 2. geschehen” :  „1. 
être, 2. arriver” :  (186x)  
a fi  verb copulativ infinitiv prezent  2, 14;  3, 15;  4, 7;  4, 

18;  5, 16;  5, 18;  5, 19;  5, 25;  6, 34;  7, 8;  9, 4;  
am fi  verb copulativ cond.-opt. prezent 1 pl.  5, 22;  
ar fi  verb cond.-opt. prezent 3 sg.  17, 7;  
ar fi  verb copulativ cond.-opt. prezent 3 sg.  5, 18;  5, 18;  9, 

6;  14, 10;  

ar fi fost  verb copulativ cond.-opt. perfect 3 sg.  16, 5;  
e  verb copulativ indicativ prezent 3 sg.  1, 14;  3, 17;  9, 24;  

9, 29;  11, 26;  13, 15;  16, 16;  17, 11;  18, 19;  
e  verb indicativ prezent 3 sg.  18, 24;  
era  verb copulativ indicativ imperfect 3 pl.  3, 9;  8, 16;  8, 28;  

15, 10;  16, 3;  
era  verb copulativ indicativ imperfect 3 sg.  3, 8;  3, 12;  4, 2;  

5, 4;  6, 11;  7, 4;  14, 20;  15, 18;  16, 5;  17, 8;  
era  verb indicativ imperfect 3 pl.  15, 16;  
era  verb indicativ imperfect 3 sg.  17, 6;  
eşti  verb copulativ indicativ prezent 2 sg.  12, 13;  15, 30;  

17, 5;  17, 5;  
fi  verb copulativ infinitiv prezent  1, 14;  
fi  verb infinitiv prezent  1, 5;  
fie  verb conjunctiv prezent 3 sg.  8, 14;  
fii  verb copulativ imperativ 2 sg.  6, 28;  
fiind  verb copulativ gerunziu  1, 25;  1, 28;  2, 3;  2, 7;  3, 8;  

3, 10;  3, 18;  4, 3;  4, 3;  5, 8;  5, 16;  6, 8;  6, 26;  6, 
28;  7, 11;  7, 13;  7, 13;  9, 21;  11, 22;  12, 13;  12, 
13;  13, 23;  13, 24;  14, 10;  15, 4;  16, 17;  17, 3;  18, 
9;  

fiind  verb gerunziu  6, 13;  6, 27;  15, 2;  15, 11;  18, 10;  
fiindu  verb copulativ gerunziu  12, 2;  
fiţi  verb copulativ imperativ 2 pl.  13, 19;  
fu  verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg.  1, 11;  
fură  verb copulativ indicativ perfect simplu 3 pl.  1, 11;  13, 23;  
iaste  verb copulativ indicativ prezent 3 sg.  1, 1;  1, 2;  1, 7;  

1, 13;  1, 15;  1, 16;  1, 17;  1, 19;  1, 24;  1, 30;  1, 30;  
1, 31;  2, 1;  2, 7;  2, 7;  2, 8;  2, 9;  2, 24;  3, 1;  3, 3;  
3, 5;  3, 6;  5, 9;  5, 9;  5, 13;  5, 20;  5, 24;  5, 27;  6, 
17;  6, 18;  6, 20;  6, 31;  6, 34;  7, 16;  8, 11;  9, 17;  
11, 21;  11, 25;  13, 1;  13, 4;  14, 13;  16, 1;  16, 5;  
16, 17;  16, 22;  17, 5;  18, 2;  

iaste  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 12;  1, 20;  1, 22;  1, 
23;  1, 25;  13, 5;  14, 18;  

-s  verb copulativ indicativ prezent 3 pl.  1, 14;  5, 9;  
-s  verb indicativ prezent 3 pl.  13, 6;  
să fie  verb conjunctiv prezent 3 pl.  4, 3;  
să fie  verb copulativ conjunctiv prezent 3 sg.  8, 20;  
să fim  verb copulativ conjunctiv prezent 1 pl.  13, 10;  
sînt  verb copulativ indicativ prezent 1 sg.  1, 10;  5, 31;  10, 

16;  11, 14;  
sînt  verb copulativ indicativ prezent 3 pl.  1, 6;  1, 18;  1, 20;  

1, 21;  1, 28;  1, 32;  1, 34;  9, 18;  11, 6;  13, 6;  15, 4;  
15, 5;  15, 5;  15, 5;  15, 21;  18, 15;  

sînt  verb indicativ prezent 3 pl.  4, 3;  14, 7; 
sîntem  verb copulativ indicativ prezent 1 pl.  6, 17;  9, 1;  

11, 15;  
sînteţi  verb copulativ indicativ prezent 2 pl.  16, 19;  
sînteţi  verb indicativ prezent 2 pl.  13, 12;  
va fi  verb copulativ viitor 1 indicativ 3 sg.  1, 12;  2, 9;  8, 11;  

8, 14;  
vei fi  verb copulativ viitor 1 indicativ 2 sg.  11, 3;  12, 5;  
vor fi  verb copulativ viitor 1 indicativ 3 pl.  5, 26;  
vor să fie  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  5, 6;  
iaste  verb copulativ indicativ prezent 3 sg.  3, 3*;  

fiáră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „wildes Tier, Bestie” :  
„animal sauvage, bête” :  (2x)  
hiarăle  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 28;  
o hiară  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  12, 13;  
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ficát :  (1581-1582 PO) :  s. m. :  „Eingeweide” :  
„entrailles” :  (4x)  
ficaţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  5, 30;  11, 19;  
ficaţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  10, 8;  15, 29;  

fiecáre :  (1570 CORESI, LIT.) :  pron./adj. :  „jeder” :  
„chaque, chacun” :  (10x)  
ale fieştecăruia  pron. nehot. masc. sg. gen./dat.  15, 7;  
fieştecare  adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  5, 21;  
fieştecare  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  13, 13;  
fieştecarea  pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  1, 29;  
fieştecarele  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  4, 26;  8, 9;  

16, 24;  
fieştecăruia  pron. nehot. masc. sg. gen./dat.  13, 18;  14, 

12;  15, 19;  

fiér :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Eisen” :  „fer” :  (5x)  
fier  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  8, 13;  9, 26;  9, 

28;  11, 10;  
hier  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  14, 19;  

fieştecáre  fiecare  

filosóf :  (1423 DRHA / în antr. Moişă Filosofu) :  adj./s. :  
„1. philosophisch, 2. Philosoph” :  „1. philosophique, 2. 
philosophe” :  (2x)  
filosoafe  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. voc. neart.  

5, 35;  
filosoafe  subst. comun masc. sg. voc. neart.  7, 7;  

filosofá/-i :  (1652 ÎNDR. 414) :  v. I/IV :  
„philosophieren” :  „philosopher” :  (2x)  
filosofind  verb gerunziu  8, 1;  
filosofiră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  8, 15;  

filosofésc :  (1649 MARD.) :  adj. :  „philosophisch” :  
„philosophique” :  (1x)  
preafilosofesc  adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. 

nom./ac. neart.  1, 1;  

filosoféşte :  (c. 1683-1686 MS. 45 896/1) :  adv. :  
„philosophischerweise” :  „philosophiqument” :  (1x)  
filosofêşte  adv.  5, 7;  

filosofíe :  (1563 CORESI, PRAXIU 460) :  s. f. :  
„Philosophie” :  „philosophie” :  (4x)  
ale filosofii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  7, 9;  
filosofia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  5, 22;  
filosofie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 1;  
filosofiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  5, 11;  

fíre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Wesen, Fassung, 
Natur” :  „nature, esprit, caractère” :  (9x)  
ale firii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  5, 9;  
fire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 8;  5, 25;  13, 

27;  16, 3;  
fire  subst. comun fem. sg. voc. neart.  15, 13;  
firea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 25;  
firi  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 6;  
firile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  1, 20;  

fiu :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Sohn” :  „fils” :  (41x)  
a fii  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  15, 2;  

a fiilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  14, 13;  15, 8;  
15, 9;  15, 25;  

ale fiilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  16, 1;  
fii  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  14, 12;  14, 13;  

14, 13;  14, 18;  15, 4;  15, 5;  15, 6;  15, 21;  15, 26;  
15, 27;  16, 3;  16, 3;  16, 9;  16, 11;  16, 24;  16, 24;  
17, 2;  17, 7;  17, 13;  18, 6;  

fii  subst. comun masc. pl. voc. neart.  18, 1;  
fiilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  2, 12;  15, 2;  15, 

11;  15, 15;  15, 20;  15, 20;  15, 25;  16, 13;  17, 3;  
fiilor  subst. comun masc. pl. voc. art.  16, 8;  16, 9;  
fiiu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  15, 12;  16, 20; 
fiiul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  4, 15;  

flúier :  (c. 1564 CORESI, MOLIT. 192) :  s. n. :  „Schienbein” 
:  „os de la jambe” :  (1x)  
fluierile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  10, 6;  

foárte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „sehr” :  „très” :  (5x)  
foarte  adv.  3, 1;  4, 22;  8, 2;  8, 17;  12, 9;  

foc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Feuer” :  „feu” :  (21x)  
ale focului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  13, 5;  14, 9;  
foc  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  6, 21;  7, 12;  9, 

19;  9, 22;  15, 15;  16, 3;  18, 12;  18, 14;  18, 20;  
focu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  12, 12;  
focul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  5, 32;  7, 10;  

10, 14;  11, 26;  13, 9;  
focului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  8, 13;  14, 10;  

16, 21;  17, 1;  

foále :  (1453 DERS / în top. Foleşti) :  s. f. :  „Blase-, 
Faltenbalg, Schmiedegebläse” :  „soufflet (de forge)” :  
(1x)  
foii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  8, 13;  

folós :  (1479 dec.-1480 DERS) :  s. n. :  „Nutzen, Gewinn, 
Vorteil” :  „utilité, bénéfice” :  (2x)  
folos  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 17;  16, 9;  

fortúnă  furtună  

fráte :  (1455 DERS / în top. Frateşti) :  s. m. :  „Bruder” :  
„frère” :  (28x)  
a fraţi  subst. comun masc. pl. gen./dat. neart.  14, 7;  
a fraţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  10, 15;  12, 

16;  
frate  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  10, 16;  
frate  subst. comun masc. sg. voc. neart.  13, 11;  13, 18;  
fratele  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  4, 16;  
fraţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  1, 8;  8, 3;  8, 5;  

11, 14;  11, 20;  13, 1;  13, 18;  13, 21;  13, 23;  15, 10;  
fraţi  subst. comun masc. pl. voc. neart.  8, 19;  
fraţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  11, 22;  12, 2;  

13, 18;  13, 27;  17, 13;  
fraţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  9, 23;  10, 13;  

12, 3;  
fraţilor  subst. comun masc. pl. voc. art.  13, 9;  13, 20;  

frăţésc :  (c. 1564 CORESI, MOLIT. 194) :  adj. :  „brüderlich” :  
„fraternel” :  (1x)  
frăţească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  10, 12;  
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frăţéşte :  (1618 DIRB III, 246) :  adv. :  „brüderlich” :  
„fraternelllement” :  (1x)  
frăţêşte  adv. de mod poz.  13, 9;  

frăţíe :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  s. f. :  „Brüderlichkeit” 
:  „fraternité” :  (8x)  
a frăţiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  9, 23;  10, 3;  
ale frăţiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  13, 19; 13, 

27; 
frăţie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  10, 15;  14, 1;  
frăţiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  13, 23;  13, 26;  

frícă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Angst, Furcht” :  
„peur, crainte” :  (7x)  
frica  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 23;  6, 20;  14, 

8;  15, 8;  
frică  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 10;  8, 12;  8, 14;  

fricós :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „ängstlich” :  
„anxieux” :  (2x)  
fricoasă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

16, 5;  
fricoşi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

13, 10;  

frigáre :  (c. 1665-1672 MS. 4389 760/1) :  s. f. :  „Spieß” :  
„broche” :  (1x)  
frigări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  11, 19;  

frípt :  (1581-1582 PO) :  adj. :  „gebraten” :  „rôti, grillé” :  
(1x)  
cêle fripte  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.  

6, 15;  

frî ́nge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „(sich) brechen” :  
„romper, (se) tordre” :  (2x)  
frîngea  verb indicativ imperfect 3 pl.  10, 6;  
frîngîndu-se  verb gerunziu  9, 14;  

frumuséţe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Schönheit” :  
„beauté” :  (3x)  
frumsêţe  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 10;  
frumsêţele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 5;  
frumusêţelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  2, 1;  

fugí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „flüchten, fliehen” :  
„fuir, prendre la fuite” :  (2x)  
fug  verb indicativ prezent 1 sg.  12, 16;  
vom fugi  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  8, 19;  

furtúnă :  (1235 DIRC I, 147 / în antr. Furtun) :  s. f. :  
„Sturm, Gewitter” :  „tempête” :  (2x)  
fortúnă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 32;  
furtuni  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  7, 5;  

G 

gáta :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „bereit, fertig” :  
„prêt, fini” :  (2x)  
gata  adv.  8, 11;  9, 1;  

gătí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „bereiten” :  
„préparer” :  (1x)  

gătêşte  verb imperativ 2 sg.  5, 32;  

genúnchi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Knie” :  
„genou” :  (1x)  
genuche  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  11, 10;  

genúne :  (1415 DLRV / în top. Genune) :  s. f. :  „Meer” :  
„mer” :  (1x)  
genune  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  7, 1;  

gînd :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Sinn, Gedanke” :  
„pensée” :  (69x)  
a gîndului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  1, 34;  3, 

18;  6, 34;  
a gîndurilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  2, 9;  
gînd  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 1;  1, 29;  1, 

35;  3, 19;  6, 31;  6, 32;  7, 16;  9, 27;  9, 30;  13, 1;  
18, 2;  

gîndu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  3, 17;  7, 13;  
8, 1;  13, 16;  16, 1;  

gîndul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  1, 3;  1, 5;  1, 
6;  1, 7;  1, 9;  1, 13;  1, 14;  1, 14;  1, 15;  1, 19;  1, 
30;  1, 30;  1, 32;  2, 2;  2, 3;  2, 4;  2, 6;  2, 7;  2, 9;  2, 
14;  2, 15;  2, 19;  2, 24;  3, 1;  3, 2;  3, 3;  3, 4;  3, 5;  
3, 16;  5, 11;  5, 31;  6, 7;  6, 33;  6, 34;  7, 1;  7, 4;  7, 
12;  9, 17;  11, 25;  11, 27;  13, 3;  14, 11;  15, 11;  16, 
2;  16, 4;  16, 13;  

gîndului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  10, 19;  
gînduri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  14, 2;  
gîndurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  2, 20;  

gîndí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „denken” :  
„penser” :  (7x)  
gîndêşte  verb imp. 2 sg.  10, 16;  
gîndeşti  verb indicativ prezent 2 sg.  5, 18;  
gîndi  verb imp. 2 sg.  9, 7;  
să gîndim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  6, 17;  
să gîndiţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  2, 14;  
va gîndi  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  4, 13;  
vom gîndi  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  8, 16;  

glas :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Stimme” :  „voix” :  
(5x)  
glas  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  12, 7;  
glasului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  10, 18;  
glasurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  15, 21;  15, 

21;  
un glas  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  8, 29;  

grăí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „sagen, sprechen, 
reden” :  „dire, parler” :  (3x)  
a grăi  verb infinitiv prezent  5, 15;  
aş grăi  verb cond.-opt. prezent 1 sg.  15, 4;  
vom grăi  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  12, 7;  

grămádă :  (1537 DERS / în antr. Grămadă) :  s. f. :  
„Haufen, Menge” :  „tas” :  (1x)  
grămada  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 20;  

greu :  (1448 DLRV / în antr. Micle Greul) :  adj./adv. :  
„schwer” :  „lourd” :  (5x)  
foarte grea  adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. 

neart.  4, 5;  



I N D I C E  D E  C U V I N T E  Ş I  F O R M E  119

mai grêle  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. 
neart.  8, 1;  16, 8;  

mai greu  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. nom./ac. 
neart.  9, 4;  

greu  adv. de mod poz.  9, 28*;  

gríjă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Sorge” :  „souci” :  (2x)  
grijă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 4;  
griji  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  16, 8;  

groápă :  (1520 DERS / în top. Groapa) :  s. f. :  „Grube” :  
„fosse” :  (1x)  
groapa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  18, 13;  

groáznic :  (1563 CORESI, PRAXIU 517) :  adj. :  „entsetzlich, 
furchtbar, schrecklich” :  „affreux” :  (4x)  
foarte groaznicu  adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. 

nom./ac. neart.  4, 7;  
groaznică  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  3, 15;  
groaznice  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  8, 9;   
groaznici  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  15, 25;  

grozáv :  (1498 DERS / în antr. Grozav) :  adj. :  „hässlich” 
:  „terrifiant” :  (1x)  
grozav  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.  

16, 17;  

grumáz :  (1499 DERS / în antr. Grumadz) :  s. m. :  
„Nacken, Hals” :  „nuque, cou” :  (1x)  
grumazi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  15, 20;  

gustá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „kosten, versuchen” 
:  „goûter” :  (7x)  
aţi gustat  verb indicativ perfect compus 2 pl.  16, 18;  
gustînd  verb gerunziu  5, 6;  10, 1;  
guşti  verb indicativ prezent 2 sg.  6, 15;  
să guste  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 26;  
să guste  verb conjunctiv prezent 3 pl.  5, 2;  
să guşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  5, 9;  

H 

háină :  (1581-1582 PO) :  s. f. :  „Kleid, Gewand” :  
„vêtement” :  (1x)  
haina  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 11;  

har :  (1477 LDSR 354) :  s. n. :  „Gnade, Gnust” :  
„faveur” :  (2x)  
haruri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  5, 9;  11, 12;  

hărăzí :  (1563 CORESI, PRAXIU 533) :  v. IV :  „schenken” 
:  „destiner” :  (1x)  
hărăzeşti  verb indicativ prezent 2 sg.  11, 12;  

hier  fier  

hránă :  (1478 DRHA / în antr. Hrană vornic) :  s. f. :  
„Nahrung, Speise” :  „nourriture” :  (2x)  
hrană  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 13;  16, 8;  

hrăní :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „ernähren” :  
„nourrir” :  (5x)  
hrăniiu  verb indicativ perfect simplu 1 sg.  13, 22;  
hrănindu-ne  verb gerunziu  11, 15;  
hrănindu-se  verb gerunziu  13, 24;  
ne-am hrănit  verb indicativ perfect compus 1 pl.  10, 2;  
să hrănescu  verb indicativ prezent 3 pl.  13, 21;  

hrăpí  răpi  

hulí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV. :  „schmähen, lästern” 
:  „blâmer” :  (4x)  
huliia  verb indicativ imperfect 3 sg.  6, 9;  9, 14;  
hulindu-să  verb gerunziu  4, 9;  
vei huli  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  5, 10;  

I 

i  el, ea  

iar :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj. :  „aber, und” :  „mais, 
cependant, et” :  (39x)  
iară  conjunctie coord.  1, 4;  1, 10;  1, 18;  1, 19;  1, 24;  1, 

25;  1, 27;  1, 30;  1, 31;  3, 3;  3, 4;  3, 10;  4, 8;  4, 
22;  5, 3;  5, 10;  5, 26;  6, 5;  6, 9;  6, 33;  8, 2;  9, 9;  
9, 17;  9, 32;  9, 32;  10, 11;  10, 18;  10, 21;  11, 14;  
12, 5;  12, 14;  13, 11;  13, 12;  14, 9;  14, 20;  17, 7;  
17, 14;  18, 18;  18, 23;  

iátă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  interj. :  „sieh da” :  „voici, 
voilà” :  (1x)  
iată  interjectie  10, 19;  

ídol :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Götze, Idol” :  „idole” 
:  (1x)  
idoli  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  5, 2;  

iertá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „verzeihen” :  
„pardonner” :  (3x)  
iartă  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 25;  
va ierta  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  5, 13;  8, 22;  

ierusalimeán :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  s. m. :  
„Jerusalemer” :  „qui habite à Jérusalem” :  (3x)  
ierusalimitêni  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  18, 5;  
ierusalimlêni  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  4, 22;  
ierusalimlênilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  4, 3;  

ieşí :  (1521 NEACŞU) :  v. IV :  „heraus-, hinausgehen” :  
„sortir” :  (3x)  
au ieşit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  3, 13;  
au ieşit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 19;  
ieşindu  verb gerunziu  10, 8;  

ínemă  inimă 

ínimă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Herz, Seele” :  
„cœur, âme” :  (2x)  
inema  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 13;  
inimă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 5*;  

ispití :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. in Versuchung 
führen, 2. prüfen” :  „1. tenter, séduire, 2. mettre à 
l’épreuve” :  (5x)  
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ispitêşte  verb imp. 2 sg.  9, 7;  
ispitind  verb gerunziu  17, 12;  
ispitindu-se  verb gerunziu  1, 5;  15, 16;  
să ispitiia  verb indicativ imperfect 3 sg.  12, 2;  

israelít :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „israelitisch” :  
„israélien” :  (1x)  
israiltêni  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  18, 1;  

israeliteán  israelít 

istórie :  (1643 VARLAAM, C. 133) :  s. f. :  „Geschichte” :  
„histoire, récit” :  (1x)  
istoríe  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 7;  

iubí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „lieben” :  „aimer” :  
(2x)  
să iubiia  verb indicativ imperfect 3 pl.  13, 24;  
să iubim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  8, 24;  

iubíre :  (a. 1550 GCR I, 2) :  s. f. :  „Liebe” :  „affection” :  
(16x)  
a iubirei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 13;  
a iubirii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  16, 3;  
iubire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 5;  8, 26;  

15, 6;  
iubire  subst. comun fem. sg. voc. neart.  15, 13;  
iubirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 26;  1, 26;  2, 

15;  13, 23;  13, 26;  15, 11;  15, 21;  15, 25;  
iubirei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 1;  
iubiri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  13, 27;  

iubít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „geliebt, beliebt” :  
„aimé” :  (1x)  
iubită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  5, 34;  

iubitór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „liebevoll” :  
„aimant” :  (10x)  
cêle iubitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

art.  15, 4;  
iubitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  15, 5;  
iubitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  5, 12;  
iubitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  15, 

13;  
iubitoare  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. 

neart.  13, 21;  
iubitori  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  15, 10;  15, 10;  
iubitoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  2, 8;  
mai iubitoare  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. 

nom./ac. neart.  15, 5;  
mai iubitoare  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. 

nom./ac. neart.  15, 6;  

izbîndí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „(sich) rächen” :  
„(se) venger” :  (1x)  
au izbîndit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  17, 10;  

izbînditór :  (1563 CORESI, PRAXIU 165) :  adj. :  
„siegreich” :  „qui vainc” :  (1x)  

izbînditoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  
15, 29;  

izmení :  (1581 CORESI, EV. 81) :  v. IV :  „sich zieren” :  
„minauder” :  (4x)  
a izmeni  verb infinitiv prezent  5, 18;  
ai izmenit  verb indicativ perfect compus 2 sg.  17, 2;  
izmeni  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  2, 3;  
să izmenesc  verb indicativ prezent 3 pl.  2, 1;  

iznoávă :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Neuerung” :  
„nouveauté” :  (2x)  
iznoavă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 9;  16, 13;  

izvór :  (1453 DERS) :  s. n. :  „Quelle, Brunnen” :  
„source, fontaine” :  (3x)  
izvoară  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  3, 10;  13, 

21;  
izvorul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  3, 14;  

Î 

îi  el, ea  

îmblînzí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV. :  „besänftigen” :  
„adoucir, calmer” :  (1x)  
vor îmblînzi  verb viitor 1 indicativ 2 pl.  4, 11;  

îmbrăţişáre :  (c. 1683-1686 MS. 45 902/2) :  s. f. :  
„Umarmung” :  „embrassement” :  (1x)  
-mbrăţăşare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 21;  

îmflătúră umflătură 

îmi  eu  

împărát :  (1521 NEACŞU) :  s. m. :  „Kaiser” :  
„empereur” :  (20x)  
a împăratului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  3, 12;  
ai împăratului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  6, 13;  
ale împăratului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  4, 6;  
ale împăraţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  14, 2;  
împăratul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  3, 6;  3, 10;  

3, 20;  4, 3;  4, 4;  4, 13;  4, 15;  8, 17;  8, 22;  
împăratului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  3, 12;  3, 

14;  4, 3;  4, 14;  6, 4;  8, 26;  12, 8;  

împărătésc :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „kaiserlich” :  
„impérial” :  (2x)  
cel împărătesc  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. 

nom./ac. art.  3, 8;  
mai împărăteşti  adj. calificativ gradul comparativ neutru pl. 

nom./ac. neart.  14, 2;  

împărăţí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „herrschen” :  
„régner” :  (1x)  
va împărăţi  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  2, 23;  

împărăţíe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Reich” :  
„royaume” :  (4x)  
împărăţie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 23;  
împărăţiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  12, 5;  
împărăţiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 15;  12, 11;  
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împărţí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „aufteilen, 
zerteilen, verteilen” :  „partager” :  (1x)  
au împărţit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  13, 19;  

împliní :  (pliní :  1642 CAZ. GOV. 376) :  v. IV :  
„erfüllen” :  „achever” :  (1x)  
au plinit  verb ijndicativ perfect compus 3 pl.  12, 14;  

împodobí :  (c. 1665-1672 MS. 4389 53/2) :  v. IV :  
„schmücken, zieren” :  „orner, décorer” :  (1x)  
împodobindu  verb gerunziu  2, 21;  

împotríva :  (1551-1553 ES) :  adv./prep. :  „gegen(über), 
entgegen” :  „au contraire, contre” :  (8x)  
împotriva  prep.  1, 6;  
împotrivă  adv.  3, 16;  4, 1;  5, 26;  6, 1;  8, 15;  17, 14;  
împotrivă  adv.  3, 5*;  

împotriví :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „sich widersetzen” :  
„s’opposer” :  (1x)  
să vă împotriviţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  16, 22;  

împrăştiá :  (1683 DOS. PAR. 40v) :  v. I :  „(ver-, 
zer)streuen” :  „jeter” :  (1x)  
s-au împrăştiat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  16, 21;  

împrejúr :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv./prep. :  „um... 
herum, in der Gegend” :  „autour de, aux alentours de” 
:  (23x)  
împrejur  adv. de loc  2, 21;  4, 10;  5, 1;  9, 21;  10, 7;  

10, 8;  
împrejurul  prep.  10, 8;  11, 10;  
prejur  adv. de loc  1, 20;  2, 19;  3, 8;  5, 4;  9, 12;  9, 20;  

12, 2;  13, 13;  16, 3;  
prejur  prep.  1, 21;  10, 8;  11, 10;  14, 7;  14, 8;  15, 15;  

împreuná :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. 
zusammenbringen, vereinigen, 2. zusammenkommen” :  
„1. unir, joindre, 2. se rejoindre” :  (4x)  
ai împreunat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  7, 6;  
împreunîndu  verb gerunziu  11, 10;  
să vor împreuna  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  5, 26;  
v-aţi împreunat  verb indicativ perfect compus 2 pl.  16, 18;  

împreunáre :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Vereinigung” :  
„accouplement” :  (1x)  
împreunare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 3;  

împreúnă :  (1551-1553 ES) :  adv. :  „zusammen, 
gemeinsam” :  „ensemble” :  (25x)  
împreună  adv.  4, 5;  5, 1;  5, 4;  12, 8;  13, 1;  13, 13;  

13, 21;  13, 23;  13, 24;  13, 27;  14, 6;  14, 6;  15, 12;  
17, 2;  17, 13;  18, 10;  18, 23;  

împreună  adv.  2, 14*;  8, 5*;  13, 23*;  14, 7*;  14, 13*;  
14, 14*;  15, 4*;  17, 5*;  

împrumutá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „leihen, 
borgen” :  „prêter, emprunter” :  (1x)  
împrumutînd  verb gerunziu  2, 8;  

împrumutáre :  (1581 CORESI, EV. 344) :  s. f. :  „Anleihe” 
:  „emprunt” :  (1x)  
împrumutarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 8;  

în :  (1499 DERS) :  prep. :  „1. in, an, um, 2. bei, 3. 
zwischen” :  „1. en, dans, à, 2. par, 3. parmi” :  (38x)  
în  prep.  1, 29;  4, 1;  4, 3;  4, 9;  4, 15;  5, 3;  5, 15;  6, 5;  

6, 8;  6, 13;  6, 29;  8, 8;  9, 22;  11, 5;  12, 12;  13, 15;  
15, 18;  16, 3;  18, 1;  18, 24;  

în  prep.  1, 4*;  1, 12*;  2, 3*;  2, 16*;  2, 24*;  3, 2*;  5, 
18*;  8, 6*;  9, 6*;  9, 26*;  13, 2*;  13, 6*;  14, 7*;  
15, 4*;  15, 25*;  15, 30*;  16, 8*;  9, 19*;   

înaínte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv./prep. :  „1. früher, 
zuerst, 2. von, (be)vor” :  „1. auparavant, 2. avant” :  
(21x)  
înainte  adv. de loc  5, 1;  8, 12;  8, 13;  10, 19;  13, 6;  15, 

2;  15, 15;  15, 19;  
înainte  adv. de timp  15, 19; 17, 13;  
înaintea  prep.  11, 27; 7, 5;   
mai nainte  prep. 1, 23;  
mai nainte  adv. de timp  comp.  4, 25;  5, 6;  8, 5;  9, 27;  

10, 16;  12, 4;  13, 18; 
mainte  adv. de timp  9, 5;  17, 22;  

înált :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „hoch” :  „haut” :  
(2x)  
înalţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

6, 6;  
nalt  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  5, 

1;  

înarmá :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  v. I :  „(sich) 
bewaffnen” :  „(s’) armer” :  (2x)  
să înarmăm  verb conjunctiv prezent 1 pl.  13, 16;  
s-au înarmat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  3, 12;  

înarmát :  (1642 CAZ. GOV. 239) :  adj. :  „bewaffnet” :  
„armé” :  (3x)  
cea înarmată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  4, 10;  
înarmat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart 

7, 11;  
înarmatu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  11, 22;  

î ́ncă :  (înc. sec. XVI PS. H) :  adv. :  „1. noch, 2. auch, 
ebenfalls” :  „1. encore, 2. aussi, de même” :  (10x)  
încă  adv.  1, 11;  4, 20;  5, 10;  10, 18;  14, 1;  14, 1;  14, 

9;  15, 9;  16, 25;  18, 10;  

încépe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „beginnen” :  
„commencer” :  (3x)  
începînd  verb gerunziu  1, 12;  
început-au  verb indicativ perfect compus 3 sg.  5, 15;  
voiu încêpe  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 6;  

încercáre  cercare 

închegáre :  (c. 1516-1636 GLOS. B.) :  s. f. :  „Gerinnen” :  
„coagulation” :  (1x)  
închegarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 21;  

încheietúră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Gelenk” :  
„articulation” :  (5x)  
încheieturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 14;  
închietură  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  10, 8;  
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închieturi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  10, 5;  10, 5;  
închieturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 17;  

închiná :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „sich neigen” :  „s’ 
incliner” :  (1x)  
închinîndu-te  verb gerunziu  5, 12;  

închipuíre :  (1581 CORESI, EV. 510) :  s. f. :  
„Einbildung” :  „imagination” :  (1x)  
închipuire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 4;  

înconjurá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „umkreisen” :  
„encercler” :  (3x)  
au încungiurat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 4;  
încungiura  verb indicativ imperfect 3 pl.  14, 8;  
încunjura  verb indicativ imperfect 3 pl.  7, 4;  

înconjuráre :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 323) :  s. f. :  
„Umzingelung” :  „siège” :  (1x)  
încungiurare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 24;  

încréde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „vertrauen” :  
„confier” :  (1x)  
ş-au încrezut  verb indicativ perfect compus 3 pl.  4, 7;  

încrezút :  (1648 NTB) :  adj. :  „glaubwürdig” :  „digne 
d’être cru” :  (1x)  
încrezute  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  7, 9;  

încununá  cununa 

îndátă :  (c. 1516-1636 GLOS. B.) :  adv. :  „gleich, 
sogleich” :  „tout de suite” :  (4x)  
îndată  adv.  2, 8;  8, 29;  10, 8;  
-ndată  adv.  14, 9;  

îndărắt :  (înc. sec. XVI PS. H) :  adv. :  „zurück” :  „arrière” 
:  (1x)  
îndărăt  adv.  6, 3;  

îndelungáre :  (c. 1665-1672 MS. 4389 721/2) :  s. f. :  
„Länge” :  „longueur” :  (1x)  
îndelungarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  18, 19;  

îndelungát :  (1581 CORESI, EV. 148) :  adj. :  „lang 
dauernd” :  „de longue durée” :  (1x)  
îndelungat  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  5, 4;  

îndemná :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  v. I :  „anleiten, 
unterweisen” :  „conseiller, conduire” :  (11x)  
a ne îndemna  verb infinitiv prezent  5, 27;  
îndemna  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 26;  15, 12;  16, 13;  
îndemnară-se  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  13, 8;  
îndemna-veţi  verb viitor 1 indicativ 2 pl.  8, 9;  
îndemnînd  verb gerunziu  14, 1;  
îndemnîndu  verb gerunziu  12, 7;  
îndemnîndu-să  verb gerunziu  4, 13;  
să îndêmne  verb conjunctiv prezent 3 sg.  8, 2;  18, 5;  

îndrăgí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „lieben” :  
„aimer” :  (1x)  
au îndrăgit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  15, 3;  

îndrăznéţ :  (1581 CORESI, EV. 383) :  adj. :  „kühn” :  
„audacieux” :  (1x)  
foarte îndrăzneţi  adj. calificativ gradul superlativ masc. pl. 

nom./ac. neart.  13, 13;  

îndrăzní :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  v. IV :  „wagen” :  
„oser” :  (1x)  
îndrăznêşte  verb imp. 2 sg.  17, 4;  

îndrăzníre :  (1563 CORESI, PRAXIU 67) :  s. f. :  
„Kühnheit” :  „audace” :  (1x)  
îndrăznirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  10, 5;  

înduplecá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. bewegen, 2. 
biegen ” :  „1. soumettre, 2. tordre” :  (2x)  
a îndupleca  verb infinitiv prezent  3, 4;  
înduplecară  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  11, 10;  

îndurá :  (c. 1564 CORESI, MOLIT. 187) :  v. I :  „Erbarmen 
haben” :  „prendre qqn. en pitié” :  (4x)  
mă îndur  verb indicativ prezent 1 sg.  5, 33;  
mă înduru  verb indicativ prezent 1 sg.  8, 10;  
să ne îndurăm  verb conjunctiv prezent 1 pl.  8, 20;  
să se îndure  verb conjunctiv prezent 3 sg.  5, 12;  

înfricoşá :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  v. I :  „Furcht, 
Angst einjagen” :  „(s’) effrayer” :  (2x)  
înfricoşîndu  verb gerunziu  9, 5;  
să înfricoşaţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  10, 14;  

înfricoşáre :  (1642 ÎNV. 45a, ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Furcht” :  „frayeur” :  (7x)  
înfricoşări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  4, 8;  4, 

24;  7, 2;  9, 32;  
înfricoşării  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 9;  
înfricoşările  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 19;  
înfricoşerile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  13, 6;  

înfrîná :  (înc. sec XVI PS. H.) :  v. I :  „1. bezähmen, 2. 
(sich) zügeln” :  „1. refréner, 2. (s’) abstenir” :  (3x)  
a înfrîna  verb infinitiv prezent  9, 17;  
să înfrînează  verb indicativ prezent 3 pl.  1, 35;  
să înfrînêze  verb conjunctiv prezent 3 pl.  10, 7;  

înfrî ́nge :  (1577 CORESI, PS.) :  v. III :  „1. besiegen, 2. 
(sich) beugen, (sich) krümmen” :  „1. vaincre, 2. (se) 
courber, (se) tordre” :  (3x)  
au înfrînt  verb indicativ perfect compus 3 sg.  7, 5;  
înfrîngîndu  verb gerunziu  13, 6;  
înfrîngîndu-se  verb gerunziu  11, 10;  

îngăduí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. dulden, 2. 
ertragen” :  „1. permettre, consentir, 2. endurer” :  (9x)  
au îngăduit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  7, 4;  13, 12;  
îngăduia  verb indicativ imperfect 3 sg.  6, 9;  
îngăduind  verb gerunziu  8, 5;  9, 28;  10, 1;  17, 7;  
îngăduindu  verb gerunziu  17, 10;  
vei îngădui  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  9, 9;  

îngăduínţă :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 47) :  s. f. :  
„Geduld” :  „patience, résistance” :  (4x)  
îngăduinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 17;  

17, 23;  
îngăduinţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  17, 4;  
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-ngăduinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 12;  

î ́nger :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Engel” :  „ange” :  
(2x)  
înger  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  7, 11;  
îngeri  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  4, 10;  

îngrădíre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Umzäumung” :  
„clôture” :  (1x)  
îngrădire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 11;  

îngreuiá :  (c. 1567 CORESI, CAZ. 86) :  v. I :  „wütend 
werden” :  „se mettre en colère” :  (1x)  
s-ar fi îngreuiat  verb cond.-opt. perfect 3 sg.  9, 10;  

îngropá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „begraben 
(werden)” :  „(s’) enterrer” :  (2x)  
să îngroape  verb conjunctiv prezent 3 sg.  16, 11;  
s-au îngropat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  17, 9;  

îngrozí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „1. (sich) 
entsetzen, 2. (sich) erstaunen” :  „1. s’épouvanter, 2. 
s’étonner” :  (4x)  
ne îngrozim  verb indicativ prezent 1 pl.  14, 9;  
să vă îngroziţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  16, 17;  
s-ară îngrozi  verb cond.-opt. prezent 3 pl.  17, 7;  
s-au îngrozit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  17, 16;  

înnebuní :  (nebuní :  1563 CORESI, PRAXIU 222) :  v. IV :  
„wahnsinnig werden” :  „affoler, devenir fou” :  (3x)  
să nebuniia  verb indicativ imperfect 3 pl.  7, 5;  
să te nebuneşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  10, 13;  
să vă nebuniţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  8, 5;  

înnoí :  (1570 CORESI, LIT.) :  v. IV :  „erneuern” :  
„renouveler” :  (1x)  
înnoind  verb gerunziu  18, 4;  

înnoitór :  (1642 CAZ. GOV. 357) :  s. m. :  „erfinderich” :  
„qui invente” :  (1x)  
înnoitoare  subst. comun masc. sg. voc. neart.  11, 23;  

înotá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „1. schwimmen, 2. 
überqueren” :  „1. nager, 2. traverser” :  (1x)  
au înotat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  7, 3;  

î ́nsul, î ́nsa :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. pers. :  „er, sie” 
:  „il, elle” :  (4x)  
însele  pron. pers. 3 fem. pl. nom./ac. acc.  14, 14;  
însul  pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc.  3, 14;  
înşii  pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc.  9, 11;  15, 7;  

î ́nsă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj. :  „indessen” :  
„pourtant” :  (4x)  
însă  conjunctie coord.  1, 26;  2, 6;  13, 27;  15, 11;  

însemná :  (1570 CORESI, LIT.) :  v. I :  „anzeigen” :  „faire 
savoir” :  (1x)  
însemnînd  verb gerunziu  15, 19;  

însurát :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 70) :  adj. :  
„verheiratet” :  „marié” :  (1x)  
cei însuraţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. voc. art.  

16, 9;  

întărí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „bekräftigen” :  
„renforcer” :  (1x)  
au întărit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  13, 7;  

întărít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „1. festgesetzt, 2. 
gestützt, angelehnt” :  „1. ferme, 2. appuyé” :  (2x)  
întărit  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

17, 3;  
întărită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

17, 5;  

întínde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „(sich) aus-, 
erstrecken” :  „s’étendre, s’élonger” :  (9x)  
au întinsu  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 11;  
întinse  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  6, 26;  
întinzînd  verb gerunziu  6, 6;  7, 5;  9, 19;  13, 8;  
întinzîndu-se  verb gerunziu  3, 11;  9, 13;  11, 18;  

întinerí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „(sich) verjüngen” :  
„rajeunir” :  (2x)  
să se întinerească  verb conjunctiv prezent 3 sg.  5, 31;  
să întineriră  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  7, 13;  

întinsoáre :  (1681 DOS. MOLIT. 83b, ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Gelenk” :  „articulation” :  (1x)  
întinsori  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  7, 13;  

întî ́i :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „zuerst” :  
„premièrement” :  (2x)  
întîiu  adv.  1, 30;  6, 2; 

întîmplá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „sich ereignen” :  
„survenir” :  (2x)  
s-au întîmplat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  1, 24;   
s-au întîmplat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  4, 14;  

întoárce :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „kehren, 
wenden” :  „tourner, retourner” :  (4x)  
au întors  verb indicativ perfect compus 3 pl.  7, 3;  
întorcîndu-se  verb gerunziu  1, 35;  
să întoarse  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  7, 12;  
s-au întorsu  verb indicativ perfect compus 3 pl.  13, 5;  

întócma  tocmai 

întrebá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „fragen” :  
„demander” :  (2x)  
întrebînd  verb gerunziu  11, 13;  
întrebîndu  verb gerunziu  9, 27;  

întrég :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „ganz, gesamt” :  „entier” 
:  (8x)  
cea întreagă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  1, 35;  
întreagă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

2, 23;  15, 17;  
întregi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

15, 10;  
întregii  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.  1, 6;  
cea întreagă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  2, 16*;  
cel întreg  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

art.  2, 2*;  
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cel întregu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 
art.  3, 17*;  

întregăciúne :  (c. 1683-1686 MS. 45 892/1) :  s. f. :  
„Integrität” :  „intégrité” :  (4x)  
ale întregăciunii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 30;  
întregăciunea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 18;  

1, 31;  5, 23;  

î ́ntr-  întru  

î ́ntru :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „in, an, um” :  „en, 
dans, à” :  (31x)  
într-  prep.  1, 2;  5, 14;  5, 17;  5, 18;  6, 1;  6, 5;  9, 15;  
întru  prep.  1, 25;  4, 7;  4, 23;  5, 22;  7, 1;  8, 3;  8, 16;  

9, 32;  12, 1;  13, 20;  13, 20;  13, 23;  14, 11;  15, 25;  
15, 30;  15, 32;  17, 12;  18, 5;  

într-  prep.  7, 3*;  10, 7*;  11, 4*;  11, 11*;  12, 13*;  
întru  prep.  3, 15*;  

întrutotînţelépt :  (1688 BIBLIA) :  adj. :  „allweise” :  
„tout-sage” :  (1x)  
celui întrutotînţelept  adj. calificativ gradul pozitiv masc. 

sg. gen./dat. art.  1, 12;  

înturná :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „kehren, wenden, 
drehen” :  „tourner, retourner, ramener” :  (1x)  
înturna  verb indicativ imperfect 3 sg.  16, 12;  

înţelége :  (1521 NEACŞU) :  v. III :  „verstehen” :  
„comprendre” :  (2x)  
înţelegînd  verb gerunziu  4, 4;  
înţelegîndu-se  verb gerunziu  4, 22;  

înţelégere :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Verständnis” :  
„entendement” :  (1x)  
înţelêgere  subst. comun fem. sg. voc. neart.  15, 13;  

înţelepciúne :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Weisheit” :  
„sagesse” :  (5x)  
ale înţelepciunii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 3;  
înţelepciunea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 16;  
înţelepciunei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 15;  
înţelepciunii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 2;  1, 18;  

învăţá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. lehren, 2. 
lernen” :  „1. enseigner, 2. apprendre” :  (12x)  
a învăţa  verb infinitiv prezent  5, 23;  
au învăţat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 18;  
învaţă  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 23;  5, 24;  
învăţa  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 10;  18, 12;  
învăţaţi  verb participiu pl. masc.  13, 24;  
învăţăm  verb indicativ prezent 1 pl.  1, 17;  
învăţînd  verb gerunziu  9, 5;  13, 24;  18, 18;  
să te înveţi  verb conjunctiv prezent 2 sg.  10, 16;  

învăţát :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „vertraut” :  
„habitué” :  (1x)  
cea învăţată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  15, 7;  

învăţătór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „1. lehrend, 2. 
Lehrer” :  „1. enseignant, 2. maître” :  (3x)  
cei învăţători  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  12, 11;  

învăţătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  
5, 34;  

învăţătoriul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  9, 6;  

învăţătúră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Lehre, 
Belehrung” :  „ précepte, instruction” :  (4x)  
învăţătura  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  10, 10;  
învăţătură  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 17;  13, 

22;  
învăţături  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  13, 22;  

învinuí :  (vinuí :  1581 CORESI, EV. 274) :  v. IV :  
„beschuldigen” :  „inculper” :  (1x)  
vinuiêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 19;  

învîrtejí :  (c. 1665-1672 MS. 4389 645/1) :  v. IV :  „um-, 
zurückkehren” :  „s’en retourner” :  (1x)  
mă voi învîrteji  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  1, 12;  

învîrtí :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 68) :  v. IV :  
„drehen” :  „tourner” :  (1x)  
învîrtindu-se  verb indicativ prezent 3 pl.  5, 3;  

învrednicí :  (1642 CAZ. GOV. 427) :  v. IV :  „sich würdig 
erweisen” :  „être digne” :  (1x)  
să învredniciră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  18, 3;  

îţi  tu  

J 

jaf :  (1587 DERS) :  s. n. :  „Raub, Plünderung” :  „pillage, 
rapine” :  (1x)  
jahul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  4, 10;  

jah  jaf  

jále :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Klage, Wehmut” :  
„lamentation, douleur” :  (1x)  
jale  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 18;  

jăfuí  jefui 

jăluít  jeluit 

jefuí :  (înc. sec. XVII IORGA B. I 15, ap. DA) :  v. IV :  
„rauben, plündern” :  „piller, ravir” :  (1x)  
jăfuind  verb gerunziu  17, 24;  

jeluít :  (1577 CORESI, PS.) :  adj. :  „bedauernswert” :  „qui 
est digne de pitié” :  (1x)  
mult jăluită  adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac. 

neart.  16, 10;  

jértfă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Opfer” :  
„offrande” :  (1x)  
jîrtvă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 11;  

jídov :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Jude” :  „Juif” :  (3x)  
jidovi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  4, 11; 5, 2; 
jidovilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  9, 6;  

jidovésc :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  adj. :  „jüdisch” :  
„juif” :  (2x)  
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cea jidovească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 
nom./ac. art.  5, 7;  

jidovească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 
neart.  8, 2;  

jidovíe :  (1563 CORESI, PRAXIU 4) :  s. f. :  „Judaismus” :  
„Judaisme” :  (1x)  
jidovie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 26;  

jî́rtvă  jertfă  

jos :  (înc. sec. XVI PS. H) :  adv. :  „unten, hinunter” :  
„en bas, bas” :  (1x)  
jos  adv. de loc  6, 7;  

jucá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „tanzen” :  „danser” :  
(1x)  
jucînd  verb gerunziu  14, 8;  

judecátă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Gericht, 2. 
Vorschrift” :  „1. jugement, 2. modèle prescrit, 
prescription” :  (6x)  
al judecăţi  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  9, 15;  
judecata  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  8, 14;  
judecată  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 21;  8, 22;  

11, 3;  
judecăţile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 32;  

junc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Kalb, junger 
Ochse” :  „veau” :  (1x)  
juncii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  15, 19;  

junghiá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. erdolchen, 2. 
schlachten” :  „1. égorger, juguler, 2. abattre” :  (3x)  
a junghia  verb infinitiv prezent  13, 12;  
au junghiat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  2, 19;  
să junghe  verb conjunctiv prezent 3 sg.  16, 20;  

junghiát :  (c. 1683-1686 MS. 45 896/1) :  s. n. :  „Opfer” :  
„offrande, sacrifice” :  (1x)  
cêle junghiiate  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  5, 2;  

jurămî ́nt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Schwur” :  
„serment” :  (1x)  
jurămînturi  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  5, 29;  

L 

la :  (1471 DERS) :  prep. :  „an, zu, bei, in, nach” :  „à, en, 
près de, vers” :  (114x)  
la  prep.  1, 1;  1, 2;  1, 6;  1, 9;  1, 12;  1, 24;  1, 26;  1, 

27;  2, 7;  2, 9;  2, 23;  3, 2;  3, 3;  3, 8;  3, 9;  3, 11;  3, 
15;  3, 16;  3, 20;  3, 20;  4, 2;  4, 3;  4, 3;  4, 3;  4, 5;  
4, 5;  4, 7;  4, 8;  4, 11;  4, 20;  5, 1;  5, 1;  5, 2;  5, 4;  
5, 4;  5, 8;  5, 11;  5, 12;  5, 20;  5, 20;  6, 5;  6, 6;  6, 
13;  6, 18;  6, 21;  6, 21;  6, 26;  6, 35;  7, 3;  7, 4;  7, 
8;  7, 16;  8, 2;  8, 6;  9, 2;  9, 21;  9, 26;  9, 28;  9, 28;  
10, 5;  11, 3;  11, 3;  11, 14;  11, 15;  11, 17;  11, 19;  
11, 26;  12, 8;  12, 10;  12, 11;  13, 1;  13, 3;  13, 5;  
13, 9;  13, 20;  13, 27;  14, 1;  14, 18;  14, 19;  14, 19;  
14, 20;  15, 3;  15, 4;  15, 4;  15, 5;  15, 9;  15, 10;  15, 
10;  15, 12;  15, 15;  15, 18;  15, 20;  15, 25;  16, 1;  
16, 5;  16, 21;  16, 21;  17, 5;  17, 5;  17, 5;  17, 6;  17, 

7;  17, 10;  17, 23;  18, 5;  18, 8;  18, 16;  18, 20;  18, 
23;  18, 23;  18, 24;  

la  prep.  2, 2*;  3, 17*;  5, 36*;  

lácom :  (1563 CORESI, PRAXIU 297) :  adj. :  „gierig” :  
„avide” :  (1x)  
lacom  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

2, 7;  

lácrimă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Träne” :  „larme” 
:  (1x)  
lacrămi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  4, 11;  

lápte :  (1517 DERS / în antr. Lacul Laptelui) :  s. n. :  
„Milch” :  „lait” :  (1x)  
lapte  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  13, 21;  

látură :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Seite” :  „côté” :  (1x)  
laturi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  9, 19*;  

láudă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Lob (preisung)” :  
„louange” :  (2x) 
laudă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 2;  
laude  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  10, 21;  

lăcomíe :  (1563 CORESI, PRAXIU 267) :  s. f. :  „Gier” :  
„avidité” :  (1x)  
lăcomiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 3;  

lăcrimá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „tränen” :  „pleurer” 
:  (1x)  
ai lăcrămat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  15, 20;  

lăcuí  locui 

lăsá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „lassen, verlassen” :  
„laisser, quitter, abandonner” :  (1x)  
să-şi lase  verb conjunctiv prezent 3 sg.  6, 26;  

lăudá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „loben, rühmen, 
lobpreisen” :  „louer, célébrer, glorifier” :  (9x)  
a lăuda  verb infinitiv prezent  1, 10;  
laudu  verb indicativ prezent 1 sg.  8, 5;  
lăuda  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 4;  
lăudîndu-se  verb gerunziu  1, 11;  
ne vom lăuda  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  9, 2;  
să laudă  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 2;  13, 3;  
să lăudară  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  18, 3;  
vor lăuda  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  13, 17;  

lébădă :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  s. f. :  „Schwan” :  
„cygne” :  (1x)  
lebădă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 21;  

legá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. festbinden, 2. 
fesseln” :  „1. lier, 2. ligoter” :  (5x)  
au legat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  9, 26;  
legară  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  9, 11;  
legîndu  verb gerunziu  6, 3;  11, 9;  11, 10;  

legătúră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Bindung, 
Verbindung” :  „lien” :  (2x)  
legăturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 13;  12, 2;  

lége :  (înc. sec. XVI PS. H) :  s. f. :  „1. Gesetz, Gebot, 2. 
Glaube” :  „1. loi, commandement, 2. religion” :  (53x)  
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a legii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 17;  9, 2;  
ale legii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  15, 10;  
lêge  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 34;  2, 9;  2, 

14;  2, 23;  3, 20;  4, 23;  5, 16;  5, 21;  5, 25;  6, 18;  
7, 7;  7, 15;  9, 4;  11, 5;  15, 29;  16, 16;  17, 16;  

lêge  subst. comun fem. sg. voc. neart.  5, 34;  
lêgea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 5;  2, 6;  2, 8;  

2, 10;  5, 7;  5, 16;  5, 17;  5, 18;  5, 20;  5, 25;  5, 27;  
5, 29;  5, 33;  6, 27;  7, 8;  7, 9;  8, 14;  8, 25;  9, 15;  
11, 12;  13, 9;  13, 22;  15, 9;  18, 1;   

Lêgea  subst. propriu fem. sg. nom./ac. art.  18, 10;  
legi  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  5, 13;  11, 27;  
legii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  5, 25;  5, 35;  13, 

13;  15, 32;  
o lêge  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 24; 
lêge  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 16*;  
legii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  5, 35*;  

legiuíre :  (c. 1665-1672 MS. 4389 765/1) :  s. f. :  
„Gesetz” :  „loi” :  (1x)  
legiuire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 4;  

legiuitór :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. m. :  „Rechtsgelehrter” 
:  „législateur” :  (1x)  
legiuitoriu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  5, 4;  

lemn :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Baum” :  „arbre” :  
(1x)  
lemnul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  18, 16;  

leneví :  (1654 NEAGOE 156) :  v. IV :  faulenzen, träge 
werden, träge sein” :  „paresser, fainéanter” :  (1x)  
s-au lenevit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  14, 4;  

lepădá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. (von sich) 
abweisen, verwerfen, 2. sich lossagen” :  „1. repousser, 
refuser, rejetter, 2. rénier” :  (8x)  
îşi lepădă  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  9, 25;  
leapăd  verb indicativ prezent 1 sg.  10, 3;  
leapădă  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 16;  
lepădîndu-vă  verb gerunziu  8, 7;  
mă voiu lepăda  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  10, 15;  
să vă lepădaţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  9, 23;  
să să lêpede  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 26;  
voiu lepăda  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 34;  

leu :  (1519 DERS / în antr. Leul) :  s. m. :  „Löwe” :  
„lion” :  (3x)  
lei  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  16, 21;  
leii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  16, 3;  
leilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  18, 13;  

limán :  (1668-1670 HERODOT) :  s. n. :  „Hafen” :  „port” 
:  (1x)  
limanurilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  13, 6;  

límbă :  (1433 DERS / în antr. Limbă) :  s. f. :  „1. Zunge, 
Sprache, 2. Volk” :  „1. langue, 2. peuple” :  (18x)  
limba  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  10, 17;  10, 19;  

10, 19;  18, 4;  
limbă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 7;  4, 1;  10, 

21;  16, 15;  17, 8;  
limbi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  2, 19;  

limbii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 11;  4, 19;  6, 
28;  7, 11;  16, 16;  

limbile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  12, 13;  18, 21;  
limbilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  16, 20;  

línişte :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 48) :  s. f. :  „Ruhe” :  
„paix” :  (1x)  
linişte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 6;  

lipsí :  (1481 LDSR 355) :  v. IV :  „fehlen, mangeln” :  
„manquer, faire défaut” :  (3x)  
lipsită fiind verb gerunziu  12, 6;  
ne lipsim  verb indicativ prezent 1 pl.  8, 23;  
să se lipsească  verb conjunctiv prezent 3 pl.  4, 7;  

lipsít :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Arm” :  „pauvre” :  (1x)  
cei lipsiţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  2, 8;  

loc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Ort, Stelle, Platz, 
Stätte” :  „lieu, endroit, place” :  (3x)  
loc  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 1;  
locul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  4, 9;  6, 29;  

locuí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. bewohnen” :  
„habiter” :  (1x)  
lăcuindu  verb gerunziu  13, 20;  

loví :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „schlagen” :  „battre, 
frapper” :  (2x)  
lovesc  verb indicativ prezent 3 pl.  14, 19;  
loviia  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 8;  

lovitúră :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  s. f. :  „Schlag” :  
„coup” :  (1x)  
lovitură  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 4;  

luá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „nehmen” :  „prendre” 
:  (12x)  
ia  verb imp. 2 sg.  6, 29;  
luînd  verb gerunziu  3, 12;  4, 5;  5, 15;  12, 11;  18, 23;  
luîndu  verb gerunziu  8, 8;  
luo  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 15;  
să ia  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 6;  
să luaţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  1, 1;  
vei lua  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  10, 18;  
veţi lua  verb viitor 1 indicativ 2 pl.  8, 7;  

lúcru :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „1. Arbeit, 2. Tat, 
Werk, 3. Ding” :  „1. travail, 2. œuvre, acte, 3. chose” :  
(14x)  
lucru  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  2, 1;  2, 14;  

5, 27;  6, 17;  6, 20;  6, 25;  9, 26;  14, 11;  16, 22;  
lucruri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  1, 16;  15, 2;  
lucrurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  4, 3;  12, 5;  
lucrurilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  8, 7;  

lúme :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Welt” :  „monde” :  
(6x)  
lumea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  8, 23;  15, 30;  

16, 18;  17, 14;  
lumei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 7;  
lumii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  15, 30;  

luminá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „erleuchten, 
erhellen” :  „éclairer, illuminer” :  (1x)  
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luminîndu  verb gerunziu  17, 5;  

lumínă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Licht” :  
„lumière” :  (1x)  
luminile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  18, 21;  

luminós :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „hell, lichtvoll, 
leuchtend” :  „lumineux” :  (1x)  
luminoşi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  13, 13;  

lúnă :  (1467 DERS / în antr. Luna) :  s. f. :  „1. Mond, 2. 
Monat” :  „1. lune, 2. mois” :  (2x)  
luna  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  17, 5;  
luni  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  16, 7;  

luptá  :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „kämpfen” :  
„combattre, lutter” :  (1x)  
a lupta  verb infinitiv prezent  3, 18;  

luptătór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „kämpfend” :  
„combattant” :  (1x)  
luptătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  3, 5;  

M 

mai :  (1400 BGL) : s. n. :  „noch, schon, mehr” :  „plus, 
encore, déjà” :  (14x)  
mai  adv.  1, 15;  1, 29;  5, 10;  6, 20;  7, 13;  9, 6;  9, 19;  

9, 30;  14, 11;  
mai  adv.  12, 12*;  14, 10*;  15, 2*;  

máică :  (c. 1551-1558 PS. V. 197) :  s. f. :  „Mutter” :  
„mère” :  (27x)  
ale maicelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  15, 13;  
ale maicii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  8, 20;  
maica  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  12, 6;  14, 12;  

15, 16;  17, 13;  18, 6;  
maica  subst. comun fem. sg. voc. art.  15, 29;  
maică  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 10;  8, 3;  

10, 2;  12, 7;  15, 10;  15, 21;  16, 6;  16, 12;  16, 24;  
17, 7;  18, 23;  

maică  subst. comun fem. sg. voc. neart.  16, 14;  17, 2;  17, 
4;  

maicei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  13, 19;  
maicele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  15, 5;  15, 6;  
maicii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 8;  
maicile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  15, 4;  

maínte  înainte 

máre:  (1490 DERS / în antr. Toader Marele) :  adj./s. :  
„groß” :  „grand” :  (13x)  
aşa mare  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. 

neart.  6, 21;  
cei prea mare  adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. 

gen./dat. art.  1, 2;  
cel mai mare  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. 

nom./ac. art.  9, 11;  
cel mare  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.  

6, 5;  9, 21;  

cêle preamari  adj. calificativ gradul superlativ fem. pl. 
nom./ac. art.  16, 2;  

mai mare  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. 
neart.  15, 9;  

mai mare  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. voc. 
neart.  7, 10;  

mare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  3, 
12;  5, 24;  13, 15;  

mare  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  
11, 23;  

mari  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  5, 20;  

márgine :  (1365 SUCIU / în top. Margina) :  s. f. :  „1. 
Rand, 2. Grenze” :  „1. bord, marge, 2. limite” :  (4x)  
margine  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 13;  
marginea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 20;  
marginile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  10, 7;  
o margine  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  7, 5;  

matérie :  (1678 CHEIA ÎNŢ. 97) :  s. f. :  „Materie” :  
„matière” :  (1x)  
materii  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 29;  

măcár :  (1400-1418 LDSR 357) :  adv. :  „zumindest” :  
„au moins” :  (10x)  
macară  adv.  3, 10;  
măcară  adv.  2, 9;  
macară  adv.  5, 18*;  12, 2*;  18, 14*;  
măcară  adv.  3, 15*;  4, 13*;  10, 18*;  15, 11*;  16, 5*;  

mădulár :  (1501 DERS / în top. Mădulari) :  s. n. :  „Glied” 
:  „membre” :  (4x)  
mădulare  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  11, 18;  
mădularele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  10, 8;  10, 8;  
mădularile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  9, 17;  

măríre :  (c. 1573-1578 PS. SCH. 218) :  s. f. :  „1. Größe, 
Ruhm, 2. Stolz” :  „1. grandeur, gloire, 2. fierté” :  (5x)  
mărire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 12;  5, 18;  
mărirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 15;  8, 19;  

18, 24;  

mărturíe :  (c. 1433-1437 DLRV) : s. f. :  „Bezeugung” :  
„témoignage” :  (1x)  
mărturiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 32;  

mărturisí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. bezeugen, 
2. verkünden” :  „1. témoigner, 2. prêcher” :  (4x)  
a mărturisi  verb infinitiv prezent  6, 34;  13, 5;  
mărturisêşte  verb imp. 2 sg.  9, 16;  
s-au mărturisit verb indicativ perfect compus 3 pl.  13, 1;  

mărturisíre :  (1559-1560 BRATU) : s. f. :  „Zeugenaussage” 
:  „témoignage” :  (1x)  
mărturisirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  16, 16;  

mărturisít :  (1559-1560 BRATU) :  adv. :  „offenbar” :  
„évidemment” :  (3x)  
mărturisit  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  6, 31;  7, 16;  16, 1; 

mérge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „gehen, 
(los)ziehen” :  „aller, marcher” :  (2x)  
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mergea  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 8;  
mergînd  verb gerunziu  4, 4;  

meşteşúg :  (1559-1560 BRATU) :  s. n. :  „1. Maschine, 
Werkzeug, 2. Methode” :  „1. machine, ustensile, 2. 
méthode” :  (2x)  
meşterşug  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  6, 25;  
meşterşuguri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  7, 4;  

meu, mea :  (1521 NEACŞU) :  adj. pos. :  „mein” :  „mon” 
:  (11x)  
a mea  adj. pron. pos. 1 fem. sg. gen./dat. sg.  5, 12;  
al mieu  adj. pron. pos. 1 masc. sg. gen./dat. sg.  8, 5;  11, 23; 
ale mêle  adj. pron. pos. 1 fem. pl. gen./dat. pl.  5, 33;  8, 6;  
mea  adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg.  5, 28;  
mêle  adj. pron. pos. 1 neutru pl. gen./dat. sg.  8, 7;  
miei  adj. pron. pos. 1 masc. sg. gen./dat. pl.  10, 15;  12, 16;  
miei  adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. pl.  11, 22;  
miei  adj. pron. pos. 1 masc. sg. voc. pl.  16, 9;  
mieu  adj. pron. pos. 1 neutru sg. nom./ac. sg.  6, 29;  

mic :  (1222 DLRV / în antr. Mic) :  adj./s. :  „klein” :  „petit” 
:  (4x)  
mic  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  5, 

19;  15, 4;  
mică  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  6, 

27;  
mici  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  5, 20;  

míe1 :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Tausend” :  „mille” :  
(1x)  
mii  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  4, 3;  

míe2  eu  

míjloc :  (1504 DERS / în top. Mijloci) :  s. n. :  „Mitte” :  
„milieu” :  (2x)  
mijlocul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  11, 10;  13, 

21;  

mílă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Gnade, Mitleid” :  
„grâce, pitié” :  (6x)  
mila  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 21;  9, 4;  
milă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 12;  8, 10;  8, 

20;  12, 6;  

milostiví :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „sich 
erbarmen” :  „compatir à” :  (1x)  
milostivindu-să  verb gerunziu  12, 2;  

miluí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „sich erbarmen” :  
„avoir pitié de” :  (1x)  
milui  verb imp. 2 sg.  9, 3;  

mínte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Verstand, Geist” :  
„esprit, raison” :  (22x)  
minte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 15;  2, 22;  

2, 23;  5, 9;  5, 10;  6, 5;  6, 21;  8, 17;  9, 21;  14, 11;  
15, 10;  

mintea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 18;  1, 19;  1, 
35;  7, 16;  

minţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 18;  1, 30;  1, 
31;  5, 23;  

minte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 2*;  2, 16*;   
3, 17*;  

minuná :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „sich wundern” :  
„s’émerveiller, s’étonner” :  (1x)  
s-au minunat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  17, 17;  

minunát :  (c. 1551-1558 PS. V. 201) :  adj. :  „wunderbar” 
:  „merveilleux” :  (4x)  
foarte minunat  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. 

nom./ac. neart.  4, 14;  
minunat  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  2, 1;  14, 11;  15, 4;  

minúne :  (înc. sec XVI PS. H.) :  s. f. :  „Wunder” :  
„merveille” :  (2x)  
minune  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 14;  7, 13;  

mirá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „sich wundern, 
staunen” :  „s’étonner” :  (3x)  
mirîndu-să  verb gerunziu  8, 4;  
mirîndu-se  verb gerunziu  9, 26;  
s-au mirat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  17, 16;  

miráre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Wunder” :  
„merveille” :  (1x)  
mirare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 11;  

mîhní :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „bekümmern” :  
„affliger, chagriner” :  (1x)  
s-au mîhnit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  16, 12;  

mîhníre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Kummer” :  
„tristesse” :  (1x)  
mîhnirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 23;  

mîhnít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „traurig” :  „triste” 
:  (1x)  
cel mîhnit  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

art.  5, 11;  

mî ́nă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Hand” :  „main” :  
(14x)  
ale mînilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  15, 15;  
mîinile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 3;  9, 11;  14, 6;  
mîna  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 12;  16, 20;  
mînele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  10, 5;  
mîni  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  15, 20;  15, 20;  
mînile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  4, 11;  8, 13;  9, 

26;  9, 28;  17, 19;  

mîncá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „essen, fressen” :  
„manger, dévorer” :  (19x)  
a mînca  verb infinitiv prezent  1, 27;  1, 27;  2, 7;  8, 2;  
ar fi mîncat  verb cond.-opt. perfect 3 pl.  13, 2;  
mănîncu  verb indicativ prezent 1 sg.  11, 16;  
mîncăm  verb indicativ prezent 1 pl.  5, 25;  
mîncînd  verb gerunziu  8, 2;  
să mănînce  verb conjunctiv prezent 3 pl.  5, 3;  8, 29;  
să mănînce  verb conjunctiv prezent 3 sg.  8, 12;  9, 27;  11, 13;  
să mîncăm  verb conjunctiv prezent 1 pl.  5, 26;  5, 26;  5, 27;  
vei mînca  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  9, 16;  
vom mînca  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  5, 19;  
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vor mînca  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  8, 2;  

mîncáre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Essen, Speise” :  
„mets, nourriture” :  (6x)  
mîncare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 8;  7, 6;  
mîncarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  11, 25;  
mîncări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 34;  4, 26;  
mîncării  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  6, 19;  

mîncătór :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „essend, gefräßig” :  
„qui mange (beaucoup)” :  (1x)  
cel mîncătoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. 

nom./ac. art.  10, 17*;  

mîndrí :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  v. IV :  „sich 
rühmen” :  „se vanter” :  (2x)  
să mîndrêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 21;  
te vei mîndri  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  5, 10;  

mîndríe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Hochmut” : 
„orgueil” :  (1x)  
mîndriia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 26;  

mî ́ndru :  (1432 DERS / în antr. Mîndri) :  adj. :  „stolz” :  
„orgueilleux” :  (2x)  
mîndru  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

4, 15;  
mîndru  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  9, 30;  

mîngîiá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. trösten, 2. 
schmeicheln” :  „1. consoler, 2. flatter” :  (2x)  
a mîngîia  verb infinitiv prezent  12, 2;  
mîngîindu  verb gerunziu  12, 6;  

mîngîiére :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Trost” :  
„consolation” :  (1x)  
mîngîiêre  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 12;  

mîngîietúră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Versöhnung, 
2. Trost” :  „1. réconciliation, 2. consolation” :  (2x)  
mîngîieturi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  6, 1; 
mîngîituri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  8, 15;  

mîniá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „in Zorn geraten” :  
„(s’)enrager” :  (1x)  
mîniindu-se  verb gerunziu  4, 21;  

mîníe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Zorn” :  „colère” :  
(8x)  
a mîniei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 4;  
mîniei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  3, 3;  
mînii  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  18, 20;  
mîniia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 24;  2, 16;  2, 

19;  2, 20;  3, 3;  

mîntuí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „erlösen, erretten, 
befreien” :  „délivrer, sauver” :  (10x)  
a mîntui  verb infinitiv prezent  6, 27;  
au mîntuit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  17, 22;  
mîntuia  verb indicativ imperfect 3 sg.  15, 27;  
mîntuiêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  15, 3;  
mîntuindu  verb gerunziu  2, 14;  
mîntuindu-să  verb gerunziu  4, 14;  

să mîntuiască  verb conjunctiv prezent 3 pl.  10, 1;  
să mîntuieşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  5, 6;  9, 16;  
te mîntuiêşte  verb imp. 2 sg.  6, 15;  

mîntuíre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Erlösung, 
Errettung, Heil” :  „délivrance, salut” :  (6x)  
mîntuire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 4;  12, 6;  

15, 2;  15, 8;  15, 26;  15, 27;  

moárte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Tod” :  „mort” :  
(30x)  
a morţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  7, 15;  
moarte  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  17, 22;  
moarte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 9;  5, 36;  

7, 3;  7, 8;  7, 16;  8, 26;  8, 26;  10, 1;  10, 15;  13, 1;  
13, 27;  14, 4;  14, 5;  14, 6;  14, 6;  14, 19;  15, 10;  
15, 12;  15, 26;  16, 13;  17, 1;  17, 7;  17, 10;  18, 23;  

moartea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 4;  9, 5;  15, 
19;  

morţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  9, 29;  

moáşă :  (1480 DLRV) :  s. f. :  „Hebamme” :  „sage-femme” 
:  (1x)  
moaşă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  16, 9;  

mormî ́nt :  (1512 DRHB) : s. n. :  „Grab” :  „tombeau” :  
(1x)  
mormînt  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  17, 8;  

mort :  (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. :  „1. tot, 2. 
Verstorbener” :  „défunt” :  (4x)  
cei morţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  10, 2;  
mai mort  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. nom./ac. 

neart.  4, 11;  
morţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  15, 20;  15, 20;  

moşíe :  (1548 DERS) :  s. f. :  „Erbgut” :  „1. patrimoine, 
2. terre, propriété” :  (11x)  
moşie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 33;  8, 7;  9, 

1;  9, 24;  9, 29;  18, 4;  18, 5;  
moşiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  4, 20;  
moşiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 11;  4, 1;  4, 5;  

movílă :  (1392 DERS) :  s. f. :  „Hügel” :  „colline” :  (1x)  
movilă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 20;  

muiá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „tauchen” :  
„tremper, mouiller” :  (1x)  
muindu-ne  verb gerunziu  6, 17;  

muiére :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Weib, Frau” :  
„femme” :  (9x)  
a muierii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 11;  
muiêre  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  16, 1;  16, 2;  

16, 5;  16, 10;  
muiêrea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 5;  
muieri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  4, 9;  4, 25;  
o muiêre  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 17;  

muierésc :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „weiblich, frauenhaft” 
:  „féminin” :  (1x)  
muierească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  16, 14;  



A  L U I  I Ó S I P  L A  M A C A V É I  C A R T E  130 

mult :  (1521 NEACŞU) :  adj./adv. :  „viel” :  „maint, 
nombreux, beaucoup” :  (33x)  
mai mult  adv. cantitativ comp.  9, 3;  9, 30;  15, 3;  
mai multe  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. 

neart.  11, 3;  
mai multe  adj. calificativ gradul comparativ neutru pl. 

nom./ac. neart.  1, 25;  
mult  adv. de mod poz.  1, 8;  10, 1;  
multă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  4, 

3;  4, 10;  
multe  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  1, 

7;  1, 28;  1, 21;  16, 6;  16, 8;  
multe  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.  

3, 21;  7, 4;  7, 4;  14, 11;  16, 3;  17, 7;  18, 15;  18, 21;  
multele  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.  

15, 7;  
mulţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

5, 4;  5, 4;  3, 7;  14, 13;  16, 10;  17, 12;  
mai mult  adv. de mod comp.  2, 6*;  
mult  adv. de mod poz.  2, 6*;   

mulţíme :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Menge” :  
„foule, multitude” :  (4x)  
mulţime  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 10;  8, 5;  
mulţimea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  7, 11;  15, 

30;  

múmă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Mutter” :  „mère” 
:  (11x)  
muma  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  14, 20;  15, 2;  

15, 12;  15, 14;  15, 26;  16, 4;  
mumă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 6;  15, 7;  

15, 11;  16, 1;  16, 5;  

múncă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Marter” :  „peine” 
:  (41x)  
munca  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  7, 10;  13, 15;  
muncă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 9;  9, 26;  
munci  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  4, 24;  4, 26;  

6, 1;  6, 25;  6, 27;  8, 1;  8, 9;  8, 9;  8, 12;  9, 5;  9, 6;  
9, 16;  10, 11;  11, 1;  11, 24;  12, 12;  14, 5;  14, 11;  
15, 18;  15, 20;  15, 32;  16, 1;  16, 2;  16, 17;  17, 3;  
17, 7;  18, 21;  

muncile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  5, 6;  6, 9;  9, 
6;  9, 18;  10, 16;  17, 10;  17, 23;  

muncilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  8, 19;  14, 8;  
15, 19;  

muncí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „(sich) quälen” :  „(se) 
torturer” :  (15x)  
a munci  verb infinitiv prezent  9, 27;  9, 30;  11, 16;  
muncêşte  verb imp. 2 sg.  11, 16;  
munciia  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 10;  6, 11;  
muncindu  verb gerunziu  9, 7;  12, 13;  
muncindu-să  verb gerunziu  16, 15;  
muncindu-se  verb gerunziu  6, 5;  13, 27;  
muncindu-te  verb gerunziu  12, 4;  
să muncească  verb conjunctiv prezent 3 pl.  8, 2;  8, 27;  
te munceşti  verb indicativ prezent 2 sg.  9, 32;  

muncít :  (1559-1560 BRATU) :  adj./s. :  „gequält” :  
„torturé” :  (1x)  

celor munciţi  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  10, 16;  

muncitór :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  adj. :  „quälend” :  
„torturant” :  (1x) 
cêle muncitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. 

nom./ac. art.  8, 25;  

murí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „sterben” :  
„mourir” :  (32x)  
a muri  verb infinitiv prezent  8, 11;  9, 1;  11, 15;  12, 16;  
am muri  verb cond.-opt. prezent 1 pl.  9, 6;  
ar hi murit verb cond.-opt. perfect 3 pl.  16, 12;  
au murit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  1, 8;  1, 10;  12, 

3;  13, 18;  
au murit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 9;  
mor  verb indicativ prezent 3 pl.  16, 25;  
moriu  verb indicativ prezent 1 sg.  6, 27;  
muri  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  6, 30;  11, 1;  12, 1;  
murind  verb gerunziu  10, 12;  11, 13;  12, 14;  13, 17;  

18, 5;  
murindu  verb gerunziu  4, 15;  
să fie murit  verb conjunctiv perfect 3 sg.  4, 22;  
să moară  verb conjunctiv prezent 3 pl.  4, 23;  
să moară  verb conjunctiv prezent 3 sg.  10, 9;  16, 12;  16, 

24;  
să murim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  13, 9;  
vei muri  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  12, 4;  
voiu muri  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  11, 22;  16, 11;  
vom muri  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  8, 21;  

muritór :  (1648 GCR I, 131) :  adj. :  „sterblich” :  
„mortel” :  (1x)  
muritoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  8, 18;  

mustrá :  (1581 PRL) :  v. I :  „tadeln, schelten” :  „blâmer, 
gronder, réprimander” :  (2x)  
mustrînd  verb gerunziu  2, 11;  2, 13;  

mutá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „umziehen, versetzen, 
verrücken” :  „déménager, émigrer, changer de lieu” :  (4x)  
au mutat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  14, 20;  15, 18;  
să mútă  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 7;  
să mute  verb conjunctiv prezent 3 pl.  15, 11;  

N 

nált  înalt 

náră :  (c. 1551-1558 PS. V. 463) :  s. f. :  „Nasenloch” :  
„narine” :  (2x)  
nările  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 25;  15, 19;  

náşte :  (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III :  „1. zeugen, gebären, 
2. geboren, erzeugt werden” :  „1. procréer, engendrer, 
2. naître, être procrée” :  (8x)  
au născut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  10, 2;  
m-am născut  verb indicativ perfect compus 1 sg.  18, 7;  
născînd  verb gerunziu  11, 15;  16, 6;  
născîndu  verb gerunziu  15, 17;  
născîndu-ne  verb gerunziu  13, 21;  
născut  verb participiu sg. masc.  9, 13;  
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să nasc  verb indicativ prezent 3 pl.  14, 14;  

náştere :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „1. Geburt, 2. 
Entstehung” :  „1. naissance, 2. génération” :  (7x)  
naştere  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 4;  15, 5;  
naşterea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  14, 19;  15, 

25;  17, 6;  
naşteri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  15, 6;  16, 7;  

nădéjde :  (înc. sec. XVI PS. H ) : s. f. :  „Hoffnung” :  
„espoir, espérance” :  (2x)  
nădêjde  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 11;  17, 

4;  

năráv :  (1559-1560 BRATU) :  s. n. :  „Gewohnheit” :  
„habitude” :  (9x)  
ale năravurilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  1, 29;  
nărav  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 4;  1, 25;  

2, 7;  2, 16;  3, 4;  
năravul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  3, 4;  
năravuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  13, 27;  
năravurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  2, 21;  

născút :  (1551-1553 ES) :  s. m. :  „Geborene” :  „né” :  (1x)  
cel născut  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  15, 18*;  

năsílnic :  (1620 MOXA) :  adj. :  „gewalttätig” :  „brutal, 
violent” :  (1x)  
năsilnecu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  4, 15;  

neam :  (1559-1560 BRATU) : s. n. :  „Geschlecht, Volk” :  
„famille, descendance, peuple” :  (4x)  
neamul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  17, 10;  
neamului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  9, 24;  15, 

29;  
neamurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  4, 11;  

neascultáre :  (1563 CORESI, PRAXIU 236) :  s. f. :  
„Ungehorsam” :  „désobeissance, insoumission” :  (3x)  
neascultare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 9;  8, 

18;  
neascultarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  12, 3;  

neascultătór :  (1642 CAZ. GOV. 269) :  adj. :  
„ungehorsam” :  „désobeissant, insubordonné” :  (1x)  
unor neascultători  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  9, 

10;  

nebăgătór :  (1649 MARD.) :  adj. :  „unaufmerksam” :  
„inattentif” :  (1x)  
nebăgători  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  8, 28*;  

nebărbát :  (c. 1683-1686 MS. 45 896/2) :  adj. :  „feig” :  
„lâche” :  (1x)  
nebărbaţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  8, 16;  

nebiruít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „ungeschlagen” :  
„invaincu” :  (3x)  
nebiruit  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  11, 27;  

nebiruită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 
neart.  11, 21;  

nebiruiţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 
neart.  9, 18;  

nebuní  înnebuni 

nebuníe :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. f. :  
„Verrücktheit” :  „folie” :  (3x)  
nebuniei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  12, 3;  
nebunii  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  8, 5;  
nebuniia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  10, 13;  

necáz :  (1654 GCR I, 171) :  s. n. :  „Ärger” :  „ennui” :  
(1x)  
necazurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  18, 15;  

necertát :  (1683 DOS. PAR. 34V) :  adj. :  „ungestraft” :  
„impuni” :  (1x)  
cel necertat  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

art.  9, 24;  

neclătít :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „standhaft” :  
„inébranlable” :  (2x)  
neclătit  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

17, 3;  
neclătit  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  6, 7;  

necredínţă :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Unglaube” :  
„incroyance” :  (1x)  
necredinţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  6, 19;  

necunoscătór :  (1682 DOS. VS 26V) :  adj. :  „unwissend” :  
„ignorant” :  (1x)  
necunoscători  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. 

nom./ac. neart.  13, 19;  

necunoştínţă :  (c. 1683-1686 MS. 45 894/1) :  s. f. :  
„Unwissenheit” :  „ignorance” :  (1x)  
neconoştinţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 24;  

necurát :  (înc. sec XVI PS. H.) :  adj. :  „unrein” :  
„impur” :  (1x)  
necurate  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  

12, 11;  

necuviós :  (înc. sec XVI PS. H.) :  adj. :  „unpassend” :  
„impropre” :  (1x)  
necuvios  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  6, 17;  

necuvîntătór :  (1654 NEAGOE 126) :  adj. :  „stumm” :  
„muet” :  (2x)  
cêle necuvîntătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. 

nom./ac. art.  14, 14;  14, 18;  

nedrépt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „ungerecht” :  
„injuste” :  (1x)  
nedirept  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  5, 9;  

nedreptáte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  
„Ungerechtigkeit” :  „injustice” :  (1x)  
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nedireptăţi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  11, 3;  

nefolositór :  (c. 1683-1686 MS. 45 904/2) :  adj. :  
„fruchtlos” :  „inutile” :  (1x)  
nefolositori  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. voc. neart.  

16, 7;  

neîndurătór :  (1688 BIBLIA) :  adj. :  „mitleidlos” :  
„impitoyable” :  (1x)  
neîndurători  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  8, 16;  

neînfrî ́nt :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 97) :  adj. :  
„ungeschlagen” :  „invaincu” :  (1x)  
neînfrînte  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. voc. neart.  

15, 13;  

neînsurát :  (1649 MARD.) :  adj. :  „unverheiratet, ledig” :  
„célibataire” :  (1x)  
cei neînsuraţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. voc. art.  

16, 9;  

nelegiuíre :  (c. 1665-1672 MS. 4389 496/2) :  s. f. :  
„Frevel, Gottlosigkeit” :  „injustice” :  (1x)  
nelegiuire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 11;  

nemoárte :  (c. 1683-1686 MS. 45 903/1) :  s. f. :  
„Unsterblichkeit” :  „immortalité” :  (2x)  
a nemorţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  14, 5;  
nemoarte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  16, 13;  

nemulţumitór :  (1581 CORESI, EV. 422) :  adj./s :  
„undankbar” :  „ingrat” :  (1x)  
unor nemulţămitori  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  

9, 10;  

neopríre :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 300) :  s. f. :  
„Unmäßigkeit” :  „intempérance” :  (1x)  
neoprirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 7;  

nepricepút :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  
„unverstanden” :  „incompris” :  (1x)  
nepricepute  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  10, 11;  

nepriéten :  (c. 1640 URECHE2 95) :  s. m. :  „Feind, 
Gegner” :  „ennemi” :  (4x)  
nepriatenul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  8, 10;  
nepriêteni  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  3, 11;  
nepriêtenilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  3, 12;  

3, 13;  

nesocotít :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „unvernünftig” :  
„irraisonnable” :  (1x)  
nesocotit  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  16, 22;  

nestricáre :  (1649 MARD.) :  s. f. :  „Reinheit, Richtigkeit” 
:  „intégrité” :  (2x)  
nestricare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 22;  17, 

12;  

neştiínţă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Unwissenheit” :  
„ignorance” :  (1x)  

neştiinţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 5;  

neştíne :  (1551-1553 ES) :  pron. nehot. :  „einer, jemand” 
:  „un, quelqu’un” :  (5x)  
neştine  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  1, 5;  1, 24;  2, 7;  

2, 9;  2, 24;  

nevoí :  (1492 DERS) :  v. IV :  „bemühen, bestreben” :  
„astreindre” :  (1x)  
să nevoia  verb indicativ imperfect 3 sg.  17, 14;  

nevóie :  (1499 DERS / în top. Nevoia) :  s. f. :  „Not, 
Bedürfnis” :  „nécessité, besoin” :  (9x)  
nevoi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  3, 17;  5, 36;  
nevoia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 9;  8, 24;  
nevoie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 13;  8, 14;  

8, 22;  
nevoilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  9, 6;  
o nevoie  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  5, 16;  

nici :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj./adv.:  „kein, auch 
nicht, nicht einmal, weder... noch” :  „aucun, même pas, 
ni... ni” :  (41x)  
nici  adv. neg.  2, 10;  5, 16;  5, 17;  5, 18;  6, 5;  6, 21;  6, 

35;  7, 3;  8, 25;  10, 7;  15, 11;  16, 6;  16, 11;  
nici  conjunctie coord.  2, 5;  2, 9;  2, 9;  2, 14;  5, 29;  5, 30;  

5, 34;  5, 35;  5, 35;  7, 6;  8, 24;  8, 27;  9, 15;  9, 23;  
11, 25;  13, 18;  14, 4;  14, 9;  15, 18;  15, 18;  15, 19;  
15, 21;  16, 3;  16, 9;  16, 12;  16, 12;  18, 7;  18, 8;  

nímeni :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. neg. :  „niemand” :  
„personne” :  (5x)  
nimeni  pron. neg. nom./ac.  3, 2;  3, 3;  3, 4;  14, 4;  16, 12;  

nimíc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. neg. :  „nichts” :  
„rien” :  (5x)  
nemica  pron. neg. sg. nom./ac.  8, 11;  8, 27;  9, 12;  18, 5;  

18, 5; 

noi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. pers. :  „wir” :  „nous” 
:  (70x)  
ne  pron. pers. 1 pl. ac. neacc.  3, 19;  5, 23;  5, 25;  8, 22;  

8, 25;  8, 26;  9, 3;  9, 5;  9, 7;  9, 7;  11, 4;  11, 25;  
13, 4;  13, 17;  13, 17;  13, 18;  

ne  pron. pers. 1 pl. dat. neacc.  18, 15;  
ne-  pron. pers. 1 pl. ac. neacc.  2, 6;  
-ne  pron. pers. 1 pl. ac. neacc.  8, 17;  8, 17;  9, 3;  9, 5;  9, 

7;  13, 20;  
noao  pron. pers. 1 pl. dat. acc.  1, 34;  5, 18;  5, 25;  6, 17;  

8, 26;  9, 7;  11, 12;  17, 7;  18, 11;  18, 12;  18, 14;  
18, 15;  18, 16;  

noi  pron. pers. 1 pl. ac. acc.  2, 6;  3, 2;  3, 3;  3, 19;  5, 23;  
5, 27;  8, 17;  8, 18;  8, 22;  8, 23;  8, 23;  8, 25;  9, 3;  
9, 3;  9, 5;  11, 26;  13, 18;  13, 18;  18, 10;  18, 10;  
18, 12;  

noi  pron. pers. 1 pl. nom. acc.  2, 6;  5, 16;  6, 15;  6, 19;  6, 
34;  8, 17;  9, 6;  9, 8;  10, 10;  11, 4;  13, 17;  14, 9;  

noród :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Volk” :  „peuple” :  (4x)  
nărod  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  4, 26;  
nărodul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  4, 18;  
norod  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 15;  
norodul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  4, 7;  
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nóstru, noástră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. pos. :  
„unser, -e” :  „notre, nôtre” :  (27x)  
a noastră  adj. pron. pos. 1 fem. pl. gen./dat. sg.  6, 28;  8, 

24;  9, 4;  9, 9;  9, 24;  9, 29;  9, 30;  13, 22;  
ale noastre  adj. pron. pos. 1 fem. pl. gen./dat. pl.  9, 1;  
ale noastre  adj. pron. pos. 1 neutru pl. gen./dat. pl.  5, 26; 

9, 7;  
noastră  adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. sg.  4, 5;  5, 16;  

5, 18;  5, 22;  7, 9;  11, 12;  
noastre  adj. pron. pos. 1 fem. pl. gen./dat. sg.  4, 20;  
noastre  adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. pl.  8, 20;  
nostru  adj. pron. pos. 1 masc. pl. gen./dat. sg.  7, 1;  
nostru  adj. pron. pos. 1 masc. pl. nom./ac. sg.  2, 19;  9, 6;  

16, 20;  
nostru  adj. pron. pos. 1 neutru pl. gen./dat. sg.  10, 19;  
nostru  adj. pron. pos. 1 neutru pl. nom./ac. sg.  6, 29;  11, 25;  
noştri  adj. pron. pos. 1 masc. pl. nom./ac. pl.  3, 20;  

nu :  (1521 NEACŞU) :  adv. :  „nein, nicht” :  „non, ne... 
pas” :  (137x)  
n-  adv. neg.  9, 15;  9, 21;  15, 8;  15, 18;  15, 20;  15, 20;  

15, 27;  16, 12;  18, 9;  18, 18;  
nu  adv. neg.  1, 5;  1, 6;  1, 6;  1, 6;  1, 11;  2, 4;  2, 5;  2, 6;  

2, 7;  2, 14;  2, 20;  2, 20;  2, 24;  3, 1;  3, 2;  3, 2;  3, 3;  
3, 3;  3, 4;  3, 4;  3, 5;  3, 10;  4, 1;  4, 13;  4, 20;  4, 24;  
5, 3;  5, 7;  5, 9;  5, 11;  5, 12;  5, 18;  5, 19;  5, 22;  5, 
25;  5, 26;  5, 27;  5, 28;  5, 29;  5, 31;  5, 31;  5, 33;  5, 
34;  6, 17;  7, 4;  7, 6;  7, 6;  7, 9;  7, 12;  8, 5;  8, 5;  8, 6;  
8, 10;  8, 11;  8, 11;  8, 15;  8, 16;  8, 19;  8, 20;  8, 24;  
8, 27;  9, 2;  9, 3;  9, 3;  9, 5;  9, 7;  9, 10;  9, 12;  9, 17;  
9, 23;  9, 30;  9, 32;  10, 2;  10, 3;  10, 13;  10, 14;  10, 
15;  10, 19;  11, 2;  11, 6;  11, 16;  11, 20;  11, 25;  11, 
25;  11, 27;  12, 4;  12, 11;  12, 12;  12, 13;  12, 16;  13, 
3;  13, 4;  13, 5;  13, 5;  13, 10;  13, 14;  13, 18;  13, 19;  
14, 1;  14, 1;  14, 9;  14, 11;  14, 20;  15, 2;  15, 2;  15, 
14;  15, 18;  15, 21;  16, 2;  16, 3;  16, 9;  16, 12;  16, 12;  
16, 20;  16, 22;  16, 22;  17, 1;  17, 5;  17, 7;  17, 16;  17, 
16;  18, 2;  18, 3;  18, 5;  18, 8;  18, 14;  18, 20;  

númai :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „nur” :  
„seulement” :  (13x)  
numai  adv.  1, 11;  2, 4;  4, 20;  5, 24;  5, 27;  8, 5;  8, 

15;  9, 10;  14, 1;  14, 9;  16, 2;  18, 2;  18, 3;  

númăr :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Zahl, Anzahl” :  
„nombre” :  (1x)  
numărul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  16, 13;  

O 

o :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  interj. :  „ach!” :  oh!, ô!” :  
(31x)  
o  interjecţie  5, 6;  7, 6;  7, 7;  7, 10;  7, 15;  8, 5;  8, 17;  9, 

1;  9, 17;  10, 10;  11, 4;  11, 12;  11, 21;  14, 7;  15, 4;  
15, 13;  15, 16;  15, 29;  15, 30;  16, 6;  16, 7;  16, 8;  
16, 9;  16, 10;  16, 14;  16, 16;  17, 2;  17, 4;  18, 1;  
18, 20;  

oh  interjecţie  14, 2;  

oáră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Mal” :  „fois” :  (2x)  
ori  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  16, 6;  16, 6;  

oarecáre :  (1559-1560 BRATU) :  adj./pron. nehot. :  
„irgendein” :  „quiconque” :  (7x)  
oarecare  adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac.  5, 1;  
oarecare  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  6, 8;  
oarecarea  adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  3, 11;  5, 13;  
oarecarele  adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  4, 1;  
oarecarii  pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  3, 21;  6, 13;  

oarecé :  (1551-1553 ES) :  pron. nehot. :  „damit” :  
„ainsi” :  (1x)  
oarece  pron. nehot.  1, 30;  

oarecî ́nd :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „irgendwann” :  
„une fois” :  (1x)  
oarecînd  adv. de timp  4, 1;  

oáste :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Heer” :  „troupe” :  
(5x)  
oaste  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 8;  4, 5;  4, 10;  
oastea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 11;  
oştele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  5, 1;  

obicéi :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. n. :  „Gewohnheit” 
:  „habitude” :  (6x)  
obicêie  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  18, 5;  
obicêiu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 12;  2, 

13;  8, 7;  13, 27;  
obicêiului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  6, 13;  

obiciuíre :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „Gewohnheit” :  
„habitude” :  (1x)  
obiciuire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 22;  

obráz :  (1424 DRHB I, 102 / în antr. Gherghi Obraz) :  s. 
n. :  „Maske” :  „masque” :  (1x)  
nişte obraze  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  15, 15;  

obrăzuí :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  v. IV :  
„beschneiden” :  „circoncire” :  (1x)  
obrăzuia  verb indicativ imperfect 3 pl.  4, 25;  

óbşte :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 72) :  s. f. :  
„Gesamtheit” :  „ensemble” :  (2x)  
obşte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 24;  3, 21;  

ochi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Auge” :  „œil” :  (5x)  
ochii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  5, 30;  6, 6;  6, 

26;  15, 19;  
ochilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  18, 21;  

odráslă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Knospe” :  
„bourgeon” :  (1x)  
odraslele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  1, 28;  

om :  (1521 NEACŞU) :  s. m. :  „Mensch, Mann” :  „homme” 
:  (10x)  
a oamenilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  17, 14;  
oameni  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  5, 12;  9, 

15;  11, 4;  18, 3;  
oamenii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  1, 11;  14, 14;  
om  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  2, 21;  4, 1;  12, 13;  

omenésc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „menschlich” 
:  „humain” :  (3x)  
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cêle omeneşti  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  1, 17;  
omenescu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  4, 13;  
omeneştilor  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. gen./dat. 

neart.  1, 16;  

omeníe :  (1581 CORESI, EV. 45) :  s. f. :  „gutmütig” :  
„humanité, bonté” :  (2x)  
omenie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 15;  9, 30;  

omorî ́ :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „töten” :  „tuer” :  
(11x)  
a omorî  verb infinitiv prezent  12, 11;  
au omorît  verb indicativ perfect compus 3 sg.  3, 7;  18, 21;  
omoară  verb indicativ prezent 3 sg.  8, 25;  13, 14;  
omorîndu  verb gerunziu  11, 3;  12, 14;  
s-au omorît  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 11;  
să omoară  verb conjunctiv prezent 3 pl.  5, 3;  
să fie omorît  verb conjunctiv perfect 3 sg.  4, 13;  
vei omorî  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  9, 7;  

oprí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. (auf-, an)halten, 2. 
verbieten” :  „1. arrêter, retarder, 2. interdire” :  (4x)  
au oprit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  5, 26;  
opriia  verb indicativ imperfect 3 pl.  4, 7;  
să opresc  verb indicativ prezent 3 pl.  1, 35;  
sînt oprite  verb indicativ prezent 3 pl.  1, 34;  

opritór :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  adj. : „beschützend” 
:  „protecteur” :  (3x)  
cêle opritoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

art.  1, 30;  2, 6;  
celor opritoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. 

gen./dat. art.  1, 3;  

orbí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „blenden” :  „éblouir” 
:  (1x)  
au orbit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 21;  

orgán :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Organ” :  
„organe” :  (1x)  
organul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  10, 18;  

os :  (1437 DRHD / în antr. Os) :  s. n. :  „Knochen” :  
„os” :  (3x)  
oase  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  6, 26;  
oasele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  18, 17;  
oaselor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  9, 21;  

osebí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „festsetzen” :  „établir” :  
(1x) 
să fie osebit verb conjunctiv perfect 3 sg.  3, 20;  

osebít :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „verschieden” :  
„différent” :  (1x)  
osăbiţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

4, 3;  

ósie :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  s. f. :  „Achse” :  „essieu” :  
(1x)  
osiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 20;  

osî ́rdie :  (1581 CORESI, EV. 233) :  s. f. :  „Eifer” :  „zèle” 
:  (2x)  

osîrdie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 1;  16, 16;  

ostáş :  (1668-1670 HERODOT) :  s. m. :  „Soldat, Krieger” 
:  „soldat, guerrier” :  (1x)  
ostaşii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  17, 23;  

osteneálă :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. f. :  „Mühe” :  
„peine”:  (4x)  
osteneala  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 29;  
osteneală  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  11, 20;  17, 11;  
ostineala  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  16, 16;  

ostení:  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. sich bemühen, 
2. ermüden” :  „1. s’efforcer, 2. fatiguer” :  (4x)  
au ostenit  verb indicativ perfect compus 3 pl.  9, 12;  
osteniţi-vă  verb indicativ prezent 2 pl.  16, 16;  
să osteniia  verb indicativ imperfect 3 pl.  17, 13;  
să osteniia  verb indicativ imperfect 3 sg.  17, 13;  

ostenít :  (1570 CORESI, LIT.) :  adj. :  „erschöpft” :  
„épuisé” :  (2x)  
foarte ostenit  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. 

nom./ac. neart.  3, 8;  
ostenite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  

7, 13;  

ostenitór :  (1640 PRAV. GOV., ap. TIKTIN) :  adj. :  
„mühsam” :  „laborieux” :  (1x)  
cei ostenitori  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. art.  12, 14;  

oşteán :  (1620 MOXA) :  s. m. :  „Krieger” :  „guerrier” :  (1x)  
oştênii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  3, 7;  

oşteáncă :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „Soldatin” :  „femme 
soldat” :  (1x)  
oşteancă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  16, 14;  

oştí :  (1581-1582 PO) :  v. IV :  „kämpfen” :  „lutter, 
combattre” :  (2x)  
au oştit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 5;  
oştiţi  verb imp. 2 pl.  9, 24;  

oştíre :  (1581-1582 PO) :  s. f. :  „Heer” :  „armée” :  (1x)  
oştire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 24;  

ovréu :  (1551-1553 ES) :  s. m. :  „Hebräer, Jude” :  „Juif” 
:  (1x)  
ovrêilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  9, 18;  

ovreiésc, -íască :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „hebräisch, 
jüdisch” :  „hébreux” :  (2x)  
cea ovreiască  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  16, 15;  
cel ovreiescu  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. 

nom./ac. art.  12, 7;  

P 

páce :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Frieden” :  „paix” :  
(2x)  
pace  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 20;  18, 4;  

paíc :  (c. 1640 URECHE2 122) :  s. m. :  „(Schild) Knappe” 
:  „écuyer” :  (3x)  
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paici  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  6, 8; 
paicii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  3, 12;  9, 11;  

pánă :  (c. 1683-1686 MS. 45 898/2) :  s. f. :  „Keil” :  
„cale” :  (2x)  
o pană  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  11, 10;  
pênele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 13;  

párdos :  (1480 DERS / în antr. Pardos) :  s. m. :  „Panther” 
:  „panthère” :  (1x)  
pardoşii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  9, 28;  

párte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Teil, Anteil” :  
„part, partie” :  (11x)  
o parte  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 12;  
parte  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 4;  6, 13;  9, 

11;  18, 3;  
partea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 1;  
părţi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 7;  
părţile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 3;  10, 20;  

13, 1;  15, 32;  

pásăre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Vogel” :  „oiseau” 
:  (1x)  
pasări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 34;  

pátimă :  (1602 DIRB I, 65) :  s. f. :  „Leidenschaft” :  
„passion” :  (63x)  
a patemi  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  13, 23;  
a patimi  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  2, 4;  
a patimelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  7, 1;  
a patimilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  2, 3;  
al patimilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  18, 2;  
ale patemilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 14;  7, 5;  
ale patimilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 29;  3, 

17;  3, 18;  15, 32;  
patema  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 2;  13, 4;  
pateme  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 4;  2, 15; 
patemelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 1;  1, 30;  

1, 30;  
patemi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 3;  1, 4;  

13, 5;  
patemile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  1, 5;  1, 6;  1, 

9;  1, 19;  2, 21;  3, 1;  6, 32;  7, 10;  
patemilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 7;  1, 13;  

1, 20;  2, 7;  2, 9;  3, 5;  13, 1;  13, 2;  13, 7;  16, 1;  
patima  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 14;  14, 18;  
patimă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 24;  8, 2;  

9, 8;  14, 20;  15, 9;  
patime  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  6, 33;  7, 8;  

8, 28;  15, 4;  16, 4;  
patimele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  13, 3;  
patimelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  6, 31;  
patimi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 35;  2, 6;  2, 16;  
patimi  subst. comun fem. pl. voc. neart.  15, 13;  
patimile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  1, 25;  14, 1;  

16, 2;  
patimilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 21;  2, 24;  

7, 16;  

patriárh :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Patriarch, Vater 
einer Familie” :  „patriarche, chef d’une famille” :  (1x)  

patriarşii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  16, 25;  

pátrulea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  num. ord. :  „vierte” :  
„quatrième” :  (1x)  
al patrulea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  10, 12;  

pávăză :  (1578 DERS) :  s. f. :  „Schild” :  „bouclier” :  
(5x)  
pavăză  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 26;  11, 9;  

18, 20;  
pavezele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 13;  11, 26;  

páză :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Aufsicht, Wache” :  
„surveillance, garde” :  (1x)  
paza  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 13;  

páznic :  (1560 DERS) :  s. m. :  „Hüter, Wächter” :  
„surveillant, gardien” :  (1x)  
paznicii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  3, 13;  

păcát :  (înc. sec. XVI PS. H.) .  s. n. :  „Sünde” :  „péché” :  
(1x)  
păcat  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 19;  

păgî ́n :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „1. heidnisch, 2. 
Heide” :  „païen” :  (2x)  
păgîn  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  18, 22;  
preapăgîne  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. voc. 

neart.  12, 11;  

păgînătáte :  (1625 SLLF II, 405) :  s. f. :  „Gottlosigkeit” :  
„pratique immorale” :  (1x)  
păgînătate  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  10, 11;  

păgîní :  (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV :  „abtrünnig 
werden” :  „renier” :  (2x)  
a păgîni  verb infinitiv prezent  18, 5;  
am păgînit  verb indicativ perfect compus 1 sg.  9, 15;  

păgîníe :  (1680 FL. DAR., ap. DLR) :  s. f. : 
.„Gottlosigkeit” :  „pratique immorale” :  (1x)  
ale păgîniei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  9, 32;  

pămî ́nt :  (1517 DERS / în top. Curul Pămînturilor) :  s. n. :  
„Erde” :  „terre” :  (2x)  
pămînt  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  15, 15;  18, 

5;  

părăsí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. verlassen, 2. 
von etw. ablassen, absehen” :  „1. quitter, 2. renoncer” :  
(3x)  
să părăsiţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  9, 23;  
voiu părăsi  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 29;  
vor părăsi  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  12, 12;  

păreá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. II :  „scheinen, 
erscheinen” :  „paraître” :  (5x)  
să pare  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 7;  13, 14;  
se pare  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 10;  9, 30;  11, 16;  

părínte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „1. Vater, 2. pl. 
Eltern” :  „1. père, 2. pl. parents” :  (18x)  
ale părinţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  15, 4;  
părinte  subst. comun masc. sg. gen./dat. neart.  13, 12;  
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părinte  subst. comun masc. sg. voc. neart.  7, 9;  
părintele  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  2, 19;  7, 5;  

7, 11;  7, 13;  16, 20;  16, 20;  17, 6;  
părintelui  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  7, 1;  
părinţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  2, 10;  13, 

19;  15, 13;  
părinţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  3, 20;  5, 36;  

13, 17;  
părinţilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  18, 23;  

părintésc :  (1581 PRL) :  adj. :  „väterlich” :  „paternel” :  
(4x)  
cea părintească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  4, 23;  16, 16;  16, 20;  
părinteasca  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  18, 7;  

pătimáş :  (c. 1660 ST. LEX., ap. TIKTIN) :  adj. :  
„leidenschaftlich” :  „passionnel” :  (1x)  
mai pătimaşă  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. 

nom./ac. neart.  15, 4;  

pătimí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „leiden” :  „souffrir” :  (2x)  
pătimim  verb indicativ prezent 1 pl.  10, 10;  
pătimind  verb gerunziu  14, 9;  

pătimíre :  (1649 MARD.) :  s. f. :  „Leid” :  „souffrance” :  
(5x)  
pătimire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  14, 13;  14, 

14;  15, 7;  15, 11;  
pătimirea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 13;  

pătimitór :  (1649 MARD.) :  adj./s. :  „1. leidend, 2. 
Leidende” :  „souffrant” :  (3x)  
cei pătimitori  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  12, 13;  
mai pătimitoare  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. 

nom./ac. neart.  15, 4;  
pătimitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  13, 23;  

pătrúnde :  (1581-1582 PO) :  v. III :  „durchdringen” :  
„pénétrer” :  (1x)  
patrunzîndu  verb gerunziu  11, 19;  

păţí :  (1470 DLRV) :  v. IV :  „erleiden, erdulden” :  
„subir, endurer” :  (1x)  
vor păţi  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  4, 25;  

păzí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „1. bewahren, 2. 
achtgeben” :  „1. garder, protéger, 2. veiller” :  (5x)  
păzesc  verb indicativ prezent 1 sg.  9, 15;  
păziiam  verb indicativ imperfect 1 sg.  18, 7;  
păzind  verb gerunziu  15, 10;  
păzîndu  verb gerunziu  6, 18;  
să păzesc  verb conjunctiv prezent 1 sg.  5, 29;  

păzitór :  (1481 DERS) :  s. :  „Beschützer, Wächter” :  
„protecteur, gardien” :  (1x)  
păzitoare  subst. comun fem. sg. voc. neart.  15, 32;  

pe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „1. auf, 2. über, 3. 
durch, 4. um, gegen, für” :  „1./2. sur, 3. par, 4. pour, 
contre” :  (156x)  
pe  prep.  5, 10;  13, 8;  

pre  prep.  1, 6;  1, 10;  1, 10;  1, 11;  1, 14;  1, 29;  2, 5;  
2, 6;  2, 6;  2, 6;  2, 8;  2, 11;  2, 12;  2, 13;  2, 16;  2, 
19;  2, 19;  2, 21;  2, 22;  2, 22;  2, 23;  2, 24;  3, 7;  3, 
7;  3, 19;  4, 4;  4, 4;  4, 11;  4, 13;  4, 16;  4, 16;  4, 
17;  4, 21;  4, 21;  4, 23;  4, 25;  4, 26;  5, 3;  5, 5;  5, 
13;  5, 18;  5, 23;  5, 24;  5, 27;  5, 29;  5, 36;  6, 1;  6, 
2;  6, 10;  6, 14;  6, 21;  6, 21;  6, 25;  6, 32;  6, 33;  6, 
34;  7, 4;  7, 5;  7, 6;  7, 11;  7, 15;  8, 2;  8, 2;  8, 6;  8, 
6;  8, 9;  8, 9;  8, 12;  8, 17;  8, 18;  8, 22;  8, 23;  8, 
23;  8, 25;  8, 29;  9, 3;  9, 5;  9, 6;  9, 8;  9, 11;  9, 12;  
9, 12;  9, 18;  9, 24;  9, 26;  9, 26;  10, 2;  10, 2;  10, 7;  
10, 12;  10, 14;  10, 15;  10, 15;  10, 18;  10, 21;  10, 
21;  11, 3;  11, 9;  11, 10;  11, 10;  11, 13;  11, 17;  12, 
2;  12, 6;  12, 6;  12, 7;  12, 11;  12, 13;  12, 14;  13, 2;  
13, 9;  13, 18;  13, 18;  13, 24;  13, 27;  14, 19;  15, 
10;  15, 11;  15, 12;  15, 15;  15, 21;  15, 21;  15, 27;  
16, 3;  16, 3;  16, 12;  16, 12;  16, 13;  16, 14;  16, 15;  
16, 20;  16, 20;  16, 24;  17, 8;  17, 12;  17, 15;  17, 
22;  17, 24;  18, 4;  18, 5;  18, 5;  18, 8;  18, 10;  18, 
11;  18, 11;  18, 11;  18, 12;  18, 12;  18, 13;  18, 13;  
18, 15;  18, 16;  18, 17;  18, 22;  

pecéte :  (1530 BGL) :  s. f. :  „Siegel, Petschaft” :  
„cachet, sceau” :  (1x)  
pecête  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  7, 15;  

pecetluí :  (c. 1573-1578 PS. SCH. 496) :  v. IV :  
„aufprägen” :  „imprimer” :  (1x)  
pecetluindu-se  verb gerunziu  15, 4;  

pedéstru :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „zu Fuß gehend” :  
„pédestre” :  (1x)  
pedestru  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  17, 24;  

péntru :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „1. für, 2. wegen, 
:  „1. pour, 2. à cause de” :  (167x)  
pentru  prep.  1, 8;  1, 10;  1, 10;  1, 10;  1, 12;  1, 12;  1, 

30;  1, 34;  2, 10;  2, 11;  2, 12;  2, 13;  2, 14;  2, 19;  
2, 21;  3, 12;  3, 16;  3, 20;  4, 1;  4, 1;  4, 2;  4, 7;  4, 
11;  4, 13;  5, 4;  5, 10;  5, 18;  5, 31;  6, 11;  6, 12;  6, 
14;  6, 20;  6, 27;  6, 28;  7, 4;  7, 16;  8, 18;  8, 22;  9, 
6;  9, 7;  9, 9;  9, 18;  9, 24;  9, 29;  9, 30;  9, 31;  10, 
10;  10, 11;  10, 11;  10, 19;  10, 20;  11, 2;  11, 15;  
11, 20;  12, 3;  12, 12;  13, 9;  13, 12;  13, 22;  13, 22;  
13, 22;  13, 27;  13, 27;  13, 27;  14, 6;  14, 19;  15, 7;  
15, 8;  15, 9;  15, 12;  15, 14;  15, 16;  15, 26;  15, 32;  
16, 5;  16, 13;  16, 14;  16, 16;  16, 16;  16, 17;  16, 
18;  16, 19;  16, 20;  16, 21;  16, 25;  17, 7;  17, 20;  
18, 3;  18, 3;  18, 22;  

pentru  prep.  1, 2*;  1, 6*;  1, 9*;  1, 11*;  1, 30*;  1, 35*;  
2, 3*;  2, 10*;  2, 16*;  2, 16*;  2, 20*;  3, 1*;  3, 5*;  
3, 7*;  3, 17*;  4, 6*;  5, 7*;  5, 8*;  5, 9*;  5, 13*;  5, 
17*;  5, 20*;  5, 21*;  5, 23*;  5, 25*;  5, 25*;  5, 29*;  
6, 12*;  6, 32*;  7, 1*;  8, 1*;  8, 2*;  8, 6*;  8, 28*;  9, 
1*;  9, 2*;  9, 4*;  9, 8*;  9, 18*;  9, 31*;  10, 1*;  10, 
16*;  10, 21*;  11, 15*;  11, 21*;  11, 25*;  11, 27*;  
12, 16*;  13, 4*;  13, 6*;  13, 8*;  13, 15*;  13, 17*;  
13, 24*;  13, 25*;  13, 26*;  14, 7*;  14, 10*;  14, 12*;  
15, 5*;  15, 10*;  15, 25*;  15, 30*;  16, 5*;  16, 15*;  
16, 17*;  16, 19*;  16, 22*;  17, 1*;  17, 6*;  17, 8*;  
17, 11*;  17, 12*;  17, 19*;  17, 23*;  18, 5*;  18, 9*;  
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pers :  (c. 1650 GCR I, 146) :  s. m. :  „Perser” :  „Persan” :  
(1x)  
persilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  18, 5;  

péste :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „1. über, 2. während” 
:  „1. sur, au dessus de, 2. durant, pendant” :  (8x)  
peste  prep.  3, 13;  
preste  prep.  3, 7;  15, 20;  15, 20;  15, 20;  17, 3;  18, 

20;  18, 20;  

petréce :  (1559-1560 BRATU) :  v. III :  „1. durchführen, 
durchziehen, 2. begleiten” :  „1. traverser, 2. 
accompagner” :  (7x)  
a petrêce  verb infinitiv prezent  5, 16;  
petrec  verb indicativ prezent 3 pl.  18, 23;  
petrecînd  verb gerunziu  2, 8;  2, 23;  5, 7;  
petrecură  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  3, 21;  
vor petrêce  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  4, 23;  

picătúră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Tropfen” :  
„goutte” :  (2x)  
picături  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  10, 8;  
picăturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 20;  

piciór :  (1410 DLRV) :  s. n. :  „Fuss” :  „pied” :  (3x)  
ale picioarelor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  15, 15;  
picioarele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  10, 5;  14, 6;  

piéle :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Haut, Fell” :  
„peau” :  (2x)  
piêlea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 28;  10, 7;  

piérde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „verlieren, 
vernichten” :  „perdre, anéantir” :  (2x)  
au pierdut  verb indicativ perfect compus 3 pl.  2, 14;  
să pierzu  verb conjunctiv prezent 1 sg.  8, 9;  

pieríre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Totschlag” :  
„meurtre” :  (1x)  
pierire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  10, 15;  

pierzáre :  (1581 CORESI, EV. 363) :  s. f. :  „Totschlag” :  
„meurtre” :  (1x)  
pierzare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 19;  

píldă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Gleichnis, Beispiel” 
:  „sentence, modèle” :  (2x)  
pildă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 19;  17, 23;  

pilduí :  (c. 1564 CORESI, CAZ. 166) :  v. IV :  „lehren” :  
„apprendre” :  (1x)  
pilduia  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 16;  

pî ́nă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj./prep. :  „bis, auch,  
noch” :  „jusque, encore” :  (16x)  
pînă  conj.  7, 3*;  
pînă  prep.  1, 9*;  5, 36*;  6, 18*;  6, 26*;  7, 8*;  7, 16*;  

9, 28*;  13, 1*;  13, 27*;  14, 19*;  15, 10*;  15, 15*;  
16, 1*;  17, 7*;  17, 10*;  

pîngărít :  (1654 NEAGOE 178) :  adj. :  „befleckt, unrein” 
:  „impur, souillé” :  (6x)  
cêle pîngărite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

art.  4, 26;  

pîngărită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 
neart.  9, 9;  

preapîngărit  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. 
nom./ac. neart.  10, 17;  

preapîngărite  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. voc. 
neart.  9, 15;  9, 32;  10, 10;  

pî ́ntece :  (1448 DERS / în antr. Oană Pîntece) :  s. n. :  
„Bauch, Leib” :  „ventre” :  (4x)  
pîntece  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  2, 7;  
pîntecele  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  7, 6;  13, 

19;  
pîntecelui  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  1, 3;  

pîrî ́ :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „verpetzen” :  
„dénoncer” :  (1x)  
pîrîndu  verb gerunziu  4, 1;  

plăceá :  (1551-1553 ES) :  v. II :  „gefallen” :  „plaire” :  
(2x)  
fură plăcuţi  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  13, 27;  
place  verb indicativ prezent 3 sg.  8, 26;  

plecá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „weggehen” :  
„partir” :  (1x)  
va pleca  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  8, 12;  

pliní  împlini 

pliví :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „jäten” :  „sarcler” :  (1x)  
plivindu  verb gerunziu  1, 29;  

plî ́nge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „(be)weinen, 
klagen” :  „déplorer, plaindre” :  (4x)  
ai plîns  verb indicativ perfect compus 2 sg.  15, 20;  
ar fi plînsu  verb cond.-opt. perfect 3 sg.  16, 5;  
plîngea  verb indicativ imperfect 3 sg.  16, 12;  
vei plînge  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  12, 14;  

plî ́ngere :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Beweinen, 
Klage” :  „action de pleurer, plainte” :  (1x)  
plîngere  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  16, 12;  

poártă :  (1470 DERS) :  s. f. :  „Tor, Pforte” :  „porte” :  
(1x)  
porţilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  3, 13;  

póftă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Begierde, Lust” :  
„désir, envie” :  (14x)  
ale pohtelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 35;  
pofta  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 4;  3, 2;  3, 12;  
poftă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 2;  3, 11;  
pofte  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  2, 6;  
poftei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  3, 16;  
poftelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  5, 23;  
pohta  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 22;  
pohtă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 3;  
pohte  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 32;  
pohtele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  2, 1;  
pohtelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 31;  

poftí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „begehren, verlangen, 
wünschen” :  „demander, désirer” :  (3x)  
a pohti  verb infinitiv prezent  2, 6;  
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pohtind  verb gerunziu  1, 34;  
să pofteşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  2, 5;  

póhtă  poftă 

pohtí  pofti 

politíe :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „1. Burg, 2. Staatsangehörigkeit, 
3. Regierung” :  „1. cité, 2. citoyenneté, 3. gouvernement” :  
(4x)  
al politíei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  8, 7;  
polítia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  17, 9;  
polítiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 20;  4, 19;  

pomení :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „gedenken, 
erinnern” :  „commémorer” :  (2x)  
pomeniia  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 14;  
pomenind  verb gerunziu  13, 12;  

pomeníre :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Andenken, 
Erinnerung” :  „commémoration, souvenir” :  (2x)  
pomenire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  10, 1;  17, 8;  

pomenít :  (1593 DIR) :  adj. :  „erwähnt, genannt” :  
„commémoré, mentionné” :  (1x)  
cea pomenită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  10, 15;  

ponóslu :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Schimpf” :  
„insulte” :  (1x)  
ponoslu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 9;  

porc :  (1421 DERS / în antr. Oană Porcul) :  s. m. :  
„Schwein” :  „cochon” :  (4x)  
porc  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  6, 15;  9, 27;  
porcu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  5, 2;  5, 6;  

porní :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „(sich) aufbrechen” :  
„(se) mettre en route” :  (3x)  
pornindu-se  verb gerunziu  14, 6;  
să să pornească  verb conjunctiv prezent 3 sg.  12, 6;  
să pornesc  verb indicativ prezent 3 pl.  14, 6;  

porníre :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Aufbruch” :  
„départ” :  (1x)  
porniri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 35;  

porúncă :  (c. 1564 CORESI, MOLIT. 191) :  s. f. :  „Befehl, 
Gebot” :  „ordre, commandement” :  (8x)  
porunca  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 15;  
porunci  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  4, 6;  8, 6;  9, 

1;  10, 2;  
poruncile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  4, 26;  6, 4;  
poruncă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 23*;  

poruncí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „befehlen, 
gebieten” :  „ordonner, commander” :  (7x)  
au poruncit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  5, 26;  10, 17;  
porunci  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 18;  5, 2;  8, 2;  

8, 12;  
poruncindu-să  verb gerunziu  9, 11;  

poslúşnic :  (1581 CORESI, EV. 335) :  s. m. :  „Diener” :  
„serviteur” :  (1x)  

posluşnici  subst. comun masc. pl. voc. neart.  9, 17;  

potolí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „beschwichtigen” :  
„calmer” :  (1x)  
au potolit  verb indicativ prezent 3 sg.  16, 4;  

potóp :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Sintflut” :  
„déluge” :  (2x)  
potop  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  15, 30;  15, 32;  

potrívă :  (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) :  s. f. :  
„Ähnlichkeit” :  „ressemblance” :  (3x)  
o potrivă  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  5, 20;  12, 13; 
potrivă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 20;  

povăţuí :  (1644 CAZ. DEALU, ap. GCR I, 111) :  v. IV :  
„anleiten, unterweisen” :  „conseiller, conduire” :  (2x)  
să povăţuiască  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 18;  
vei povăţui  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  12, 5;  

povăţuíre :  (1649 MARD.) :  s. f. :  „Anleitung, 
Anweisung” :  „conseil” :  (1x)  
povăţuirii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  6, 33;  

povăţuitór :  (1642 ÎNV., ap. TIKTIN 39b) :  adj./s. :  
„Ratgeber” :  „conseilleur” :  (3x)  
povăţuitoarea  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  2, 22; 
povăţuitoriu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  1, 30;  

7, 16; 

povăţuitúră :  (c. 1683-1686 MS. 45 903/1) :  s. f. :  
„Anleitung, Anweisung” :  „conseil” :  (1x)  
povăţuituri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  14, 6;  

povéste :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Erzählung, 
Geschichte” :  „récit, histoire” :  (1x)  
povêstea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 12;  

prădá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „plündern” :  
„piller” :  (2x)  
prazi  verb indicativ prezent 2 sg.  11, 4;  
prădă  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 23;  

preacăzní  căzni 

preacinstí  cinsti 

preacurá :  (c. 1683-1686 MS. 45 897/1) :  v. I :  „stark 
fließen” :  „couler beaucoup” :  (1x)  
preacura  verb indicativ imperfect 3 sg.  6, 6;  

preaînălţát :  (1620 MOXA) :  adj. :  „erhaben, mächtig” :  
„saillant, sublime” :  (1x)  
preaînălţată  adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. 

nom./ac. neart.  13, 19; 

preaînţelépt :  (1581 CORESI, EV. 451) :  adj. :  „gelehrt” :  
„tout sage” :  (1x)  
cel preaînţelept  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. 

nom./ac. art.  2, 19;  

preapăgî ́n  păgîn 

preapîngărít  pîngărit 
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preasfî ́nt :  (1581 CORESI, EV. 157) :  adj./s. :  „1. heilig, 2. 
Hochwürden” :  „saint” :  (2 x) 
preasfîntă  adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. voc. neart.  

14, 7;  
preasfîntul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  7, 4;  

preavăpăiós  văpăios 

precúm :  (1592 DIR) :  conj. :  „wie” :  „comme” :  (9x)  
precum  conjuncţie subord.  1, 28;  2, 7;  7, 4;  7, 11;  9, 5;  

9, 22;  14, 6;  16, 3;  17, 5;  

pregetá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „zögern” :  
„hésiter” :  (1x)  
au nepregetat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  14, 11;  
nepregetîndu  verb gerunziu  1, 9;  

prejúr  împrejur 

préot :  (1502 BGL / în top. Preuteşti) :  s. m. :  „Priester” :  
„prêtre” :  (3x)  
preot  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  5, 4;  
preote  subst. comun masc. sg. voc. neart.  7, 6;  
preoţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  4, 9;  

preoţí :  (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) :  v. IV :  „dienen” :  
„être au service de” :  (1x) 
preoţesc  verb indicativ prezent 3 pl.  7, 8;  

preoţíe :  (c. 1560-1562 CORESI, PRAV.) :  s. f. :  „Stand 
des Priesters, Priestertum” :  „sacerdoce” :  (2x)  
al preuoţiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  7, 6;  
preoţie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 35;  

préste  peste 

pribegí :  (1584 BGL) :  v. IV :  „auswandern, fliehen” :  
„s’enfuir” :  (1x)  
pribegi  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 1;  

príce :  (c. 1573-1578 PS. SCH. 208) :  s. f. :  „Missverständnis, 
Zank” :  „malentendu, querelle” :  (2x)  
price  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 26;  8, 26;  

pricí :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 92) :  v. IV :  „streiten, 
hadern” :  „quereller, disputer” :  (2x)  
pricindu-să  verb gerunziu  4, 7;  
să vor prici  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  8, 2;  

prícină :  (1668-1670 HERODOT) :  s. f. :  „Ursache” :  
„raison, motif” :  (2x)  
pricínă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 11;  
pricíni  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 16;  

priéten :  (1592 DIR) :  s. m. :  „Freund” :  „ami” :  (3x)  
al priêtenilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  2, 13;  
priêtenii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  12, 8;  
priêtin  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  12, 5;  

prieteşúg :  (1581 PRL) :  s. n. :  „Freundschaft” :  „amitié” 
:  (1x)  
prieteşug  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  8, 5;  

priléj :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Anlass” :  „occasion” :  (1x)  
prilej  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  17, 7;  

priméjdie :  (c. 1640 URECHE 169) :  s. f. :  „Gefahr” :  
„danger, péril” :  (3x)  
primejdie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 15;  
primejdii  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  3, 21;  
primejdiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 15;  

primení :  (1563 CORESI, PRAXIU 9) :  v. IV :  „wechseln, 
verändern” :  „changer” :  (5x)  
premenindu-se  verb gerunziu  6, 21;  
primenindu-se  verb gerunziu  9, 22;  
primenindu-vă  verb gerunziu  8, 8;  
să premeneşti  verb conjunctiv pezent 2 sg.  11, 25;  
să premenim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  6, 18;  

primí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „bekommen” :  
„recevoir” :  (3x)  
au priimit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  7, 6;  
să priimiia  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 20;  
vor priimi  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  5, 36;  

prin :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  prep. :  „1. in, 2. durch” :  
„1. en, 2. à travers” :  (40x)  
pren  prep.  1, 11;  1, 17;  2, 22;  3, 6;  3, 10;  4, 1;  4, 26;  

5, 21;  5, 33;  6, 25;  6, 25;  7, 9;  7, 9;  7, 11;  7, 12;  
7, 13;  8, 9;  8, 9;  8, 15;  9, 5;  9, 18;  9, 24;  11, 12;  
13, 5;  13, 19;  13, 19;  13, 20;  14, 5;  14, 9;  14, 18;  
15, 20;  15, 29;  16, 14;  16, 24;  17, 9;  17, 11;  17, 
22;  18, 14;  

prin  prep.  10, 16;  
pren  prep.  13, 21*;  

prínde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „ergreifen, 
erfassen” :  „prendre, saisir, attraper” :  (2x)  
să prinză  verb conjunctiv prezent 3 sg.  17, 1;  
te-ai prinsu  verb indicativ perfect compus 2 sg.  16, 15;  

prisósít :  (1642 CAZ. GOV. 212) :  s. n. :  „Überschuss” :  
„surabondance” :  (1x)  
prisosit  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  3, 18*;  

priví :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „ansehen, 
betrachten” :  „regarder, contempler” :  (1x)  
priviia  verb indicativ imperfect 3 sg.  17, 14;  

prónie :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „Vorsehung” :  
„providence” :  (1x)  
prónie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 22;  

proróc :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Prophet” :  
„prophète” :  (1x)  
Prorocii  subst. propriu masc. pl. nom./ac. art.  18, 10;  

prost :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „gemein, gewöhnlich” :  
„banal, commun” :  (1x)  
ai celor proşti  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  4, 3;  

prostésc :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  adj. :  „einfach” :  
„simple” :  (1x)  
cei prosteşti  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

art.  4, 6;  

prunc :  (1523-1528 DERS / în antr. Pruncea) :  s. m. :  
„(kleines) Kind, Säugling” :  „enfant, nourrison” :  (1x)  
pruncii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  4, 25;  
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puciós :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „stinkend” :  „puant” :  
(1x)  
pocioase  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  6, 25;  

puitór :  (1649 MARD.) :  adj. :  „der gesetzt werden soll” :  
„qui doit être mis” :  (1x)  
puitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

10, 5;  

púne :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „(sich) setzen, 
stellen, legen” :  „(se) mettre” :  (12x)  
au pus  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 16;  
puind  verb gerunziu  3, 16;  5, 25;  9, 26;  
puindu-se  verb gerunziu  12, 1;  
pusără  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  9, 12;  
puse  verb participiu pl. fem.  13, 6;  
puseră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  8, 13;  
s-au pus  verb indicativ perfect compus 3 sg.  8, 26;  
să puie  verb conjunctiv prezent 3 sg.  8, 12;  
vom pune  verb indicativ prezent 1 pl.  6, 15;  
puse  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 23*;  

púnere :  (1563 CORESI, PRAXIU 249) :  s. f. :  „Vorlegen, 
Darbieten” :  „mise” :  (2x)  
a punerii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  5, 35*;  
puneri  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  17, 16*;  

purcéde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „beginnen, an 
fangen” :  „partir, s’en aller” :  (1x)  
purcêse  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 22;  

purói :  (c. 1550 HC2 II, 470) :  s. n. :  „Eiter” :  „pus” :  
(1x)  
puroilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  9, 20;  

purtá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. sich verhalten, 2 
tragen” :  „1. se conduire, 2. porter” :  (4x)  
purtînd  verb gerunziu  15, 30;  
purtîndu-să  verb gerunziu  4, 1;  
să ne purtăm  verb conjunctiv prezent 1 pl.  13, 13;  
vom purta  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  9, 8;  

purtáre :  (c. 1516-1636 GLOS. B.) :  s. f. :  „Tragen” :  
„port, portage” :  (2x)  
purtări  subst. comun fem. pl. voc. neart.  16, 7;  
purtarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 4*;  

purtătór :  (1551-1553 ES) :  adj./s. :  „1.  tragend, 2. 
Träger” :  „porteur” :  (11x)  
cea purtătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. 

nom./ac. art.  8, 19;  8, 26;  18, 23;  
purtătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  16, 20;  
purtătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  

15, 29;  
purtători  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  6, 1;  11, 

27;  
purtătorii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  8, 13;  9, 

16;  9, 26;  17, 1;  

púrurea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv. :  „immer, stets” :  
„toujours, éternellement” :  (1x)  

pururea  adv. de timp  10, 15;  

pustíu :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „öde, verlassen, 
Wüste” :  „désert” :  (1x)  
pustiiu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  18, 8;  

puteá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. II :  „können, dürfen, 
vermögen” :  „pouvoir” :  (26x)  
a putea  verb infinitiv prezent  11, 25;  
ar putea  verb cond.-opt. prezent 3 sg.  2, 6;  2, 20;  
aş putea  verb cond.-opt. prezent 1 sg.  1, 7;  8, 6;  
au putut  verb indicativ perfect compus 3 pl.  15, 11;  
neputînd  verb gerunziu  6, 7;  
neputîndu  verb gerunziu  8, 2;  
poate  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 5;  1, 14;  2, 9;  2, 14;  

3, 2;  3, 2;  3, 3;  3, 4;  3, 4;  16, 5;  
putea  verb indicativ imperfect 3 pl.  10, 7;  
putea  verb indicativ imperfect 3 sg.  3, 10;  4, 7;  
putînd  verb gerunziu  8, 26;  8, 26;  
putu  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 1;  4, 24;  18, 5;  

putére :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Macht, Gewalt, 
Stärke, Kraft” :  „pouvoir, puissance” :  (2x)  
putêre  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 13;  
putêrea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  14, 10;  

putérnic :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „gewaltig, mächtig” :  
„puissant” :  (1x)  
putêrnicu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  3, 17;  

putínţă :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Können, 
Vermögen, Macht” :  „pouvoir, puissance” :  (2x)  
putinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  6, 27;  
putinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 3*;  

puţín :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./adv. :  „wenig” :  
„peu” :  (3x)  
puţin  adv. cantitativ poz.  9, 5;  
puţină  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

6, 20;  15, 27;  

R 

răbdá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „ertragen” :  
„endurer” :  (13x)  
a răbda  verb infinitiv prezent  5, 23;  16, 17;  
ai răbdat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  15, 32;  
am răbdat  verb indicativ perfect compus 1 sg.  16, 8;  
au răbdat  verb indicativ perfect compus 3 pl.  16, 21;  
au răbdat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  16, 1;  
rabdă  verb imp. 2 sg.  13, 11;  
răbda  verb indicativ imperfect 3 pl.  14, 9;  
răbda  verb indicativ imperfect 3 sg.  6, 9;  9, 22;  15, 30;  
răbdînd  verb gerunziu  9, 6;  
vei răbda  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  10, 11;  

răbdáre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Geduld” :  
„patience” :  (10x)  
răbdare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 11;  9, 8;  

15, 30;  16, 14;  17, 23;  
răbdare  subst. comun fem. sg. voc. neart.  5, 34;  
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răbdarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 11;  8, 26;  
9, 30;  

răbdări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  7, 9;  

rămás :  (1559-1560 BRATU) :  adj./s. :  „geblieben” :  
„resté” :  (3x)  
cei rămaşi  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  13, 18;  13, 

27;  
rămas  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

12, 6;  

răní :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „verwunden” :  
„blesser” :  (1x)  
să răniia  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 6;  

răpí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „fangen” :  
„capturer, prendre” :  (1x)  
hrăpindu-se  verb gerunziu  5, 4;  

răsădí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „pflanzen” :  „planter” 
:  (3x)  
au răsădit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  2, 21;  
răsădind  verb gerunziu  13, 19;  
răsedind  verb gerunziu  15, 6;  

răsăditúră :  (c. 1665-1672 MS. 4389 531/1) :  s. f. :  
„Verpflanzung” :  „transplantation” :  (3x)  
răsădituri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  1, 28;  2, 14;  
răsăditurilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  1, 28;  

răspúnde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „antworten, 
erwidern” :  „répondre” :  (2x)  
răspunzînd  verb gerunziu  6, 1;  8, 13;  

rău :  (1490 DRHA / în antr. Dumitru Rău) :  adj./adv./s. 
:  „schlecht, böse, schlimm, Böses, Übles” :  „mauvais, 
mal” :  (14x)  
cea rea  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  2, 

2;  9, 8;  
cêle rêle  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.  

17, 2;  
răii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  12, 11;  
rău  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  1, 

25;  2, 16;  3, 4;  6, 25;  
rău  adv. de mod poz.  6, 17;  12, 2;  12, 14;  
rău  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  4, 1;  
răul  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.  3, 

4;  
răului  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. gen./dat. art.  

1, 4;  

răutáte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „1. Schlechtigkeit, 
Bosheit” :  „méchanceté” :  (2x)  
răutatea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 12;  
răutăţile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  6, 14;  

răzbói :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Krieg, Schlacht” :  
„guerre” :  (2x)  
războiu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  17, 24;  
războiu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  4, 22*;  

réce :  (1493 DERS / în top. Recea) :  adj. :  „kalt” :  
„froid” :  (1x)  

rêce  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  
11, 26;  

repáus :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Ruhe, Erholung” 
:  „repos” :  (1x)  
răpaos  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  7, 5;  

revărsá :  (1581-1582 PO) :  v. I :  „überströmen” :  
„déborder” :  (1x)  
răvărsîndu-te  verb gerunziu  15, 32;  

ridicá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „heben” :  „lever, 
soulever” :  (2x)  
rădicîndu-se  verb gerunziu  18, 5;  
rîdicîndu  verb gerunziu  2, 14;  

risipí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „zerstreuen,  
verstreuen” :  „disperser” :  (1x)  
răsipeşti  verb indicativ prezent 2 sg.  5, 11;  

rî ́de :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „Spott treiben, sich 
lustig machen” :  „se moquer” :  (1x)  
vei rîde  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  5, 28*;  

rînd :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Reihe” :  „rangée” :  
(1x)  
rîndul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  9, 23;  

rînduí :  (c. 1564 CORESI, CAZ. 178) :  v. IV :  „ordnen” :  
„ordonner” :  (1x)  
rînduind  verb gerunziu  8, 3;  

rîs :  (1559-1560 BRATU) :  s. n. :  „Lachen” :  „rire” :  (3x)  
rîs  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 5;  3, 1;  5, 28;  

rîvníre :  (c. 1573-1578 PS. SCH. 207) :  s. f. :  „Streben” :  
„aspiration” :  (1x)  
rîvnire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  13, 25;  

rîvnitór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „eifrig” :  „ardent” 
:  (1x)  
cel rîvnitoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. 

nom./ac. art.  18, 12;  

roátă :  (1451 DERS / în top. Rotă) :  s. f. :  „Rad” :  
„roue” :  (11x)  
roata  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  9, 17;  9, 19;  
roată  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 3;  9, 12;  11, 

10;  11, 17;  
roatei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  9, 20;  10, 8;  11, 

10;  
roatele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  5, 32;  8, 13;  

robíme :  (c. 1683-1686 MS. 45 771/1) :  s. f. :  „Menge 
Kriegsgefangene” :  „foule de prisoniers de guerre” :  
(1x)  
robimea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  8, 2;  

rod :  (1559-1560 BRATU) :  s. n. :  „Frucht” :  „fruit, genre, 
gent” :  (2x)  
rod  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  10, 15;  16, 7;  

rúdă :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Geschlecht, Familie” :  
„race, famille” :  (4x)  
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rudă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 4;  9, 13;  9, 
27;  10, 3;  

rudénie :  (1602 DIRB I, 51) :  s. f. :  „Geschlecht, 
Familie” :  „race, famille” :  (1x)  
rudenie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  10, 3;  

rugá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „bitten, beten” :  
„supplier, prier” :  (9x)  
rog  verb indicativ prezent 1 sg.  8, 5;  
ruga  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 11;  16, 24;  
rugatu-s-au  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 13;  
rugîndu  verb gerunziu  8, 17;  
rugîndu-să  verb gerunziu  4, 9;  4, 11;  16, 13;  
rugîndu-se  verb gerunziu  10, 1;  

rúpe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „reißen” :  
„arracher” :  (3x)  
rumpîndu  verb gerunziu  9, 11;  
rupîndu-se  verb gerunziu  11, 11;  
să rumpea  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 6;  

ruşiná :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „beschämen, sich 
schämen” :  „faire honte, avoir honte” :  (7x)  
mă ruşinezu  verb indicativ prezent 1 sg.  5, 7;  
ne ruşinăm  verb indicativ prezent 1 pl.  9, 2;  
ruşinîndu-se  verb gerunziu  3, 12;  
să ruşinezi  verb conjunctiv prezent 2 sg.  13, 18;  
te ruşinaşi  verb indicativ perfect simplu 2 sg.  12, 11;  12, 13;  
voiu ruşina  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 35;  

ruşinát :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „beschämt” :  
„honteux” :  (1x)  
ruşinat  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  6, 20;  

S 

s-  fi 

sa  său 

sábie :  (1462-1463 DERS) :  s. f. :  „Schwert” :  „épée” :  
(1x)  
sabie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  16, 20;  

sámă  seamă 

sau :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  conj. :  „oder” :  „ou” :  (2x)  
sau  conjuncţie coord.  13, 12;  18, 8;  

sălbátic :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „wild, roh” :  
„sauvage” :  (1x)  
sălbatici  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  16, 3;  

sămî ́nţă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Geschlecht, 
Stamm” :  „souche, descendance” :  (1x)  
sămînţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  18, 1;  

sănătós :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „gesund” :  „sain” :  (1x)  
sănătoşi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. 

neart.  5, 22;  

săptămî ́nă :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Woche” :  
„semaine” :  (3x)  
săptămînă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  14, 8;  
săptămînă  subst. comun fem. sg. voc. neart.  14, 7;  
săptămînelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  2, 8;  

sărác :  (1525 DERS/ în top. Valea Siracilor) :  adj. :  „arm” 
:  „pauvre” :  (1x)  
sărace  subst. comun masc. sg. voc. neart.  12, 4;  

sărí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „springen” :  „sauter” :  
(4x)  
au sărit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  11, 1;  12, 16;  
sărind  verb gerunziu  6, 8;  
să sară  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 8;  

său, sa :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. pron. :  „sein” :  
„son” :  (8x)  
ai săi  adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. pl.  17, 15;  
al său  adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. sg.  7, 5;  7, 8;  
-sa  adj. pron. pos. 3 fem. sg. nom./ac. sg.  1, 10;  12, 7;  15, 

11; 
sale  adj. pron. pos. 3 fem. sg. gen./dat. pl.  1, 6;  
-său  adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. sg.  16, 20;  

săvîrşí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „vollenden” :  
„accomplir” :  (3x)  
săvîrşind  verb gerunziu  9, 12;  
săvîrşindu-ne  verb gerunziu  13, 20;  
au săvîrşit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  7, 15;  

săvîrşít :  (1570 CORESI, LIT.) :  s. n. :  „Ende” :  „fin” :  
(1x)  
săvîrşitul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  12, 3;  

scáun :  (1495-1508 DERS / în top. Scăunean) :  s. n. :  
„Stuhl, Sitz” :  „chaise, siège” :  (1x)  
scaun  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  2, 22;  

scăpá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „retten” :  „sauver” :  
(1x)  
vei scăpa  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  9, 32;  

schimbá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „wechseln” :  
„changer” :  (2x)  
să schimba  verb indicativ imperfect 3 sg.  6, 5;  
se schimba  verb indicativ imperfect 3 sg.  15, 14;  

scîrbí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. sich ekeln, 2. 
traurig werden” :  „1. s’offenser, 2. s’attrister” :  (2x)  
te scîrbeşti  verb indicativ prezent 2 sg.  5, 8;  
vă scîrbiţi  verb imp. 2 pl.  16, 22;  

scoáte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „1. 
herausnehmen, -ziehen, 2. hervorbringen” :  „1. sortir, 
tirer, 2. faire sortir” :  (4x)  
a scoate  verb infinitiv prezent  18, 5;  
ne scoatem  verb indicativ prezent 1 pl.  8, 23;  
scotea  verb indicativ imperfect 3 sg.  10, 8;  
scoţînd  verb gerunziu  4, 16;  

scorpión :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  s. m. :  „Skorpion” 
:  „scorpion” :  (1x)  
un scorpiu  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  11, 10;  
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scríe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „schreiben” :  
„écrire” :  (1x)  
a scrie  verb infinitiv prezent  17, 8;  

scriitór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „Schreiber” :  
„1. écrivant, 2. écrivain” :  (1x)  
cel scriitoriu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

art.  18, 15;  

scriptúră :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Schrift” :  „écriture” :  
(1x)  
scriptura  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  18, 14;  

scuipá :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „ausspucken” :  
„déverser” :  (1x)  
să scuipe  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 18;  

sculá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „aufstehen, sich 
erheben” :  „se lever” :  (1x)  
să să scoale  verb conjunctiv prezent 3 sg.  6, 8;  

scump :  (1446 DERS / în antr. Mihailă Scumpul) :  adj. :  
„edel” :  „précieux” :  (1x)  
scumpu  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  2, 9;  

scutí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „befreien” :  
„débarrasser” :  (1x)  
să scutească  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 9;  

scutitór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „Gönner” :  
„protecteur” :  (1x) 
scutitoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  
15, 29;   

se :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. refl. :  „sich” :  „se” :  (4x)  
sine  pron. refl. 3 ac. acc.  11, 3;  12, 2;  12, 6;  13, 2; 

seámă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Beobachtung” :  
„observation, constatation” :  (6x)  
samă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 3;  
samă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 28*; 13, 4*;  

14, 1*;  15, 8*;  
seamă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 6*;  

secerătúră :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Schnitt, Ernte” :  
„récolte, moisson” :  (1x)  
secerăturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  2, 9;  

semăná :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „säen” :  „semer” :  
(1x)  
au semănat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  10, 2;  

semeţíe :  (1581 CORESI, EV. 66) :  s. f. :  „Verwegenheit” 
:  „hardiesse, arrogance” :  (1x)  
semeţie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 19;  

séte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Durst” :  „soif” :  
(4x)  
sête  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 12;  
sêtea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 6;  3, 10;  3, 15;  

setós :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „durstig” :  „assoiffé” :  
(1x)  

mult setos  adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. 
neart.  3, 10;  

sfat :  (1491-1492 DERS) :  s. n. :  „Rat(schlag)” :  
„conseil” :  (1x)  
sfatul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  17, 17;  

sfătuí :  (1551-1553 ES) :  v. IV :  „(be)raten” :  
„conseiller” :  (5x)  
sfătui  verb imp. 2 sg.  9, 3;  
sfătuiescu  verb indicativ prezent 3 sg.  8, 5;  
sfătuind  verb gerunziu  8, 29;  
svătuire-aş  verb cond.-opt. prezent 1 sg.  1, 1;  
svătui-voiu  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 6;  

sfătuíre :  (1581 CORESI, EV. 386)  :  s. f. :  „Ratschlag” :  
„conseil” :  (1x)  
sfătuire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  15, 25;  

sfétnic :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  s./adj. :  „Ratgeber” 
:  „conseilleur” :  (3x)  
cea sfêtnică  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  9, 2;  
sfêtnici  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  15, 25;  
svêtnicii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  5, 1;  

sfinţí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „weihen” :  
„sanctifier, consacrer” :  (1x)  
svinţindu-se  verb gerunziu  17, 20;  

sfinţíe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Heiligkeit” :  
„sainteté” :  (1x)  
sfinţiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  7, 6;  

sfînt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „heilig” :  „saint, 
sacré” :  (13x)  
cea sfîntă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  

16, 12;  
cei sfinţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  5, 29;  
cêle sfinte  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  3, 20;  
cel sfînt  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.  

6, 30;  9, 25;  
cel svînt  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.  

17, 9;  
sfinţii  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. art.  

14, 6;  
sfîntă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  9, 

23;  11, 20;  
sfîntă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. voc. neart.  15, 13;  
sfîntul  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art.  

7, 4;  
svinţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  17, 19;  
svînt  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.  

17, 4;  

sichimiteán :  (c. 1683-1686 MS. 45 894/1) :  s. m. :  
„Sichimiter” :  „Sichemite” :  (1x)  
sichimitêni  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  2, 19;  

sílă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Zwang” :  „abus, 
contrainte” :  (2x)  
sila  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  17, 2;  
silă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  17, 9;  
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silí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „1. zwingen, 2. 
drängen” :  „1. obliger, 2. s’efforcer” :  (4x)  
a sili  verb infinitiv prezent  11, 25;  
să silească  verb conjunctiv prezent 3 sg.  5, 2;  
să silim  verb conjunctiv prezent 1 pl.  8, 24;  
silêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 8;  

sílnic :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „gewaltig, mächtig” :  
„fort, imposant” :  (3x)  
mai silnice  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. voc. 

neart.  7, 10;  
mai sîlnece  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. 

gen./dat. art.  2, 15;  
mai sîlnică  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. 

nom./ac. neart.  5, 16;  

simţitúră :  (1563 CORESI, PRAXIU 415) :  s. f. :  „Sinn” :  
„sense” :  (1x)  
simţituri  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  2, 22;  

síngur :  (1228 DLRV) :  adj./adv./pron. :  „allein, einzig, 
nur” :  „seul(ement)” :  (19x)  
singur  adv.  1, 27;  
sîngur  adj. pron. de intărire 1 sg. masc. nom./ac.  4, 21;  4, 

26; 
sîngur  adv.  2, 7;  
sîngur  pron. de intărire 3 masc. sg. nom./ac.  12, 19;  
sîngură  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  

2, 21;  8, 25;  15, 17;  16, 10;  
sîngură  pron. de intărire 3 fem. sg. nom./ac.  17, 1;  
sînguri  adj. pron. de intărire 1 pl. masc. nom./ac.  6, 19;  
sîngur  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

1, 1*;  1, 7*;  1, 13*;  1, 30*;  1, 30*;  13, 1*;  16, 1*;  
sînguri  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

8, 28*;  

sirénă :  (c. 1660 ST. LEX., ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Meerjungfrau” :  „sirène” :  (1x)  
ale sirínilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  15, 21;  

sî ́nge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Blut” :  „sang” :  
(9x)  
sînge  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  7, 8;  9, 19;  

10, 8;  13, 20;  
sîngele  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  3, 15;  6, 6;  

6, 29;  17, 22;  
sînge  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  10, 17*;  

sî ́ngur  singur 

sîrg :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Hast, Hochdruck” :  
„vitesse, hâte” :  (2x)  
sîrg  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  12, 9;  14, 10;  

sîrguí :  (înc. sec. XVI PS. H) :  v. IV :  „eilen, sich 
beeilen” :  „se hâter” :  (2x)  
sîrguia  verb indicativ imperfect 3 pl.  14, 5;  
sîrguia  verb indicativ imperfect 3 sg.  16, 20;  

slab :  (c. 1573-1578 PS. SCH. 13) :  adj. :  „schwach” :  
„défaillant” :  (1x)  
mai slabe  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. 

neart.  15, 5;  

slávă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Herrlichkeit” :  
„gloire” :  (2x)  
slava  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 18;  
slavă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  7, 9;  

slăbănogít :  (c. 1683-1686 MS. 45 898/1) :  adj. :  
„ausgebrannt” :  „faible, épuisé” :  (1x)  
slăbănogite  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  7, 13;  

slăbí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „schwächen” :  
„affaiblir” :  (1x)  
slăbindu  verb gerunziu  3, 11;  

slăví :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „rühmen” :  
„glorifier” :  (1x)  
slăviia  verb indicativ imperfect 3 sg.  18, 13;  

slóbod :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „frei” :  „libre, en 
liberté” :  (3x)  
slobod  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

1, 10;  1, 12;  5, 18;  

slobozí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „freigeben, 
entlassen, loslassen” :  „mettre en liberté, (re)lâcher” :  
(4x)  
să sloboază  verb conjunctiv prezent 3 pl.  8, 2;  
să slobozească  verb conjunctiv prezent 3 sg.  11, 13;  
slobozind  verb gerunziu  4, 10;  
s-au slobozit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  10, 19;  

slúgă :  (1476 LDSR 279) :  s. f. :  „Knecht, Magd” :  
„serviteur, servante” :  (1x)  
slugile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  12, 11;  

sorţ :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Los” :  „sort” :  
(1x)  
sorţi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  15, 26;  

socoteálă :  (1642 CAZ. GOV. 251) :  s. f. :  „1. Rechnung, 
Zählung, 2. Bedenken” :  „1. calcul, compte, 
dénombrement, 2. réflexion” :  (5x)  
socoteală  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 11;  6, 

14;  6, 18;  13, 19;  
socotêle  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  17, 2;  

socotí :  (1481 DERS) :  v. IV :  „1. bedenken, erwägen, 2. 
meinen” :  „1. juger, réfléchir, 2. estimer, opiner” :  
(13x)  
a socoti  verb infinitiv prezent  3, 6;  16, 5;  
să socoteşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  5, 19;  
socotesc  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 33;  
socoti  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  3, 15;  
socotim  verb indicativ prezent 1 pl.  5, 16;  5, 18;  9, 4;  
socotind  verb gerunziu  4, 7;  
socotindu-se  verb gerunziu  3, 15;  
socotiţi  verb imp. 2 pl.  8, 11;  
socotiţi  verb indicativ prezent 2 pl.  14, 11;  
vom socoti  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  8, 19;  

socotínţă :  (1570 CORESI, LIT.) :  s. f. :  „1. Anstand, 2. 
Providenz” :  „1. bienséance, providence” :  (2x)  
socotinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 5;  9, 24;  
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sosí :  (1431 DERS) :  v. IV :  „ankommen” :  „arriver” :  
(1x)  
sosind  verb gerunziu  2, 8;  

soţíe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Sozius” :  „associé, 
complice” :  (1x)  
soţiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  13, 22;  

spáte :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Rücken” :  „dos” :  
(1x)  
spate  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  11, 19;  

spăimîntá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „erschrecken” :  
„s’effrayer, épouvanter” :  (2x)  
s-au spăimîntat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  14, 4;  
s-au spămîntat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  16, 20;  

speriá :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „erschrecken” :  
„s’effrayer” :  (1x)  
spari  verb indicativ prezent 2 sg.  9, 5;  

spre :  (1519 DERS) :  prep. :  „für, zu, nach, auf” :  „pour, 
vers, sur” :  (42x)  
spre  prep.  1, 2;  3, 6;  3, 19;  4, 10;  4, 11;  4, 19;  4, 21;  

5, 10;  5, 13;  6, 1;  6, 1;  6, 18;  6, 21;  7, 9;  8, 9;  8, 
17;  8, 24;  9, 4;  9, 22;  11, 2;  11, 9;  11, 10;  11, 20;  
11, 20;  12, 2;  12, 9;  14, 5;  14, 5;  14, 6;  14, 14;  15, 
11;  15, 27;  15, 30;  16, 3;  16, 13;  16, 13;  16, 16;  
17, 8;  17, 10;  17, 23;  17, 24;  17, 24;  

sprijiní :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „beistehen” :  
„soutenir” :  (1x)  
sprijenesc  verb indicativ prezent 3 pl.  7, 8;  

spúne :  (1521 NEACŞU) :  v. III :  „sagen” :  „dire” :  (2x)  
să spuiu  verb conjunctiv prezent 1 sg.  4, 3;  
spuse  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 4;  

spurcá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „entweichen” :  
„profaner” :  (1x)  
ţ-ai spurcat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  7, 6;  

spurcát :  (1559-1560 BRATU) :  adj./s. :  „gemein” :  
„trivial, immonde” :  (11x)  
spurcat  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 19;  5, 

25;  8, 2;  8, 2;  8, 29;  11, 16;  13, 2;  
spurcata  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  

10, 11;  
spurcată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

7, 6;  
spurcatu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  5, 3;  
spurcaţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. voc. neart.  9, 

17;  

spurcăciúne :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Unreinigkeit” 
:  „impureté” :  (2x)  
spurcăciuni  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  6, 19;  
spurcăciunii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  11, 25;  

sta :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „sich befinden, sitzen, 
stehen” :  „se trouver, rester, demeurer” :  (3x)  
stai  verb indicativ prezent 2 sg.  16, 15;  
stau  verb indicativ prezent 3 pl.  11, 27;  
stînd  verb gerunziu  6, 1;  

stăpîní :  (1595-1596 DIR) :  v. IV :  „(be)herrschen” :  
„dominer, maîtriser” :  (2x)  
stăpînêşte  verb indicativ prezent 3 sg.  1, 5;  2, 16;  

stăpînitór :  (1654 NEAGOE 18) :  s. m. :  „Herrscher” :  
„souverain” :  (3x)  
stăpînitoriu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  1, 1;  2, 

24;  18, 2;  

stea :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Stern” :  „étoile” :  (2x)  
stêlele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  17, 5;  17, 5;  

stihíe :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „(Natur)element” :  
„élément de la nature” :  (1x)  
nişte stíhii  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  12, 13;  

stínge :  (1551-1553 ES) :  v. III :  „auslöschen, vernichten” 
:  „éteindre, anéantir” :  (2x)  
să stingă  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 17;  
să stîngea  verb indicativ imperfect 3 sg.  9, 20;  

stîlp :  (1480 DERS/ în top. Stîlpul Scurtului) :  s. m. :  
„Pfeiler” :  „pilier” :  (1x)  
stîlpii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  17, 3;  

străín :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Fremder” :  
„étranger” :  (1x)  
cei striini  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  3, 7*;  

strălucí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „(er)strahlen” :  
„rayonner” :  (1x)  
strălucind  verb gerunziu  4, 10;  

strămóş :  (1581 CORESI, EV. 173) :  s. m. :  „Vorfahr” :  
„ancêtre” :  (3x)  
a strămoşilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  3, 8; 
ai strămoşilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  5, 29;  
strămoşi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  9, 2;  

strămutá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. versetzen, 2. 
quälen” :  „1. déplacer, 2. tourmenter” :  (4x)  
să strămutaţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  12, 11;  
strămutaţi  verb imp. 2 pl.  9, 17;  
strămutîndu-să  verb gerunziu  12, 3;  
strămutîndu-se  verb gerunziu  15, 14;  

strămutáre :  (c. 1683-1686 MS. 45 899/1) :  s. f. :  „Qual” 
:  „tourment” :  (2x)  
strămutare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 24;  
strămutările  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  9, 22;  

strămutătúră :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  s. f. :  „Qual” :  
„tourment” :  (3x)  
strămutătură  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 11;  
strămutături  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  15, 25;  
strămutăturile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  14, 12;  

strănepót :  (1581 PRL) :  s. m. :  „Urenkel” :  „arrière 
petit-neveu” :  (1x)  
strănepoţi  subst. comun masc. pl. voc. neart.  18, 1;  

stréche :  (1628 DRHB / în antr. Strechea) :  s. f. :  „1. 
Stechmücke, 2. Wahnsinn” :  „1. moustique, 2. folie” :  
(2x)  
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ale strechilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  3, 17;  
strêchie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 4;  

stréchere :  (1688 BIBLIA) :  s. f. :  „Wahnsinn” :  „folie” :  
(1x)  
strechêre  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 3;  

strecurá :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  v. I :  „sich 
einschleichen” :  „se glisser” :  (1x)  
strecurîndu-se  verb gerunziu  7, 2;  

stricá :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „zerschlagen, zerbrechen” 
:  „briser, casser” :  (4x)  
a strica  verb infinitiv prezent  5, 33;  
ai stricat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  7, 9;  
au stricat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 8;  
să strici  verb conjunctiv prezent 2 sg.  9, 7;  

stricătór :  (1642 CAZ. GOV. 208) :  adj./s. :  „verderbend” 
:  „corrupteur” :  (2x)  
stricătoriu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  18, 8;  18, 8;  

strigá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „rufen, schreien” :  
„crier, appeler” :  (4x)  
strigă ’  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  17, 23;  
strigînd  verb gerunziu  6, 4;  10, 2;  15, 21;  

strigătór :  (1581 CORESI, EV. 271) :  s. m. :  „Rufer” :  
„crieur” :  (1x)  
strigătoriul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  6, 4;  

strî ́nge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  
„zusammenziehen, drücken” :  „presser” :  (1x)  
strîngîndu-se  verb gerunziu  11, 11;  

sub :  (1463 DERS) :  prep. :  „unter” :  „sous, au-dessous 
de” :  (3x)  
supt  prep.  6, 4;  6, 14;  17, 19;  

sudoáre :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Schweiß” :  
„sueur, transpiration” :  (1x)  
sudoare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  7, 8;  

suferí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „ertragen” :  
„souffrir, endurer” :  (4x)  
ai suferit  verb indicativ perfect compus 2 sg.  17, 3;  
au suferit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  14, 12;  
să suferiţi  verb conjunctiv prezent 2 pl.  16, 19;  
suferind  verb gerunziu  10, 5;  

suflá :  (înc. sec XVI PS. H.) :  v. I :  „blasen” :  „souffler” :  
(1x)  
suflă  verb indicativ prezent 3 sg.  5, 32;  

sufláre :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Atem” :  „souffle” :  
(1x)  
suflarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  15, 18*;  

súflet :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „1. Seele, Wesen, 2. 
Atem” :  „1. âme, être, 2. souffle” :  (33x)  
a sufletului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  15, 4;  
ale sufletului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  14, 6;  
suflet  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 20;  1, 26;  

3, 15;  6, 17;  7, 4;  15, 25;  16, 5;  17, 4;  

suflete  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  5, 26;  9, 7;  
13, 21;  15, 10;  18, 23;  

sufletele  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  8, 16;  13, 13;  
sufletelor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  6, 29;  
sufletul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  6, 26;  6, 29;  

9, 25;  
sufletului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  1, 28;  2, 1;  

3, 3;  6, 11;  9, 26;  13, 15;  
un suflet  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  8, 29;  13, 

20;  14, 6;  14, 20;  
sufletul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  12, 19*;  15, 

18*;  

sufletésc :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „psychisch” :  
„psychique” :  (1x)  
sufleteşti  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  1, 32;  

suí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „hinaufgehen, 
hinaufsteigen” :  „monter” :  (1x)  
suindu-să  verb gerunziu  4, 10;  

súliţă :  (1570 CORESI, LIT.) :  s. f. :  „Speer, Lanze” :  
„lance” :  (6x)  
suleţe  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  17, 1;  
suliţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 13;  
suliţe  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  6, 1;  9, 16;  9, 

26;  11, 27;  

supt  sub  

supúne :  (1559-1560 BRATU) :  v. III :  „(sich) 
unterwerfen” :  „(se) soumettre” :  (9x)  
a supune  verb infinitiv prezent  3, 3;  6, 35;  
să supuie  verb conjunctiv prezent 3 sg.  1, 6;  
să se supuie  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 2;  
s-ar fi supus  verb cond.-opt. perfect 3 pl.  13, 2;  
supuindu-ne  verb gerunziu  8, 26;  
supune-te  verb imp. 2 sg.  6, 4;  
te supui  verb indicativ prezent 2 sg.  6, 14;  
voiu supune  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  9, 18;  

surpá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „verderben, 
zugrunde richten” :  „écrouler” :  (10x)  
a surpa  verb infinitiv prezent  1, 11;  
ai surpat  verb indicativ perfect compus 2 sg.  17, 2;  
am surpat  verb indicativ perfect compus 1 pl.  11, 24;  
să surpe  verb conjunctiv prezent 3 sg.  1, 6;  17, 9;  
surpa  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 25;  
surpară  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  8, 15;  
surpase  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  4, 20;  
surpînd  verb gerunziu  14, 8;  
surpîndu-se  verb gerunziu  4, 24;  

surpáre :  (c. 1665-1672 MS. 4389 138/2) :  s. f. :  
„Zusammensturz” :  „écroulement” :  (1x)  
surpare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  11, 25;  

suspiná :  (1551-1553 ES) :  v. I :  „seufzen” :  „soupirer” :  
(1x)  
au suspinat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  9, 21;  

svî ́nt  sfînt  
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Ş 

şanţ :  (c. 1640 URECHE2 191) :  s. n. :  „Schanze, Graben” 
:  „fossé, tranchée” :  (1x)  
şanţurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  3, 12;  

şápte :  (înc. sec. XVI PS. H) :  num. card. :  „sieben” :  
„sept” :  (18x)  
a celor şapte  num. card. masc. gen./dat.  15, 2;  
cei şapte  num. card. masc. nom./ac.  13, 1;  13, 23;  16, 3;  

17, 5;  18, 20;  
celor şapte  num. card. masc. gen./dat.  17, 13;  
şapte  num. card. fem. nom./ac.  15, 6;  
şapte  num. card. masc. nom./ac.  15, 27;  16, 1;  16, 6;  16, 

7;  16, 7;  16, 24;  17, 2;  17, 7;  17, 9;  
şapte  num. card. neutru nom./ac.  13, 7;  

şáptelea :  (1551-1553 ES) :  num. ord. :  „siebte” :  
„septième”:  (1x)  
cel al şaptelea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  12, 1;  

şárpe :  (1501 DERS / în antr. Şarpe) :  s. m. :  „Schlange” :  
„serpent” :  (1x)  
şarpele  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  18, 8;  

şáse :  (1551-1553 ES) :  num. card. :  „sechs” :  „six” :  (1x)  
şase  num. card. masc. nom./ac.  11, 24;  

şáselea :  (1551-1553 ES) :  num. ord. :  „sechste” :  
„sixième” :  (1x)  
cel al şaselea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  11, 13;  

şcoálă :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 258) :  s. f. :  „Schule” 
:  „école” :  (1x)  
şcoală  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 20;  

şedeá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. II :  „1. sitzen, 2. 
bleiben” :  „1. être assis, 2. rester” :  (2x)  
au şezut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  2, 22;  
şăzînd  verb gerunziu  5, 1;  

şi :  (1521 NEACŞU) :  conj./adv. :  1. „und, 2. sowohl... als 
auch, 3. auch” :  „1. et, 2. et... et, 3. aussi” :  (519x)  
ş-  conjunctie coord.  1, 16;  
şi  adv.  1, 4;  5, 27;  6, 7;  9, 10;  10, 13;  10, 16;  11, 1;  

11, 3;  11, 3;  11, 13;  11, 15;  11, 22;  12, 1;  12, 4;  12, 
16;  14, 1;  14, 11;  14, 14;  14, 19;  15, 9;  15, 10;  16, 
1;  16, 2;  16, 20;  17, 1;  17, 8;  17, 8;  17, 10;  17, 19;  

şi  conjunctie coord.  1, 2;  1, 2;  1, 3;  1, 4;  1, 4;  1, 4;  1, 5;  
1, 6;  1, 6;  1, 6;  1, 7;  1, 8;  1, 8;  1, 11;  1, 12;  1, 12;  
1, 14;  1, 14;  1, 14;  1, 14;  1, 16;  1, 16;  1, 17;  1, 18;  
1, 20;  1, 20;  1, 20;  1, 20;  1, 21;  1, 21;  1, 21;  1, 22;  
1, 23;  1, 23;  1, 24;  1, 25;  1, 26;  1, 27;  1, 28;  1, 28;  
1, 29;  1, 29;  1, 29;  1, 29;  1, 30;  1, 32;  1, 32;  1, 34;  
1, 34;  1, 34;  1, 34;  1, 35;  2, 1;  2, 3;  2, 4;  2, 4;  2, 6;  
2, 7;  2, 8;  2, 8;  2, 9;  2, 10;  2, 11;  2, 12;  2, 13;  2, 
14;  2, 14;  2, 14;  2, 14;  2, 15;  2, 15;  2, 16;  2, 16;  2, 
19;  2, 21;  2, 21;  2, 22;  2, 23;  2, 23;  2, 23;  2, 24;  3, 
1;  3, 8;  3, 11;  3, 12;  3, 12;  3, 13;  3, 14;  3, 15;  3, 
17;  3, 18;  3, 18;  3, 19;  3, 20;  3, 20;  3, 20;  3, 20;  4, 
1;  4, 2;  4, 4;  4, 5;  4, 5;  4, 7;  4, 7;  4, 7;  4, 9;  4, 9;  
4, 9;  4, 10;  4, 10;  4, 10;  4, 11;  4, 11;  4, 13;  4, 14;  
4, 15;  4, 15;  4, 18;  4, 18;  4, 18;  4, 19;  4, 19;  4, 20;  

4, 22;  4, 23;  4, 23;  4, 24;  4, 24;  4, 25;  5, 1;  5, 2;  5, 
2;  5, 4;  5, 4;  5, 4;  5, 5;  5, 7;  5, 7;  5, 9;  5, 10;  5, 10;  
5, 11;  5, 12;  5, 13;  5, 15;  5, 18;  5, 20;  5, 20;  5, 23;  
5, 23;  5, 24;  5, 26;  5, 30;  5, 31;  5, 32;  5, 35;  6, 3;  
6, 6;  6, 6;  6, 7;  6, 9;  6, 9;  6, 11;  6, 13;  6, 15;  6, 16;  
6, 18;  6, 19;  6, 19;  6, 20;  6, 20;  6, 21;  6, 25;  6, 26;  
6, 26;  6, 26;  6, 29;  6, 30;  6, 34;  6, 34;  6, 35;  6, 35;  
7, 2;  7, 2;  7, 4;  7, 4;  7, 7;  7, 8;  7, 9;  7, 9;  7, 10;  7, 
10;  7, 13;  7, 13;  7, 13;  7, 15;  7, 15;  8, 1;  8, 2;  8, 3;  
8, 3;  8, 4;  8, 4;  8, 5;  8, 5;  8, 6;  8, 7;  8, 8;  8, 8;  8, 
10;  8, 10;  8, 10;  8, 12;  8, 12;  8, 13;  8, 13;  8, 13;  8, 
13;  8, 13;  8, 13;  8, 13;  8, 13;  8, 13;  8, 13;  8, 14;  8, 
15;  8, 15;  8, 15;  8, 15;  8, 16;  8, 16;  8, 17;  8, 17;  8, 
18;  8, 19;  8, 19;  8, 19;  8, 20;  8, 21;  8, 22;  8, 23;  8, 
26;  8, 28;  9, 2;  9, 5;  9, 6;  9, 6;  9, 6;  9, 7;  9, 8;  9, 
11;  9, 11;  9, 14;  9, 15;  9, 15;  9, 16;  9, 17;  9, 17;  9, 
19;  9, 20;  9, 20;  9, 21;  9, 21;  9, 23;  9, 24;  9, 25;  9, 
26;  9, 26;  9, 28;  9, 28;  10, 1;  10, 2;  10, 2;  10, 2;  
10, 5;  10, 5;  10, 5;  10, 6;  10, 6;  10, 6;  10, 7;  10, 8;  
10, 8;  10, 9;  10, 10;  10, 11;  10, 12;  10, 14;  10, 15;  
10, 15;  10, 17;  10, 17;  10, 18;  10, 18;  11, 4;  11, 5;  
11, 10;  11, 11;  11, 11;  11, 13;  11, 15;  11, 15;  11, 
15;  11, 18;  11, 19;  11, 19;  11, 19;  11, 20;  11, 20;  
11, 24;  11, 26;  12, 1;  12, 2;  12, 2;  12, 4;  12, 5;  12, 
6;  12, 7;  12, 8;  12, 9;  12, 10;  12, 11;  12, 11;  12, 11;  
12, 11;  12, 12;  12, 12;  12, 13;  12, 13;  12, 16;  12, 
16;  13, 4;  13, 4;  13, 4;  13, 11;  13, 13;  13, 13;  13, 
13;  13, 17;  13, 17;  13, 18;  13, 19;  13, 19;  13, 20;  
13, 20;  13, 20;  13, 21;  13, 21;  13, 22;  13, 22;  13, 
22;  13, 22;  13, 24;  13, 24;  13, 27;  13, 27;  13, 27;  
14, 1;  14, 1;  14, 2;  14, 6;  14, 6;  14, 9;  14, 9;  14, 10;  
14, 11;  14, 13;  14, 14;  14, 14;  14, 18;  14, 19;  14, 
19;  15, 2;  15, 4;  15, 5;  15, 6;  15, 7;  15, 9;  15, 9;  
15, 10;  15, 10;  15, 12;  15, 13;  15, 13;  15, 13;  15, 
13;  15, 14;  15, 15;  15, 15;  15, 15;  15, 19;  15, 20;  
15, 20;  15, 20;  15, 20;  15, 25;  15, 25;  15, 25;  15, 
26;  15, 29;  15, 29;  15, 30;  15, 32;  15, 32;  16, 1;  16, 
3;  16, 4;  16, 5;  16, 6;  16, 7;  16, 7;  16, 8;  16, 9;  16, 
10;  16, 10;  16, 12;  16, 13;  16, 14;  16, 14;  16, 14;  
16, 14;  16, 15;  16, 15;  16, 17;  16, 18;  16, 20;  16, 
21;  16, 21;  16, 21;  16, 21;  16, 22;  16, 25;  16, 25;  
16, 25;  16, 25;  17, 1;  17, 1;  17, 2;  17, 2;  17, 5;  17, 
9;  17, 10;  17, 13;  17, 13;  17, 13;  17, 14;  17, 15;  17, 
17;  17, 19;  17, 20;  17, 22;  17, 22;  17, 23;  17, 24;  
17, 24;  17, 24;  18, 1;  18, 2;  18, 2;  18, 3;  18, 4;  18, 
4;  18, 5;  18, 5;  18, 5;  18, 5;  18, 6;  18, 6;  18, 7;  18, 
9;  18, 10;  18, 11;  18, 12;  18, 12;  18, 12;  18, 12;  18, 
13;  18, 14;  18, 18;  18, 18;  18, 19;  18, 20;  18, 20;  
18, 20;  18, 21;  18, 21;  18, 21;  18, 22;  

şti :  (1521 NEACŞU) :  v. IV :  „wissen” :  „savoir, 
connaître” :  (6x)  
ştii  verb indicativ prezent 2 sg.  6, 27;  
ştiind  verb gerunziu  4, 25;  16, 22;  16, 25;  
ştim  verb indicativ prezent 1 pl.  5, 25;  
ştiţi  verb indicativ prezent 2 pl.  10, 2;  

ştiínţă :  (1563 CORESI, PRAXIU 41) :  s. f. :  „Kenntnis” :  
„connaissance” :  (4x)  
ştiinţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 2;  5, 4;  5, 

35;  11, 21;  
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tábără :  (1581-1582 PO) :  s. f. :  „(Feld)Lager” :  „camp” 
:  (1x)  
tabăra  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 13;  

táblă :  (1559 CORESI, ÎC.) :  s. f. :  „Tafel” :  „tableau” :  
(1x)  
unii table  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  17, 7;  

talánt :  (c. 1564 CORESI, CAZ. 87) :  s. m. :  „Talent” :  
„talent” :  (1x)  
talanzi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  4, 17;  

táre :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./adv. :  „stark, groß, 
sehr” :  „fort, grand, très” :  (9x)  
mai tare  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. 

art.  9, 17;  16, 14;  
mai tare  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. voc. art.  

7, 10;  
mai tare  adv. de mod comp.  5, 32;  13, 22;  
mai tari  adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. 

neart.  11, 12;  
tare  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.  

15, 32;  
tare  adv. de mod poz.  15, 30;  
tari  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  15, 

10;  

tátă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Vater” :  „père” :  
(3x)  
tată  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  10, 2;  
tatul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  18, 9;  
taţii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  15, 4;  

tăbărî ́t :  (c. 1665-1672 MS. 4389 148/1) :  adj. :  „gelarget” 
:  „campé” :  (1x)  
tăbărîtă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

3, 8;  

tăceá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. II :  „schweigen” :  
„garder le silence” :  (2x)  
au tăcut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  8, 29;  
tac  verb indicativ prezent 3 pl.  10, 18;  

tăgăduí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „ableugnen” :  
„dénier” :  (1x)  
voiu tăgădui  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  5, 35;  

tăiá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. (ab)schneiden, 
(ab)hauen, 2. niedermetzeln” :  „1. couper, 2. 
massacrer” :  (15x)  
ai tăia  verb cond.-opt. prezent 2 sg.  5, 30;  
au tăiat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 21;  
să tai  verb conjunctiv prezent 2 sg.  12, 13;  
să taie  verb conjunctiv prezent 3 pl.  10, 17;  
să taie  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 2;  3, 3;  3, 4;  
tai  verb indicativ prezent 2 sg.  10, 21;  
tăiaşi  verb indicativ perfect simplu 2 sg.  10, 19;  
tăiaţi  verb imp. 2 pl.  9, 17;  
tăind  verb gerunziu  2, 8;  2, 14;  
tăindu-se  verb gerunziu  15, 20;  15, 20;  
vei tăia  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  10, 19;  

tăiát :  (1563 CORESI, PRAXIU 260) :  adj. :  „geschnitten” :  
„coupé” :  (1x)  
tăiată  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  9, 21;  

tăríe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Stärke” :  „force” :  
(5x)  
tărie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  11, 12;  15, 28;  

15, 30;  
tăriia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  6, 34;  9, 26;  

tău, ta :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. pos. :  „dein” :  „ton” 
:  (19x)  
a ta  adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg.  5, 10;  
al tău  adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. sg.  9, 30;  
ale tale  adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. pl.  5, 36;  
ta  adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg.  5, 6;  5, 7;  9, 4;  

11, 24;  13, 22;  
tale  adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. pl.  5, 12;  17, 19;  
tale  adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. pl.  9, 6;  
tale  adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. sg.  6, 28;  
tăi  adj. pron. pos. 2 masc. sg. gen./dat. pl.  10, 13;  12, 3;  

17, 6;  
tău  adj. pron. pos. 2 masc. sg. gen./dat. sg.  2, 5;  2, 5;  
tău  adj. pron. pos. 2 neutru sg. nom./ac. sg.  5, 11;  11, 26;  

téme :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „Angst haben, sich 
fürchten” :  „craindre” :  (7x)  
ne vom tême  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  8, 19;  
netemîndu-mă  verb gerunziu  5, 36;  
să ne têmem  verb conjunctiv prezent 1 pl.  13, 14;  
să temură  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  8, 15;  
s-au temut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 13;  
temîndu-ne  verb gerunziu  8, 22;  8, 25;  

témniţă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Gefängnis” :  
„prison” :  (1x)  
temniţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  18, 11;  

ticălós :  (1581 CORESI, EV. 382) :  adj./s. :  „1. untertänig, 
2. erbärmlicher Mensch” :  „humble” :  (3x)  
ticăloasa  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  

16, 6;  
ticăloasă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  16, 6;  
ticăloşii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  8, 17;  

tigáie :  (1581-1582 PO) :  s. f. :  „Pfanne” :  „poêle” :  (3x)  
tigăi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  12, 10;  
tigăile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 13;  
tigăilor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  12, 16;  

tinerél :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  adj./s. :  „1. 
jugendlich, 2. Jugendliche” :  „jouvanceau” :  (9x)  
cel tinerel  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  9, 13;  
tinerei  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

16, 17;  
tinerei  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  3, 12;  11, 

24;  14, 12; 
tinereii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  14, 6;  
tinerel  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  9, 25;  
tinerelul  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.  

9, 21;  
tinirel  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  11, 13;  



I N D I C E  D E  C U V I N T E  Ş I  F O R M E  149

tineréţe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Jugend” :  
„jeunesse” :  (1x)  
tinerêţele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 8;  

tirán :  (1599 DERS) :  s. m. :  „Tyrann” :  „tyran” :  (38x)  
a tiranului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  10, 15;  

15, 2;  17, 9;  
ai tiranului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  11, 27;  
ale tiranului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  6, 1;  7, 2;  
tiran  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  9, 24;  16, 14;  

18, 20;  
tirane  subst. comun masc. sg. voc. neart.  9, 1;  9, 3;  9, 7;  9, 

15;  11, 2;  11, 12;  12, 11;  
tiráne  subst. comun masc. sg. voc. neart.  9, 32;  10, 10;  10, 16; 
tírane  subst. comun masc. sg. voc. neart.  9, 30;  11, 21; 
tirani  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  1, 11;  5, 4;  
tiranul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  5, 1;  8, 2;  8, 

3;  8, 13;  8, 29;  9, 10;  11, 13;  12, 2;  12, 2;  17, 14;  
17, 17;  17, 23;  18, 5;  

tiranului  subst. comun masc. sg. gen./dat. art.  8, 15;  17, 2;  

tiraníe :  (c. 1564 CORESI, CAZ., ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Tyrannei” :  „tyrannie” :  (3x)  
tirania  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  11, 24;  
tiranie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 11;  
tiraniia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  8, 15;  

tirănésc :  (1688 BIBLIA) :  adj. :  „grausam” :  „cruel” :  (2x)  
tirănesc  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

neart.  5, 27;  9, 30;  

tî ́năr :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj./s. :  „1. jung, 2. 
Jüngling” :  „jeune” :  (14x)  
a tinerilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  13, 7;  
celor tineri  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  6, 19;  14, 20;  
mai tînăr  adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. nom./ac. 

neart.  11, 14;  12, 1; 
tineri  subst. comun masc. pl. gen./dat. neart.  13, 9;  
tineri  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  14, 4;  
tinerii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  8, 1;  8, 27;  9, 

6;  14, 8;  
tinerilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  8, 5;  14, 9;  
tînăr  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art.  2, 3;  

tócmai :  (1551-1553 ES) :  adv. :  „getreulich” :  
„identiquement” :  (1x)  
întocma  adv.  13, 9;  
tocma  adv.  3, 15;  

tocmí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. vereinbaren, 2. 
schaffen” :  „1. convenir, 2. créer” :  (3x)  
să tocmiră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  14, 6;  
tocmiia  verb indicativ imperfect 3 sg.  2, 21;  
tocmindu-se  verb gerunziu  4, 17;  

tocmít :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „geordnet” :  
„ordonné” :  (1x)  
celor tocmiţi  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. 

gen./dat. art.  14, 7;  

tocmitór :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Veranstalter” :  
„organisateur” :  (1x)  
tocmitoare  subst. comun masc. sg. voc. neart.  7, 7*;  

topí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „verzehren, 
schmelzen” :  „dissoudre, fondre” :  (4x)  
au topit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  14, 10;  
să topeşti  verb conjunctiv prezent 2 sg.  5, 30;  
topindu-să  verb gerunziu  7, 12;  
topindu-se  verb gerunziu  15, 15;  

tot :  (1521 NEACŞU) :  adj./adv./pron. :  „ganz, alles” :  
„tout, entier” :  (67x)  
toată  adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  2, 4;  3, 7;  3, 8;  3, 

13;  4, 19;  5, 13;  5, 23;  9, 28;  13, 13;  16, 19;  
toate  adj. pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  1, 14;  1, 25;  2, 

16;  3, 12;  3, 18;  4, 11;  4, 24;  9, 14;  9, 18;  9, 20; 
13, 1;  13, 22;  15, 6;  15, 32;  18, 20;  

toate  adj. pron. nehot. neutru pl. nom./ac.  1, 34;  15, 11;  
toate  pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  1, 19;  1, 27;  4, 4;  14, 

13; 
tot  adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac.  1, 2;  1, 29;  3, 15;  

4, 1;  8, 3;  9, 29;  12, 12;  17, 17;  18, 1;  
tot  adv.  6, 25;  12, 13;  13, 21;  13, 24; 
toţi  adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  1, 9;  1, 11;  8, 29;  

12, 2;  12, 8;  12, 11;  13, 17;  16, 25;  17, 19;  17, 24;  
18, 16;  

toţi  pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  3, 9;  6, 20;  9, 26;  9, 
30;  12, 1;  13, 13;  14, 5;  15, 12;  

tuturor  adj. pron. nehot. fem. pl. gen./dat.  5, 23;  
tuturor  pron. nehot. masc. pl. dat./gen.  11, 5;  
toate  adj. pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  13, 22*;  
totul  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  11, 10*;  

tráge :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „1. ziehen, 
wegnehmen, 2. gelten” :  „1. tirer, enlever, 2. valoir” :  
(11x)  
a trage  verb infinitiv prezent  5, 2;  
au tras  verb indicativ perfect compus 3 pl.  9, 28;  
să trăgea  verb indicativ imperfect 3 pl.  13, 18;  
trag  verb indicativ prezent 3 pl.  15, 21;  
trăgea  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 1;  10, 12;  11, 9;  
trăgînd  verb gerunziu  14, 13;  15, 11;  
trăgîndu  verb gerunziu  9, 28;  10, 7;  

trai :  (1642 CAZ. GOV. 221) :  s. n. :  „Leben” :  „vie” :  (1x)  
traiu  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  18, 9;  

trăí :  (1559-1560 BRATU) :  v. IV :  „leben” :  „vivre” :  
(8x)  
a trăi  verb infinitiv prezent  8, 26;  18, 18;  
trăiescu  verb indicativ prezent 3 pl.  16, 25;  
trăim  verb indicativ prezent 1 pl.  11, 5;  
trăind  verb gerunziu  6, 18;  18, 9;  
trăi-vor  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  18, 17;  
vom trăi  verb viitor 1 indicativ 1 pl.  6, 20;  

treábă :  (c. 1564 CORESI, CAZ. 179) :  s. f. :  
„Beschäftigung” :  „travail, activité” :  (1x)  
treabă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 2;  

trebuí :  (1478 DERS) :  v. IV :  „1. nötig sein, 2. 
benutzen” :  „1. avoir besoin, falloir, 2. utiliser, se servir 
de” :  (3x)  
ar hi trebuit  verb cond.-opt. perfect 3 pl.  8, 16;  
trebuie  verb indicativ prezent 3 sg.  7, 8;  14, 18;  
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tréce :  (1521 NEACŞU) :  v. III :  „durchgehen” :  „passer” 
:  (4x)  
au trecut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  7, 16;  16, 2;  
trecură  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  3, 12;  
vei trêce  verb viitor 1 indicativ 2 sg.  18, 14;  

trei :  (1551-1553 ES) :  num. card. :  „drei” :  „trois” :  (2x)  
celor trei  num. card. masc. gen./dat.  13, 9;  
trei  num. card. fem. nom./ac.  16, 6;  

tréilea :  (1551-1553 ES) :  num. ord. :  „dritte” :  
„troisième” :  (2x)  
al treilea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  15, 18;  
cel al treilea  num. ord. masc. sg. nom./ac. art.  10, 1;  

trup :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Körper” :  „corps” :  
(15x)  
ale trupului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  1, 35;  7, 

13;  
ale trupurilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  3, 18;  
trup  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  1, 27;  
trupul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  6, 7;  11, 11;  

13, 14;  17, 1;  
trupului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  1, 28;  10, 

20;  
trupurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  13, 13;  14, 

10;  15, 15;  15, 20;  18, 3;  

trupésc :  (1563 CORESI, PRAXIU 289) :  adj./s. :  
„körperlich” :  „corporel” :  (2x)  
cêle trupeşti  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  3, 1;  
trupeşti  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  

1, 32;  

tu :  (1521 NEACŞU) :  pron. pers. :  „du” :  „tu, toi” :  
(39x)  
te  pron. pers. 2 sg. ac. neacc.  5, 34;  5, 34;  5, 35;  5, 35;  

10, 21;  12, 12;  12, 12;  13, 22;  18, 14;  
te-  pron. pers. 2 sg. ac. neacc.  15, 18;  
-te  pron. pers. 2 sg. ac. neacc.  5, 6;  
tine  pron. pers. 2 sg. ac. acc.  5, 13;  6, 14;  10, 21;  15, 18;  
tu  pron. pers. 2 sg. nom.  5, 10;  6, 15;  6, 27;  9, 9;  9, 30;  

9, 32;  10, 11;  10, 13;  11, 25;  12, 4;  12, 4;  12, 14;  
15, 32;  17, 3;  17, 5;  

tu  pron. pers. 2 sg. voc.  7, 9;  
ţi  pron. pers. 2 sg. dat. neacc.  9, 30; 11, 16;  
-ţi  pron. pers. 2 sg. dat. neacc.  5, 13;  11, 25;  12, 4; 16, 15;  
ţie  pron. pers. 2 sg. dat. acc.  11, 16;  11, 25;  

turn :  (1469 DERS / în top. Turnul) :  s. n. :  „Turm” :  
„tour” :  (2x)  
turnuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  13, 7;  
turnurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  13, 6;  

turná :  (1577 CORESI, PS.) :  v. I :  „gießen” :  „verser” :  
(2x)  
au turnat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  3, 16;  
turnîndu  verb gerunziu  1, 29;  

turnáre :  (c. 1665-1672 MS. 4389 128/1) :  s. f. :  „Libation, 
Trankopfer” :  „libation” :  (1x)  
turnări  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  6, 25;  

Ţ 

ţiitór :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. m. :  „Herrscher” :  
„souverain” :  (7x)  
ţiitori  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  8, 28;  
ţiitoriu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  1, 7;  1, 13;  

1, 30;  1, 30;  13, 1;  16, 1; 

ţíne :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „halten” :  „tenir” :  
(2x)  
ţiind  verb gerunziu  15, 26;  
ţineţi-vă  verb imp. 2 pl.  17, 24;  

U 

ucíde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „töten, 
umbringen” :  „tuer” :  (2x)  
am ucis  verb indicativ perfect compus 1 sg.  9, 15;  
voiu ucide  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  18, 18;  

ucídere :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Mord” :  
„meurtre” :  (3x)  
ucidere  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  9, 9;  10, 11;  
uciderei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 4;  

ucigătór :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „Mörder” :  
„assassin” :  (1x)  
ucigătoriu  adj. calificativ gradul poztiv masc. sg. nom./ac. 

neart.  10, 17;  

uitá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „1. vergessen, 2. 
betrachten” :  „1. oublier, 2. regarder” :  (1x)  
au uitat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 18;  

uitáre :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. : „Vergessenheit” :  
„oubli” :  (2x)  
uitare  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 24;  
uitarea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 5;  

úmăr :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Schulter, Achsel” :  
„épaule” :  (1x)  
umere  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  9, 28;  

umblá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „(umher)gehen, 
laufen, wandern” :  „aller, marcher, parcourir” :  (1x)  
umblă  verb indicativ prezent 3 pl.  13, 6;  

umflătúră :  (c. 1660 ST. LEX. 103, ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Schwellung” :  „gonflement, enflure” :  (1x)  
îmflături  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  3, 17;  

un :  (1521 NEACŞU) :  num./pron. :  „ein” :  „un” :  (23x)  
a unuia  pron. nehot. masc. sg. gen./dat.  16, 6;  
cîte un  num. distributiv masc. nom./ac.  15, 12;  
cîte unul  num. distributiv masc. nom./ac.  4, 26;  5, 2;  8, 

9;  15, 14;  16, 24;  
un  num. card. masc. nom./ac.  10, 2;  13, 20;  
una  pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  12, 10;  
unaşi  adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac.  10, 2;  13, 20;  
unele  adj. pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  13, 24;  
unele  adj. pron. nehot. neutru pl. nom./ac.  13, 21;  
unele  pron. nehot. fem. pl. nom./ac.  1, 32;  
unii  adj. pron. nehot. fem. sg. gen./dat.  13, 21;  
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unii  adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  4, 22;  
unii  pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  17, 1;  
unuia  pron. nehot. masc. sg. gen./dat.  15, 11 
unul  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  5, 4;  13, 8;  13, 11;  

13, 13;  

unchiáş :  (1581 PRL) :  s. m. :  „alter Mann, Greis” :  
„vieillard” :  (1x)  
uncheaşule  subst. comun masc. sg. voc. art.  7, 10;  

úndă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Welle” :  „onde” :  (1x)  
unde  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  18, 20;  

únde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adv./conj. :  „wo, wohin” :  
„où” :  (9x)  
unde  adv. pron. inter./relat.  2, 14;  6, 25;  6, 34;  8, 26;  

13, 12;  14, 14;  
unde  conjunctie subord.  14, 11;  14, 19;  
unde  adv. pron. inter./relat.  7, 3*;  

uneáltă :  (1581-1582 PO) :  s. f. :  „1. Gerät, 
Gerätschaften, 2. Folterinstrument” :  „1. outil, 2. 
instrument de torture” :  (4x)  
unêlte  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  10, 5;  
unêltele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 12;  8, 19;  

8, 25;  

únghie :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Nagel” :  „ongle” 
:  (1x)  
unghi  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  9, 26;  

uníre :  (c. 1683-1686 MS. 45 807/2) :  s. f. :  „Bund” :  
„union” :  (2x)  
unire  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  3, 21;  13, 25;  

urgíe :  (1543 DERS / în antr. Urgie) :  s. f. :  „1. Grimm, 
Zorn, 2. Heimsuchung” :  „1. fureur, rage, courroux, 2. 
peine” :  (2x)  
urgie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 9;  
urgii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  9, 32;  

urgisí :  (1563 CORESI, PRAXIU 256) :  v. IV :  „sich 
erzürnen, verfolgen” :  „s’emporter” :  (1x)  
să urgisi  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  9, 10;  

urî́ :  (înc. sec. XVI PS. H) :  v. IV :  „hassen” :  „haïr” :  (2x)  
a urî  verb infinitiv prezent  5, 9;  
urîndu  verb gerunziu  9, 3;  

urîtór :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Hasser” :  „qui hait” 
:  (2x)  
urîtoare  subst. comun masc. sg. voc. neart.  11, 4;  11, 4;  

úrmă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Spur” :  „trace” :  (1x)  
urmă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 15;  

următór :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „folgend, 
nachfolgend” :  „consécutif, suivant” :  (1x)  
următoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. 

neart.  1, 21;  

uscát :  (1439 BGL) :  adj. :  „trocken” :  „sec, sèche” :  (1x)  
cêle uscate  adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. 

art.  18, 17;  

uşurá :  (1559-1560 BRATU) :  v. I :  „leichter werden” :  
„devenir plus léger” :  (1x)  
mă uşurez  verb indicativ prezent 1 sg.  9, 31;  

V 

vad :  (1417 SUCIU) :  s. n. :  „Furt” :  „gué” :  (3x)  
vadul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  7, 3;  13, 6;  13, 

7;  

val :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Welle, Woge” :  „vague, 
onde” :  (3x)  
valuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  7, 2;  
valurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  15, 30;  
valurilor  subst. comun neutru pl. gen./dat. art.  13, 6;  

vắduv :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „verwitwet” :  
„veuve” :  (1x)  
văduvă  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

16, 10;  

văpáie :  (1551-1553 ES) :  s. f. :  „Flamme” :  „flamme” :  
(1x)  
văpaia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  18, 14;  

văpăiós :  (c. 1683-1686 MS. 45 904/2) :  adj. :  „entflammbar” 
:  „inflammable” :  (1x)  
preavăpăiosul  adj. calificativ gradul superlativ neutru sg. 

nom./ac. art.  16, 3;  

vărsá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „vergießen” :  
„verser” :  (1x)  
vărsa  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 25;  

vătămá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „verwunden” :  
„blesser” :  (1x)  
au vătămat  verb indicativ perfect compus 3 sg.  18, 8;  

vătămătór :  (1581 PRL) :  s. m. :  „beleidigend” :  
„blessant” :  (1x)  
vătămătoriul  subst. comun masc. sg. nom./ac. art.  18, 8;  

văzătór :  (1559-1560 BRATU) :  adj. :  „sehend” :  
„voyant” :  (1x)  
văzătoare  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  5, 13;  

veac :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n./m. :  „1. Ewigkeit, 2. 
Jahrhundert” :  „1. éternité, 2. siècle” :  (3x)  
veacul  subst. comun neutru sg. nom./ac. art.  12, 12;  
veacului  subst. comun neutru sg. gen./dat. art.  9, 23;  
vêci  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  18, 24;  

vedeá :  (1521 NEACŞU) :  v. II :  „sehen, wahrnehmen” :  
„voir, apercevoir” :  (29x)  
ar vedea  verb cond.-opt. prezent 3 pl.  17, 7;  
au văzut  verb indicativ perfect compus 3 sg.  15, 18;  
îşi vedea  verb indicativ imperfect 3 sg.  10, 8;  
să vêde  verb indicativ prezent 3 sg.  14, 13;  
văzînd  verb gerunziu  2, 10;  2, 19;  8, 15;  9, 30;  12, 2;  

13, 27;  14, 9;  15, 14;  15, 19;  15, 20;  15, 20;  15, 
25;  16, 1;  16, 3;  16, 15;  

văzîndu  verb gerunziu  5, 5;  6, 21;  16, 20;  
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vedea  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 24;  15, 15;  
vezi  verb imp. 2 sg.  7, 16;  13, 1;  16, 1;  
vezi  verb indicativ prezent 2 sg.  12, 3;  
voiu vedea  verb viitor 1 indicativ 1 sg.  16, 9;  

vedére :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Sehen, Gesicht” :  
„vue, face” :  (1x)  
vederii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  3, 19;  

vení :  (1521 NEACŞU) :  v. IV :  „kommen” :  „venir” :  
(7x)  
am venit  verb indicativ perfect compus 1 sg.  11, 3;  
au venit  verb indicativ perfect compus 3 sg.  4, 6;  
veni  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  12, 1;  
venit-am  verb indicativ perfect compus 1 sg.  4, 3;  
venit-au  verb indicativ perfect compus 3 sg.  3, 8;  
viind  verb gerunziu  4, 2;  4, 5;  

veselí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „erfreuen” :  
„réjouir” :  (1x)  
ne veselim  verb indicativ prezent 1 pl.  8, 18;  

véşnic :  (c. 1573-1578 PS. SCH., ap. TIKTIN) :  adj. :  
„ewig” :  „éternel” :  (6x)  
cea vêcinică  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

art.  10, 15;  13, 15;  
vêcinică  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

9, 9;  10, 1;  15, 3;  
vêcinicul  adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. 

art.  12, 12;  

viáţă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Leben” :  „vie” :  
(14x)  
viaţa  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 15;  6, 18;  8, 

23;  16, 18;  17, 14;  18, 19;  
viaţa  subst. comun fem. sg. voc. art.  7, 15;  
viaţă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 1;  8, 8;  10, 

15;  13, 24;  15, 3;  17, 12;  
vieţii  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  18, 16;  

vicleníe :  (c. 1551-1558 PS. V. 447) :  s. f. :  „List, 
Heimtücke” :  „perfidie, ruse” :  (1x)  
vicleniia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 13;  

vicleşúg :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „List, 
Heimtücke” :  „perfidie, ruse” :  (1x)  
vicleşug  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  4, 13;  

víe :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Weinberg” :  „vigne” :  
(1x)  
viile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  2, 9;  

viers :  (1649 MARD.) :  s. n. :  „Lied, Melodie” :  „chant, 
mélodie” :  (1x)  
viersuri  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  15, 21;  

vínă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Schuld, Sünde” :  
„faute, tort, péché” :  (2x)  
vină  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  12, 14;  
vinile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  7, 13;  

vínde :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „übergeben” :  
„livrer” :  (1x)  
să vînză  verb conjunctiv prezent 3 sg.  4, 1;  

vindecá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. I :  „heilen” :  „guérir” 
:  (1x)  
să vindece  verb conjunctiv prezent 3 sg.  3, 10;  

vinuí  învinui  

vis :  (1551-1553 ES) :  s. n. :  „Traum” :  „rêve” :  (1x)  
vis  subst. comun neutru sg. nom./ac. neart.  6, 5;  

vistieríe :  (1588 BGL) :  s. f. :  „Schatzkammer, Schatz” :  
„trésorerie, trésor” :  (4x)  
ai visteriei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  4, 6;  
visteriia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 4;  4, 7;  
visteriile  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  4, 3;  

vítă :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Tier” :  „bête” :  (3x)  
a vitei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  5, 8;  
vite  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  14, 14;  14, 18;  

viteáz :  (1400 DERS / în antr. Dragoş Viteazul) :  adj. :  
„tapfer” :  „brave” :  (3x)  
mai vitează  adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. 

nom./ac. neart.  15, 30;  
vitêji  adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.  

8, 3;  17, 24;  

vitejésc :  (c. 1640 URECHE2 89) :  adj. :  „tapfer, 
heldenmütig” :  „courageux” :  (2x)  
vitejască  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.  

16, 16;  
vitejească  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. 

neart.  7, 8;  

vitejéşte :  (c. 1640 URECHE2 87) :  adv. :  „tapfer” :  
„vaillamment” :  (3x)  
vitejaşte  adv. de mod poz.  15, 32;  17, 3;  
vitejêşte  adv. de mod poz.  12, 14;  

vitejíe :  (1563 CORESI, PRAXIU, ap. TIKTIN) :  s. f. :  
„Tapferkeit” :  „bravoure, vaillance” :  (9x)  
ale vitejiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 4;  
vitejie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 11;  7, 4;  9, 

22;  12, 16;  
vitejiei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  1, 6;  
vitejiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 18;  17, 2;  

17, 23;  

vînt :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. n. :  „Wind” :  „vent” :  
(1x)  
vînturi  subst. comun neutru pl. nom./ac. neart.  15, 32;  

vîrf :  (1517 DERS) :  s. n. :  „(Finger) Spitze” :  „bout (du 
doigt)” :  (1x)  
vîrfurile  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  10, 7;  

vî ́rstă :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Alter” :  „âge” :  
(11x)  
o vîrstă  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  11, 14;  
vîrsta  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  5, 7;  
vîrstă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 4;  5, 4;  9, 

26;  11, 14;  18, 9;  
vîrste  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  8, 10;  
vîrstei  subst. comun fem. sg. gen./dat. art.  18, 9;  
vîrstele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  8, 20;  
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vîrstă  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  2, 3*;  

vîrtéj :  (1517 DERS / în top. Vîrteaje) :  s. n. :  „Strudel, 
Tourbillon” :  „tourbillon” :  (1x)  
vîrtêjăle  subst. comun neutru pl. nom./ac. art.  8, 13;  

vîrtós :  (1521 NEACŞU) :  adj. :  „fest, stark, kräftig” :  
„solide, fort, vigoureux” :  (6x)  
mai vîrtos  adv. de mod comp.  1, 8;  13, 23;  13, 24;  15, 4;  

15, 5;  16, 13;  

vlădícă :  (1469 DERS / în antr. Ivanco Vlădica) :  s. m. :  
„Gebieter, Herrscher” :  „maître, souverain” :  (1x)  
vlădică  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  4, 16;  

vlădicíe :  (1559-1560 BRATU) :  s. f. :  „Herrschaft” :  
„dominance, règne” :  (2x)  
vlădicie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  4, 16;  
vlădiciia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 1;  

voi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  pron. pers. :  „ihr” :  „vous” :  
(20x)  
vă  pron. pers. 2 pl. ac. neacc.  8, 5;  9, 18;  
vă  pron. pers. 2 pl. dat. neacc.  8, 11;  9, 17;  
-vă  pron. pers. 2 pl. ac. neacc.  16, 16;  
-vă  pron. pers. 2 pl. dat. neacc.  8, 10;  8, 14; 
voao  pron. pers. 2 pl. dat. acc.  1, 1;  1, 7;  8, 14;  9, 17;  
voi  pron. pers. 2 pl. nom./ac. acc.  3, 4;  8, 9;  8, 10;  8, 11;  

9, 18;  10, 14;  16, 9;  16, 17;  16, 22;  

vóie :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Wille” :  „volonté” :  
(4x)  
voia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 25;  18, 16;  
voie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  8, 18;  11, 11;  

voievód :  (1478 DERS) :  s. m. :  „Heerführer, Feldherr” :  
„commandant” :  (1x)  
voivod  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  4, 2;  

voiníc :  (1495 DERS) :  s. m. :  „tapfer” :  „brave” :  (1x)  
voinicilor  subst. comun masc. pl. voc. art.  8, 14;  

vólnic :  (1581 CORESI, EV. 99) :  adj./s. :  „frei” :  „libre” :  
(2x)  
cei volnici  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  14, 2;  
mai volnici  adj. calificativ gradul comparativ masc. pl. 

nom./ac. neart.  14, 2;  

volnicíe :  (1581 CORESI, EV. 99) :  s. f. :  „Freiheit” :  
„liberté” :  (3x)  
volnicie  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  5, 15;  8, 26;  
volniciia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  4, 5;  

vóstru, voástră :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  adj. :  „eu(e)r(er)” 
:  „votre” :  (7x)  
ai voastre  adj. pron. pos. 2 fem. pl. gen./dat. sg.  5, 13;  
al vostru  adj. pron. pos. 2 masc. pl. gen./dat. sg.  8, 7;  
voastră  adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. sg.  5, 11;  16, 8;  

18, 19;  
voastre  adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. pl.  8, 5;  8, 8;  

vrájbă :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  s. f. :  „Feindschaft” 
:  „hostilité” :  (1x)  
vrajba  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  2, 14;  

vrăjmáş :  (1421 DERS) :  s. m. :  „Feind” :  „ennemi” :  (7x)  
ale vrăjmaşilor  subst. comun masc. pl. gen./dat. art.  2, 14;  

2, 14;  
vrăjmaş  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  11, 23;  
vrăjmaşi  subst. comun masc. pl. nom./ac. neart.  18, 4;  
vrăjmaşi  subst. comun masc. pl. voc. neart.  11, 24;  
vrăjmaşii  subst. comun masc. pl. nom./ac. art.  17, 24;  
vrăjmaşu  subst. comun masc. sg. nom./ac. neart.  9, 15;  

vrea :  (1521 NEACŞU) :  v. II :  „wollen” :  „vouloir, 
désirer” :  (10x)  
va vrea  verb viitor 1 indicativ 3 sg.  9, 27;  11, 13;  
vom  verb indicativ prezent 1 pl.  5, 17;  
vor vrea  verb viitor 1 indicativ 3 pl.  5, 3;  
vrea  verb indicativ prezent 3 pl.  8, 27;  
vrînd  verb gerunziu  1, 1;  6, 26;  10, 9;  12, 16;  17, 9;  

vrédnic :  (1551-1553 ES) :  adj. :  „würdig, gut, 
hochwertig” :  „de bonne qualité” :  (3x)  
vrêdnic  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.  

17, 8;  
vrêdnice  adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.  

11, 6;  
vrêdnice  adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. voc. neart.  7, 6;  

vréme :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Zeit” :  „temps” :  
(22x)  
vrême  subst. comun fem. sg. nom./ac. neart.  1, 10;  2, 7;  2, 

19;  3, 7;  3, 20;  4, 1;  4, 22;  4, 24;  4, 26;  6, 20;  8, 
2;  8, 9;  9, 6;  12, 4;  13, 20;  15, 2;  15, 27;  

vrêmea  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 19;  13, 20;  
18, 9;  18, 9;  

vremi  subst. comun fem. sg. gen./dat. neart.  13, 21;  

vreodinioáră :  (1581 CORESI, EV. 104.) :  adv. :  „einst” :  
„jadis” :  (1x)  
vrodinioară  adv. de timp  7, 4;  

vreún :  (1559-1560 BRATU) :  pron. nehot. :  „irgendein” :  
„quelqu’un” :  (3x)  
vreunul  pron. nehot. masc. sg. nom./ac.  16, 12;  
vreunii  pron. nehot. masc. pl. nom./ac.  5, 3;  8, 16;  

Z 

zavístie :  (c. 1563-1583 COD. VOR.2) :  s. f. :  „Missgunst” 
:  „envie, jalousie” :  (2x)  
zavistiia  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  1, 26;  2, 15;  

zăboví :  (c. 1551-1583 APOST. IORGA, ap. SLLF II, 339) :  
v. IV :  „verweilen, verzögern” :  „demeurer, tarder” :  
(2x)  
zăbăvi  verb imp. 2 sg.  11, 2;  
zăboveşti  verb indicativ prezent 2 sg.  9, 1;  

zăceá :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. II :  „liegen” :  „gésir” :  
(1x)  
zăcînd  verb gerunziu  15, 15;  

zăvorî ́ :  (1560-1561 CORESI, TE.2) :  v. IV :  „verriegeln” :  
„verrouiller” :  (1x)  
zăvorîndu  verb gerunziu  10, 5;  
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zéce :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  num. card. :  „zehn” :  
„dix” :  (1x)  
zêce  num. card. fem. nom./ac.  16, 7;  

zi :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  s. f. :  „Tag” :  „jour, temps” :  
(5x)  
zi  subst. comun fem. sg. voc. neart.  18, 20;  
zile  subst. comun fem. pl. nom./ac. neart.  14, 7;  
zilele  subst. comun fem. pl. nom./ac. art.  13, 22;  
zilelor  subst. comun fem. pl. gen./dat. art.  18, 19;  
ziua  subst. comun fem. sg. nom./ac. art.  3, 7;  

zíce :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. III :  „sagen” :  „dire” :  
(65x)  
a zice  verb infinitiv prezent  1, 5;  1, 12;  8, 16;  
ar zice  verb cond.-opt. prezent 3 sg.  2, 24;  
ar fi zis  verb cond.-opt. perfect 3 sg.  2, 20;  16, 5;  
ară zice  verb cond.-opt. prezent 3 sg.  1, 5;  
au zis  verb indicativ perfect compus 3 sg.  2, 6;  2, 19;  
să zicu  verb conjunctiv prezent 1 sg.  12, 8;  
zice  verb indicativ prezent 3 sg.  2, 5;  17, 19;  
zicea  verb indicativ imperfect 3 pl.  6, 13;  13, 13;  13, 18;  

17, 1;  
zicea  verb indicativ imperfect 3 sg.  4, 2;  4, 6;  9, 28;  11, 

12;  11, 20;  13, 11;  13, 12;  18, 6;  18, 12;  
ziceai  verb indicativ imperfect 2 sg.  16, 15;  
zicere-am  verb cond.-opt. prezent 1 pl.  13, 2;  
zicînd  verb gerunziu  6, 30;  8, 12;  9, 10;  9, 14;  9, 16;  

9, 19;  9, 23;  9, 25;  10, 12;  11, 1;  11, 9;  12, 16;  13, 
8;  13, 15;  18, 14;  18, 15;  18, 16;  18, 17;  18, 18;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zicîndu  verb gerunziu  11, 17;  12, 2;  
zicîndu-se  verb gerunziu  17, 8;  
zicu  verb indicativ prezent 1 sg.  1, 2;  
zisă  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  8, 4;  
zise  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  5, 5;  6, 16;  6, 26;  8, 

13;  9, 17;  10, 2;  10, 9;  10, 14;  10, 18;  11, 13;  12, 
8;  12, 11;  

ziseră  verb indicativ perfect simplu 3 pl.  8, 27;  8, 29;  

zidí :  (înc. sec. XVI PS. H.) :  v. IV :  „1. bauen, erbauen, 
2. schaffen” :  „1. construire, bâtir, 2. créer” :  (2x)  
zidind  verb gerunziu  16, 13;  
zidindu-ne  verb gerunziu  13, 20;  

zidít :  (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 288) :  adj. :  
„geschaffen” :  „créé” :  (1x)  
cea zidită  adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.  

18, 7;  

ziditór :  (1559-1560 BRATU) :  s. m. :  „Schöpfer” :  
„créateur” :  (1x)  
Ziditoriul  subst. propriu masc. sg. nom./ac. art.  11, 5;  

zîmbí :  (c. 1650 ANON. CAR.2) :  v. IV :  „lächeln” :  
„sourire”:  (1x)  
zîmbi  verb indicativ perfect simplu 3 sg.  8, 4;  

zugrăví :  (1563 CORESI, PRAXIU 396) :  v. IV :  „malen, 
bemalen” :  „peindre” :  (1x)  
a zugrăvi  verb infinitiv prezent  17, 7;  

 



BIBLIOGRAFIE GENERALĂ  

A. Bibliografia indicelui de cuvinte şi forme 

BIBLIA 1688 = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. 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. 

AA = Analele Academiei Române. Academia Română, Bucureşti, Anul I (1867) ş.u. 

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. 

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. 

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). 

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). I, II, III/1-2 (Ed. I. Bianu şi N. Hodoş), Bucureşti, 
1903-1912. III/3-8, IV (Ed. I. Bianu şi D. 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.  

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. 
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COD. TOD. = Nicolae Drăganu, Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu şi Codicele Martian [sec. XVI-XVII]. 
Ediţiunea Academiei Române, Librăriile Socec et. Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti; Otto Harrassowitz, 
Leipzig; Gerold et Comp., Wiena, 1914. 

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 Drîmba, 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., Societate Anonimă, 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. 

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 Drîmba, cu un studiu introductiv de Ion Gheţie. Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1998, p. 189-211. 

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, PRAV. = Coresi, Pravila, Braşov [c. 1560-1562]. În Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al 
XVI-lea. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982, p. 129-257. 

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. [Bucureşti], Editura de Stat 
pentru Literatură şi Artă, 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. [Bucureşti], Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, 1958. 

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. 
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DERS = Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române: 1374-1600. Redactor responsabil Gh. 
Bolocan. Editura Academiei, Bucureşti, 1981. 

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. Vol. I-IV. Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1951-1954. 

DIRC = Documente privind istoria României. Veacul XI, XII şi XIII. C. Transilvania. Vol. I (1075-1250). 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 (sfârşitul 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], 7191 [1683]. 

DOS. VS = Mitropolitul Dosoftei, Viaţa şi petrêcerea svinţilor, Iaşi, 1682.  

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 şi E. Petrovici. 

DRĂGANU = Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV, pe baza toponimiei şi a onomasticei. Imprimeria 
Naţională, Bucureşti, 1933. (Academia Română. Studii şi cercetări. XXI). 

DRH = M. Berza et alii, 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. Volumul XIX (1626-1628) [volum 
întocmit de Haralambie Chirca]: 1969; volumul XXIII (1635-1636) [volum întocmit de Leon Şimanschi, 
Nistor Ciocan, Georgeta Ignat şi Dumitru Agache]: 1969. B. Ţara Românească. Editura Academiei, 
Bucureşti, 1965-1974. Volumul XXI (1626-1627) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1965; volumul 
XXIII (1630-1632) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1969. C. Transilvania. Editura Academiei, 
Bucureşti, 1977-2006. Volumul XI (1356-1360) [volum întocmit de Ştefan Pascu]: 1981. D. Relaţii între 
Ţările Române. Editura Academiei, Bucureşti, 1977-. Volumul I (1222-1456) [volum întocmit de Ştefan 
Pascu et alii]: 1977. 
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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. 

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]. 

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).  
Vol. II: Texte (1710-1830). Dialectologie, literatură populară, glosar. F. A. Brockhaus – Socec & Co., Leipzig – 
Bucureşti, 1891. 

GHEŢIE = Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al XVI-lea. Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1982. 

GLOS. B = Glosele Bogdan [c. 1516-1636]. În 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. 

H2 = B. 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 = B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Typografia Societatii Academice Romane (Laboratorii 
Romani), Bucureşti. Tomul I. Limba română vorbită între 1550-1600. Studiu paleografico-linguistic de... 
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 = B. 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. Vol. I-III. 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, S.D. I-XXXI = N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Vol. I-XXXI. Editura Minerva, 
Bucureşti, 1901-1916.  

IORGA, LB. = N. Iorga, În legătură cu Biblia de la 1688 şi Biblia de la 1667 a lui Nicolae Milescu. În „Analele 
Academiei Române”, Istorie, 1, II, t. XXXVIII, 1915-1916. 

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).  

JAHRESBER. = Gustav Weigand [Leiter des Instituts], Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache 
(Rumänisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. Vol. I (1894) ş.u. 

LDSR = Lucia Djamo-Diaconiţa, Limba documentelor slavo-române din Ţara Românească din sec. XIV-XVI. 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1974. 
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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. 

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. 

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. [Ed. modernă: Editura Episcopiei Ortodoxe 
Române a Alba Iuliei, 1988]. 

ORIG. SCR. = Ion Gheţie, Al. 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.  

PRAV. GOV. = Pravila dela Govora [1640]. 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 întrupată în Îndreptarea legii a lui Matei Basarab, de S. G. Longinescu, 3. de tălmăcirea sa în 
franţuzeşte de A. Patrogneţ. (Vol. I din Legi vechi româneşti şi izvoarele lor). 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. I: Introducere. II: Textul şi glosarele. Bucureşti, Socec et Comp., 1916. 
(Comisia istorică a României). [Pentru variantele paralele citate se folosesc abrevierile editorului]. 

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. 
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 PS. V. = Psaltirea voroneţeană [c. 1551-1558]. În „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, editată de Gr. 
G. Tocilescu. Bucureşti, 1910-1911, XI (p. 443-467) şi XII (p. 194-209 şi p. 473-487). 

Ş. TAINE = Şeapte taine a Besearicii sau Pravila pe scurt aleasă, Iaşi, 1644. 

SICR. DE AUR = Ioan Zoba din Vinţ, Sicriul de aur, Sas-Sebeş 1683. Ediţie îngrijtă şi studiu introductiv de 
Anton Goţia. Editura Minerva, Bucureşti, 1984. (Restitutio). 

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; Biblioteca Academiei Române, 
cota 312]. 

SUCIU = Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Vol. I-II. Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1967-1968. 

TETRAEV. = La versione rumena del Vangelo di Matteo, tratta del Tetraevanghelion del 1574 (ms. del Museo 
Britanico: Harley 6311 b), e publicata per la prima volta da M. Gaster. În „Archivio glotto-logico 
italiano”, vol. XII, p. 197-254; Tetraevanghelul diaconului Coresi din 1561 [corectat de I. Bianu], prelucrat de 
dr. M. Gaster. Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1929. 

TIKTIN = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. Vol. I-III. Staatsdruckerei, Bucureşti, 1903-1911-1924; Tiktin2 
I-III. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden – Freiburg, 1986-1989; Tiktin3 I-III. Wiesbaden – Cluj-Napoca, 
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. Tomul I. 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 2-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. 

B. Bibliografia prefeţei şi a comentariilor  

AESCHINES = Aeschines, De falsa legatione, în Eschine. Discours, vol. 1, Les Belles Lettres, Paris, 1927. 

AESCHINES  = Aeschines, In Timarchum, în Eschine. Discours, vol. 1, Les Belles Lettres, Paris, 1927. 

AETIUS = Aetius, Placita philosophorum, în Doxographi Graeci, Reimer, Berlin, 1879. 

AFTONIUS = Aftonius, Progymnasmata, Teubner, Leipzig, 1926. 
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ALBINUS = Albinus, Epitome doctrinae Platonicae, în Albinos. Epitome, Les Belles Lettres, Paris, 1945. 

ALEXANDRU DIN AFRODISIA = Alexandru din Afrodisia, In Aristotelis Topicorum commentaria, în Commentaria in 
Aristotelem Graeca 2.2, Reimer, Berlin, 1891. 

ARISTOTEL = Aristotel, Ethica Eudemia, Teubner, Leipzig, 1884. 

ARISTOTEL = Aristotel, Ethica Nicomachea, Clarendon Press, Oxford, 1894. 

ARISTOTEL = Aristotel, Historia animalium, în Aristote. Histoire des animaux, vol. 1-3, Les Belles Lettres, Paris, 
1964-1968-1969. 

ARISTOTEL = Aristotel, Rhetorica, Clarendon Press, Oxford, 1959. 

ATANASIE AL ALEXANDRIEI = Atanasie al Alexandriei, Sermo pro iis qui saeculo renuntiarunt, în Patrologia Graeca, 
J. P. Migne (ed.), vol. 28, coll. 1409-1420, Lutetiae Parisiorum, Paris, 1857. 

B 1688/ BIBL. 1688 = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. 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.  

BIBLIA 2001/ ANANIA = Biblia sau Sfânta Scriptură. Versiune întocmită de I. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania. 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001. 

CICERO = Cicero, Tusculanae disputationes, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1927. 

CÂNDEA = Virgil Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1979. 

CLEMENT ALEXANDRINUL = Clement Alexandrinul, Paedagogus, în Clément d’Alexandrie, Le pédagogue, 3 
vols., Les Éditions du Cerf, Paris, 1960-1965-1970. 

DAMASCIUS = Damascius, In Phaedonem, în The Greek commentaries on Plato’s Phaedo, vol. 2, North-Holland, 
Amsterdam, 1977. 

DAVID NEOPLATONICUL = David Neoplatonicul, Prolegomena philosophiae, Reimer, Berlin, 1904. 

DEIßMANN = Adolf Deißmann, Die Hellenisierung des semitischen monotheismus, în seria Neue Jahrbücher für das 
klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur, Teubner, Leipzig, 1903, p. 161-177. 

DEIßMANN =Adolf Deißmann, Das vierte Makkabäerbuch, în E. Kautzsch, Apokryphen und Pseudepigraphen des 
Alten Testaments, II- Die Pseudoepigraphen des Alten Testaments, Tübingen/ Freiburg im Breisgau/ Leipzig, 
1900, p. 149-177.  

DEMOSTENE = Demostene, In Midiam, în Demosthenis orationes 2.1, Clarendon Press, Oxford, 1907. 

DE SILVA = David A. de Silva, 4 Macabees. Introduction and Commentary on the Greek Text in Codex Sinaiticus, Brill, 
Leiden-Boston, 2006. 

DIDIM CEL ORB = Didim cel Orb, Commentaria in Ecclesiasten, în Didymos der Blinde. Kommentar zum Ecclesiastes, 
3 vols., Habelt, Bonn, 1969-1970-1972.  

DIOGENE LAERTIOS = Diogene Laertios, Vitae philosophorum, Clarendon Press, Oxford, 1964. 

DUPONT-SOMMER = André Dupont-Sommer, Le Quatrième Livre des Macabées, H. Champion, Paris, 1939. 

EUSTRATIUS = Eustratius, In Aristotelis Ethica Nicomachea VI Commentaria, Reimer, Berlin, 1892. 

FILON = Filon, De cherubim, în Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 1, Reimer, Berlin, 1896.   
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FILON = Filon, De mutatione nominum, în Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 3, Reimer, Berlin, 1898.   

FILON = Filon, De specialibus legibus, în Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 5, Reimer, Berlin, 1906.   

FILON = Filon, Quod deterius potiori insidiari soleat, în Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 1, Reimer, 
Berlin, 1896.   

FILON = Filon, Quod omnis probus liber sit, în Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6, Reimer, Berlin, 
1915.   

FILOTEI = Biblia sau Testamentul vechiu şi nou [...] tipărit [...] prin binecuvîntarea [...] iubitoriului de Dumnezeu 
Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul, D. D. Filoteiu, Buzău, [vol. V] 1856.  

FREUDENTHAL = Jacob Freudenthal, Die Flavius Josephus beigelegte Schrift uber die Herrschaft der Vernunft (IV 
Makkabaerbuch), eine Predigt aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, Schletter’sche Buchhandlung (H. 
Skutch), Breslau, 1869. 

GALENUS = Galenus, De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione, în Corpus medicorum Graecorum 
5.4.1.1, Teubner, Leipzig, 1937.  

HADAS = Hadas, Moses, The Third and Fourth Books of Maccabees, Harper, New York, 1953.  

HERODIANUS = Herodianus, Ab excessu divi Marci, Teubner, Leipzig, 1922. 

IOAN FILOPON = Ioan Filopon, De aeternitate mundi, Teubner, Leipzig, 1899. 

IOAN HRISOSTOM = Ioan Hrisostom, Homiliae de statuis, în Patrologia Graeca, J. P. Migne (ed.), vol. 49, coll. 
15-222, Lutetiae Parisiorum, Paris, 1862.  

IOSEF FLAVIUS = Iosef Flavius, Antiquitates Iudaicae, în Flavii Iosephi opera, vols. 1-4, Weidmann, Berlin, 
1887-1885-1892-1890. 

ISOCRATE = Isocrate, Areopagiticus, în Isocrate. Discours, vol. 3, Les Belles Lettres, Paris, 1942. 

ISOCRATE = Isocrate, Panathenaicus, în Isocrate. Discours, vol. 4, Les Belles Lettres, Paris, 1962. 

ISOCRATE = Isocrate, Panegyricus, în Isocrate. Discours, vol. 2, Les Belles Lettres, Paris, 1938. 

LIDDELL-SCOTT = A Greek-English Lexicon, comp. by Henry George Liddell and Robert Scott, with a revised 
Supplement, Clarendon Press, Oxford, 1996. 

LUCK = U. Luck, Makkabäerbücher, în Kurt Galling (ed.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für 
Theologie und Religionswissenschaft (...), Mohr Siebeck, Tübingen, 1960, vol. IV, col. 620-623.  

MELETIUS, De natura hominis, în Anecdota Graeca e codd. Manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford 
University Press, Oxford, 1836.  

MICU = 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. [Versiunea Samuil Micu, ed. modernă: Roma, 2000]. 

MLD VII = Monumenta Linguae Dacoromanorum, Biblia 1688. Pars. VII. Regum I, Regum II, Al. Andriescu, Paul 
Miron, Gabriela Haja (coord.), Comentarii de Adrian Muraru, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iaşi, 2008. 

MS. 45 = Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, fondul Blaj, Manuscrisul românesc nr. 45; 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. 

OSTROG = Bibli• sirêç´ knig¥ Vetxago i Novago Zaveta po •z¥ku slovensku [...], Ostrog, 1581. 
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PLATON = Platon, Phaedrus, în Platonis opera, vol. 2, Clarendon Press, Oxford, 1901.  

PLATON = Platon, Phaedo, în Platonis opera, vol. 1, Clarendon Press, Oxford, 1900. 

PLATON = Platon, Respublica, în Platonis opera, vol. 4, Clarendon Press, Oxford, 1902. 

PLUTARH = Plutarh, Aetia Romana et Graeca, în Plutarchi moralia, vol. 2.1, Teubner, Leipzig, 1935. 

PLUTARH = Plutarh, De latenter vivendo, în Plutarchi moralia, vol. 6.2 (ediţia a doua), Teubner, Leipzig, 1959. 

PLUTARH = Plutarh, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, în Plutarchi moralia, vol. 6.2 (ediţia a doua), 
Teubner, Leipzig, 1959. 

PORFIR = Porfir, Sententiae ad intelligibilia ducentes, Teubner, Leipzig, 1975.  

POSIDONIUS = Posidonius, Fragmenta, în Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, De Gruyter, Berlin, 1982.  

PROCLUS = Proclus, In Platonis Parmenidem, în Procli philosophi Platonici opera inedita, vol. 3, Durand, Paris, 1864.  

PROCLUS = In Platonis Alcibiadem I, în Proclus Diadochus. Commentary on the first Alcibiades of Plato, 
North-Holland, Amsterdam, 1954.  

SEPT. ENGL. = A New English Translation of the Septuagint and the Other Greek Translations Traditionally Included 
under That Title, Albert Pietersma and Benjamin G. Wright (ed.), Oxford University Press, New York – 
Oxford, 2007. 
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ABREVIERI  

a. = ante 
ac. = acuzativ 
adj. = adjectiv 
adv. = adverb 
ags. = anglosaxon 
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. = babilonean 
băn. = bănăţean 
bg. = bulgăresc 
c. = circa 
ceh. = cehesc 
cf. = confer 
cond. = condiţional 
conj. = conjuncţie 
criş. = crişean 
dat. = dativ 
dial. = dialect, dialectal 
dr. = dacoromân 
ebr. = ebraic 
engl. = englezesc 
egipt. = egiptean 
f. = feminin 
ğagat. = dial. tc. al uzbecilor 
gen. = genitiv 
germ. = german 
germ. com. = germanic comun 
germ. elveţ. = germana elveţiană 
got. = gotic 
gr. = grec(esc) 
gr. biz. = grecesc bizantin 
i.-e. = indoeuropean 
istrorom. = istroromân 
invar. = invariabil 
în expr. = în expresia 
kaikav. = dial. kaiakavian 
karaim. = dial. tăt. 
kazan. = dial. tc. de la Kazan 
lat. = latin, latinesc 
lat. med. = latina medievală 
lat. sav. = latina savantă 
loc. adv. = locuţiune adverbială 
m. = masculin 
magh. = maghiar 
maram. = maramureşean 
mhd. = medio-german literar 

mgl. = meglenoromân 
mgr. = mediogrecesc 
mold. = moldovenesc 
ms. = manuscris 
munt. = muntenesc 
n. = neutru 
năsăud. = năsăudean 
ngr. = neogrecesc 
nhd. = nou german literar 
nslov. = neosloven 
part. = participiu 
pers. = persan 
pl. = plural 
plur. tant. = plurale tantum 
polon. = polonez 
pref. = prefix 
prep. = prepoziţie 
prin ext. = prin extensie 
priv. = privativ 
pron. = pronume 
rom. com. = românesc comun 
rus. = rusesc 
sam. = samarinean 
săs. = săsesc 
s.-cr. = sîrbo-croat 
sg. = singular 
sir. = sirian 
sîrb. = sîrbesc 
sl. = slav 
sl. bis. = slavonesc, slav bisericesc 
sl. c. = slav comun 
slov. = slovac 
sloven. = slovenesc 
sorb. j. = soraba de jos 
subst. = substantiv 
suf. = sufix 
tăt. = tătărăsc 
tc. = turcesc 
tc. tăt. = turco-tătar 
toh. = toharic 
top. = toponim 
trepp. = din Tărpiu (săs. Treppen), în Transilvania 
ucr. = ucrainean 
vb. = verb 
vbavar. = vechi bavarez 
vbg.= vechi bulgăresc 
vfr. = vechi francez 
vgr. = vechi grecesc 
viit. = viitor 
vind. = vechi indian 
vnord. = vechi nordic 
vrom. = vechi românesc 
vrus. = vechi rusesc 
vsîrb. = vechi sîrbesc 
vsl. = vechi slav
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A lui Iosip Flavie

Cuvînt înainte

Cartea aceasta, care să zice a lui Iosip, pentru că de Iosip 
Flavie ar fi scrisă, nici Sf. Părinţi nu o cunosc dumnezeiască, 
nici în toate Bibliile greceşti să află, nici în canonul cărţilor 
evreieşti, nici în Bibliile latineşti nu este, pentru aceia nici într-
această Biblie n-am voit de nou a o tălmăci, ci precum să află 
în Biblia cea vechie românească o am lăsat, şi numai pentru 
aceia o am pus aici, că s-au aflat în cea vechie românească, 
almintrilea loc între cărţile Sfintei Scripturi nu poate să aibă 
(aşadar şi noi într-această de acum tipărire1 am lăsat-o iarăşi 
fără altă tălmăcire, spre aducirea aminte de antica limbă 
vorbitoare romană). 

Cap 1
[1.] Preafilosofesc cuvînt vrînd a arăta, de este singur 

stăpînitor patimilor cel bun credincios gînd, sfătuirea-şi dar 
vouă dirept ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. [2.] Pentru 
că şi de treabă este spre ştiinţă la tot cuvîntul, şi într-alt chip, a 
cei prea mare bunătăţi, zic, dar, înţelepciunii cuprinde laudă. 
[3.] De să arată, dar, gîndul a birui celor opritoare patimi ale 
înţelepciunii de lăcomia pîntecelui şi de poftă, [4.] iar şi de 
ale dreptăţii contenitoare patimi a birui să arată, în ce chip 
răului nărav şi celor ale vitejiei contenitoare patimi: a mîniei 
şi uciderei  şi durere. [5.] Cum, dar, poate fi, ar zice neştine, 
de biruieşte gîndul patimile, uitarea şi neştiinţa nu stăpîneşte? 
De rîs ispitindu-se a zice. [6.] Pentru că nu biruieşte gîndul 
patimile sale, ci cele ce sînt împrotiva dreptăţii şi vitejiei şi 
întregii firi şi pre acestea nu că doar să le surpe, ci ca nu 
la ele să se supuie. [7.] De multe părţi, dar, şi de airilea, aşi 
putea vouă să arăt că singur ţiitor este patimilor gîndul, [8.] 
ci mult mai vîrtos aceasta a dovedi dintru bărbăţia celor ce 
pentru bunătate au murit, a lui Eleazar şi a celor şapte fraţi 
şi a maicii lor. [9.] Pentru că toţi aceştia, cele pînă la moarte 
dureri nepregetîndu-le, dovediră că biruieşte gîndul patimile. 
[10.] Pentru bunătăţi, dar, slobod sînt a lăuda pre bărbaţii cei 
ce pre acea vreme pentru bună bunătate au murit cu maica 
sa, iar pentru cinste ferici-i-aşi. [11.] Pentru că, lăudîndu-se 
nu numai de către toţi oamenii de vitejie şi răbdare, ci încă şi 
de cei ce i-a căznit, pricină fără a se surpa cea deasupra limbii 
tirănie, biruind pre tiran cu răbdarea, cît a se curăţi fu prin 
ei moşia. [12.] Ci [504] şi pentru ceia ce cercam acum a zice, 
dar, slobod va fi, începînd povestea în ce chip avem obiceiu 
a face, şi aşa, la cuvîntul care este pentru ei mă voiu învîrteji, 
mărire dînd celui întru tot înţelept Dumnezeu.

[13.] Cercăm, dar, acum de singur ţiitor este patimilor 
gîndul. [14.] Şi alegem ce poate fi gîndul şi ce este patima 
şi cîte sînt ale patimilor chipuri şi de biruieşte gîndul pre 
toate acestea. [15.] Gîndul este, dar, minte cu dirept cuvînt, 
mai cinstind viaţa înţelepciunei. [16.] Şi înţelepciunea este 
cunoaşterea dumnezeieştilor şi omeneştilor lucruri şi a 
acestora pricini. [17.] Aceasta, dar, este a legii învăţătură, prin 

1 Adică din anul dela Hristos, 1856.

A lui Iosif  Flavie

Cuvînt înainte

Cartea aceasta, carea să zice a lui Iósip, pentru că de 
Iósip Flávie ar fi scrisă, nici Sfinţii Părinţi nu o cunosc 
dumnezeiască, nici în toate bibliile greceşti să află, nici în 
canonul cărţilor jidoveşti, nici în bibliile latineşti nu iaste, 
pentru acêea nici întru această biblie nu am voit de nou a o 
tălmăci, ci precum să află în bibliia cea vêchie românească 
o am lăsat şi numai pentru acêea o am pus aici, că s-au aflat 
în cea vêchie românească, amintrilea, loc întră cărţile Sfintei 
Scripturi nu poate să aibă.
[883/1]

Cap 1
[1.] Preafilosofesc cuvînt vrînd a arăta, de iaste singur 

stăpînitoriu patimilor cel bun credincios gînd, sfătuire-aş, 
dară, voao dirept ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie. 
[2.] Pentru că şi de treabă iaste spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, 
într-alt chip, a ceii prea mare bunătăţi, zic, dară, înţelepciunii 
cuprinde laudă. [3.] De să arată, dară, gîndul a birui celor 
opritoare patimi ale înţelepciunii de lăcomiia pîntecelui 
şi de poftă, [4.] iară şi de ale direptăţii contenitoare patimi 
a birui să arată, în ce chip răului nărav şi celor ale vitejiei 
contenitoare patimi a mîniei şi uciderii şi durerii. [5.] Cum, 
dară, poate fi, ar zice neştine, de biruiêşte gîndul patimile, 
uitarea şi neştiinţa nu stăpînêşte? De rîs ispitindu-să a zice. 
[6.] Pentru că nu biruiêşte gîndul patimile sale, ce cêle ce sînt 
împrotiva direptăţii şi vitejiei şi întregii firi; şi pre acêstea nu 
ca doară să le surpe, ci ca nu la iale să se supuie. [7.] De multe 
părţi, dară, şi de airilea aş putea voao să arăt că singur ţiitoriu 
iaste patimilor gîndul; [883/2] [8.] ci mult mai vîrtos aceasta 
a dovedi dintru bărbăţiia celor ce pentru bunătate au murit, 
a lui Eleazár şi a celor şêpte fraţi şi maicei lor. [9.] Pentru 
că toţi aceştia, cêle pînă la moarte dureri nepregetîndu-le, 
dovediră că biruiêşte gîndul patimile. [10.] Pentru bunătăţi, 
dară, slobod sînt a lăuda pre bărbaţii cei ce pre acêea vrême 
pentru bună bunătate au murit cu maică-sa, iară pentru cinste 
ferici-i-aş. [11.] Pentru că, lăudîndu-se nu numai de cătră toţi 
oamenii de vitejie şi răbdare, ce încă şi de ceia ce i-au căznit, 
pricină fură a să surpa cea deasupra limbii tirănie, biruind 
pre tirani cu răbdarea, cît a să curăţi fu prin ei moşiia. [12.] 
Ci şi pentru cêea ce cercăm acuma zice, dară, slobod va fi, 
începînd povêstea în ce chip avem obicêiu a face, şi aşea la 
cuvîntul care iaste pentru ei mă voiu învîrteji, mărire dînd 
celui întru tot înţelept Dumnezeu. 

[13.] Cercăm, dară, acum de singur ţiitoriu iaste patimilor 
gîndul. [14.] Şi alêgem ce poate fi gîndul şi ce e patima şi 
cîte-s ale patimilor chipuri şi de biruiêşte gîndul pre toate 
acêstea. [15.] Gîndul iaste, dară, minte, cu [884/1] dirept 
cuvînt, mai cinstind viiaţa înţelepciunei. [16.] Şi înţelepciunea 
iaste cunoaştere dumnezeieştilor şi omeneştilor lucruri şi ale 
acestor pricini. [17.] Aceasta, dară, iaste a legii învăţătură, 
prin carea cêle dumnezeieşti cu cinste şi cêle omeneşti cu 
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folos le învăţăm. [18.] Iară chipurile înţelpciunii sînt: mintea, 
dreptatea, vitejiia şi întregăciunea minţii. [19.] Iară mai chiiar 
decît toate iaste mintea, dintru carea, dară, gîndul biruiêşte 
patimile. [20.] Şi firile patimilor sînt cêle cuprinzătoare doao: 
dulceaţa şi durêrea. Şi, dintr-acêstea amîndoao şi prejur suflet 
iaste. [21.] Şi multe-s şi pregiur dulceaţă şi următoare sînt 
durerilor patimilor. [22.] Mai nainte, dară, de dulceaţă iaste 
pofta şi după dulceţi bucuriia. [23.] Şi mai nainte de durêre 
iaste frica şi după durêre, măhnirea; [24.] iară măniia de obşte 
patimă iaste dulceţii şi durerii, de va cugeta neştine cînd s-au 
întîmplat la el. [25.] Iară întru dulceaţă iaste şi voia cea cu 
rău nărav, mai cu multe chipuri fiind decît toate patimile, 
[26.] însă la suflet mîndriia, iubirea de argint, iubirea de 
price şi zavistiia, [27] iară la trup: a mînca de toate şi a mînca 
singur. [28.] Precum doao răsădituri  trupului şi sufletului 
fiind dulceaţea şi durêrea, multe sînt odraslele răsăditurilor 
acestora, [29.] dintru carele pre fieştecarea cel atotlucrătoriu 
gînd curăţindu-le şi plivindu-le şi adăpîndu-le şi în tot chipul 
mai turnîndu-le, dumesticêşte cêle ale năravurilor şi ale 
patimilor materii. [30.] Pentru că gîndul iaste povăţuitoriu 
bunătăţilor, iară patimilor singur ţiitoriu.

Şi caută oarece întîiu pentru el din cêle opritoare fapte ale 
întregăciunii minţii; că singur ţiitoriu iaste patimilor gîndul. 
[31.] Iară întregăciunea minţii iaste biruinţa poftelor; [32.] şi 
dintru pofte, unele sînt sufleteşti, altele trupeşti; şi acestora 
amîndurora gîndul să arată a birui. [33.] Eu aşa socotesc. [34.] 
De din cêle din apă poftind şi din pasări şi din dobitoace şi 
de toate fêliurile de mîncări care sînt oprite noao după lêge 
ne ferim şi pentru a gîndului biruinţă? Pentru că să opresc 
ale poftelor patimi, întorcîndu-se de mintea cea întreagă, şi 
să înfrînează toate ale trupului porniri de gînd.

Cap 2

[1.] Şi ce lucru minunat iaste de să izmenesc poftele 
sufletului cătră partea frumsêţelor? [2.] Cu aceasta, dară, cel 
întreg la minte Iósip să laudă că cu gîndul au biruit patima 
cea rea. [3.] Pentru că tinăr şi în vîrstă fiind cătră împreunare, 
izmeni cu gîndul a patimilor strechêre. [4.] Şi nu numai a ceii 
dulce patimi lovitură de strêchie să arată gîndul a birui, ci şi 
toată pofta. [5.] Zice, drept acêea, lêgea: „Să nu pofteşti pre 
muiêrea aproapelui tău, nici cîte sînt ale aproapelui tău.” [6.] 
Însă, ca cum a [884/2] nu pofti noi au zis lêgea, cu mult mai 
mult ne-ar adeveri pre noi, că gîndul ar putea birui pre pofte, 
ca şi pre cêle opritoare patimi ale dreptăţii. 

[7.] De vrême ce, precum neştine are nărav a mînca singur 
şi, la pîntece fiind lacom, să mută cu certarea, au nu aiêvea 
iaste că gîndul iaste domn patimilor? [8.] Îndată dară-i cu 
lêgea petrecînd şi de iaste cineva iubitoriu de argint, silêşte 
chipul lui, împrumutînd pe cei lipsiţi fără de camătă. [9.] Şi 
împrumutarea săptămînilor sosind, tăind din datorie, măcar 
scump de va fi neştine, de lêge să biruiêşte cu aducerea aminte 
a gîndurilor, nici de iznoavă cercînd secerăturile, nici viile. 

Şi la cêlelalte poate a să cunoaşte aceasta, că gîndul iaste 
cel ce biruiêşte patimilor, [10.] pentru că lêgea şi cea cătră 
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care cele dumnezeieşti cu cinste şi cele omeneşti cu folos le 
învăţăm. [18.] Iar chipurile înţelepciunii sînt: mintea, dreptatea, 
vitejia şi întregăciunea minţii. [19.] Iar mai chiar decît toate 
este mintea, dintru care, dar, gîndul biruieşte patimile. [20.] 
Şi firile patimilor sînt cele cuprinzătoare două: dulceaţa şi 
durerea. Şi dintr-acestea amîndouă, şi prejur suflet este. [21.] 
Şi multe sînt şi prejur dulceaţă şi următoare sînt durerilor 
patimilor. [22.] Mai nainte, dar, de dulceaţă este pofta şi după 
dulceţi bucuria. [23.] Şi mai nainte de durere este frica şi 
după durere, mîhnirea; [24.] iar mînia de obşte patimă este 
dulceţii şi durerii, de va cugeta neştine cînd s-a întîmplat la 
el. [25.] Iar întru dulceaţă este şi voia cea cu rău nărav, mai 
cu multe chipuri fiind decît toate patimile, [26.] însă la suflet: 
mîndria, iubirea de argint, iubirea de price şi zavistia, [27.] 
iar la trup: a mînca de toate şi a mînca singur. [28.] Precum 
două răsădituri trupului şi sufletului fiind dulceaţa şi durerea, 
multe sînt odraslele răsăditurilor acestora, [29.] dintru care 
pre fiecare cel atotlucrător gînd curăţindu-le şi plivindu-le şi 
adăpîndu-le şi în tot chipul mai turnîndu-le, dumesniceşte 
cele ale năravurilor şi ale patimilor materii. [30.] Pentru că 
gîndul este povăţuitor bunătăţilor, iar patimilor singur ţiitor.

Şi caută oarece întîi pentru el din cele opritoare fapte 
ale întregăciunii minţii, că singur ţiitor este patimilor gîndul. 
[31.] Iar întregăciunea minţii este biruinţa poftelor; [32.] şi şi 
dintru pofte, unele sînt sufleteşti, altele trupeşti; şi acestora 
amîndurora gîndul să arată a birui. [33.] Eu aşa socotesc. 
[34.] De cele din apă poftind şi din pasări şi din vite şi de 
toate felurile de mîncări care sînt oprite nouă după lege ne 
ferim şi pentru a gîndului biruinţă? [35.] Pentru că să opresc 
ale poftelor patimi, întorcîndu-se de mintea cea întreagă şi să 
înfrînează toate ale trupului porniri de gînd.

Cap 2

[1.] Şi ce lucru minunat este de să izmenesc poftele 
sufletului către partea frumuseţelor? [2.] Cu aceasta, dar, cel 
întreg la minte Iosip să laudă că cu gîndul au biruit patima 
cea rea. [3.] Pentru că tînăr şi în vîrstă fiind către împreunare, 
izmeni cu gîndul a patimilor strechiere. [4.] Şi nu numai a cei 
dulce patimi lovitură de strechie să arată [505] gîndul a birui, 
ci şi toată pofta. [5.] Zice drept aceea legea: „Să nu pofteşti 
pre femeia aproapelui tău, nici cîte sînt ale aproapelui tău. 
[6.] Însă, ca cum a nu pofti noi a zis legea, cu mult mai mult 
ne-ar adeveri pre noi, că gîndul ar putea birui pre pofte ca şi 
pre cele opritoare patimi ale dreptăţii.

[7.] De vreme ce, precum neştine are nărav a mînca 
singur şi la pîntece fiind lacom, să mută cu certarea, au nu a 
aievea este că gîndul este domn patimilor? [8.] Îndată, dară-i, 
cu legea petrecînd şi, de este cineva iubitor de argint, sileşte 
chipul lui împrumutînd pre cei lipsiţi fără de camătă. [9.] Şi 
împrumutarea săptămînilor sosind, tăind din datorie, măcar 
scump de va fi neştine de lege să biruieşte, cu aducerea aminte 
a gîndurilor, nici de iznoavă cercînd secerăturile, nici viile. 

Şi la celelalte poate a se cunoşte aceasta, că gîndul este cel 
ce biruieşte patimilor, [10.] pentru că legea şi cea către părinţi 
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bună cugetare biruieşte, nici vînzînd bunătatea pentru ei. [11.] 
Şi cea către femeieşti dragoste biruieşte, pentru nelegiuire pre 
ea mustrînd. [12.] Şi a fiilor dragoste biruieşte, pentru răutatea 
pre ei certîndu-i. [13.] Şi al prietinilor obiceiu biruieşte, 
pentru viclenia pre ei mustrînd [14.] Şi să nu gîndiţi a fi lucru 
de minune, unde şi vrajba a birui gîndul poate, pentru lege, 
nici tăind copacii, cele dumestice ale vrăjmaşilor răsădituri 
şi cele ale vrăjmaşilor celor ce le-au pierdut mîntuindu-le  şi 
cele căzute împreună ridicîndu-le.

[15.] Şi celor mai silnice patimi a birui gîndul să arată: iubire 
de cinste, mărirea deşartă şi zavistia. [16.] Pentru că toate 
acestea cele cu rău nărav patimi cea întreagă minte le leapădă, 
în ce chip şi mînia, pentru că şi pre aceasta o stăpîneşte. [19.] 
De vreme ce pentru ce cel preaînţelept, părintele nostru 
Iacov, pre cei împrejur Simion şi Levi vinuieşte, au doar 
văzînd că au junghiat limbi pre sichimitenii cu gîndul, a zis: 
„Blestemată –  mînia lor”? [20.] Pentru că, de n-ar putea 
mînia a birui gîndurile, n-ar fi zis aşa. [21.] Pentru căci cînd 
tocmea Dumnezeu pre om cu cuvîntul şi cu singură biruinţă 
împodobindu-l, atunci patimile lui şi năravurile împrejur i-a 
răsădit. [22.] Şi pre povăţuitoarea minte prin cele dinlăuntru 
simţituri pre scaun o a aşăzat [23.] şi pre aceasta o a dat lege, 
după carele petrecînd, va împărăţi împărăţie întreagă la minte 
şi dreaptă şi bună.

[24.] În ce chip ar zice, dar, neştine, de este stăpînitor 
gîndul patimilor, pre uitare şi necunoştinţa nu biruieşte?

Cap 3

[1.] Şi este foarte de rîs cuvîntul, pentru că nu să arată 
gîndul a birui patimile lui, ci cele trupeşti. [2.] În ce chip 
pofta nu poate nimeni să o taie de la noi, ci poate gîndul să 
dea să nu se supuie de poftă. [3.] Mînia nimeni nu poate să 
o taie de la noi, ci a nu se supune sufletului, iar mîniei cu 
putinţă este gîndul a ajuta. [4.] Năravul rău nimeni dintru 
[506] voi nu poate să-l taie, iar a nu se îndupleca cu răul nărav 
poate gîndul să ajutorească; [5.] pentru că nu este gîndul 
dezrădăcinător patimilor, ci împrotivă luptător,

[6.] Spre aceasta, dar, prin setea lui David împăratul mai 
aievea este a socoti. [7.] Pentru că, de vreme ce preste toată zioa 
bătînd pre cei streini de fel, David pre mulţi dintre ei au omorît cu 
oştenii cei de o limbă. [8.] Atunci, dar, făcîndu-se seară, asudat 
fiind şi foarte ostenit, venit-a la cortul cel împărătesc, prejur 
care toată a strămoşilor oaste era tăbărîte. [9.] Deci ceilalţi toţi 
la cină era. [10.] Iar împăratul, cît de mult setos fiind, măcar 
mulţime de izvoare avea, nu putea prin ele să-şi vindece setea, 
[11.] ci oarecare a lor fără de socoteală poftă de apa cea de 
la neprietini întinzîndu-se să adăogea şi, slăbindu-l, îl ardea. 
[12.] Drept aceea, paici pentru a împăratului sete cu mare 
dosadă le era, şi doi tineri ruşinîndu-se de pofta împăratului, 
cu toate armele s-au înarmat şi coiful luînd, trecură şanţurile 
neprietinilor. [13.] Şi, ferindu-se de paznicii porţilor celor de 
margine, au ieşit, cercînd preste toată tabără neprietinilor. 
[14.] Şi, cercînd izvorul, dintr-însul a adus împăratului. [15.] 
Şi el, măcar că cu setea să aprindea, socoti întru tot groaznic 

părinţi bună cugetare biruiêşte, nici vînzind bunătatea pentru 
ei. [11.] Şi cea cătră fămêie-şi dragoste biruiêşte, pentru 
nelegiuire pre ea mustrînd. [12.] Şi a fiilor dragoste biruiêşte, 
pentru răutatea pre ei certîndu-i. [13.] Şi ai priêtinilor obicêiu 
biruiêşte, pentru vicleniia pre ei mustrînd. [14.] Şi să nu 
gîndiţi a fi lucru de minune, unde şi vrajba a birui gîndul 
poate, pentru lêge, nici tăind copacii, cêle dumêstice ale 
vrăjmaşilor răsădituri şi cêle ale vrăjmaşilor celor ce le-au 
pierdut mîntuindu-le şi cêle căzute împreună rîdicîndu-le. 

[15.] Şi celor mai sîlnice patimi a birui gîndul să arată: iubirea 
de cinste, mărirea deşartă şi zavistiia. [16.] Pentru că toate 
acêstea cêle cu rău nărav patimi cea întreagă minte le leapădă, 
în ce chip şi măniia; pentru că şi pre aceasta o stăpînêşte. 
[19.] De vrême ce pentru ce cel preaînţelept părintele nostru 
Iacov, pre cei pregiur Simeón şi Lévi vinuiêşte, au, doară, 
văzînd că au junghiiat limbi pre sichimitêni, cu gîndul au zis. 
„Blăstămată – măniia lor”? [20.] Pentru că, de nu ar putea 
măniia a birui gîndurile, nu ar fi zis aşea. [21.] Pentru căci cînd 
tocmiia Dumnezeu pre om cu cuvîntul şi cu sîngură biruinţă 
împodobindu-l, atunci patimile lui şi năravurile împrejur i-au 
răsădit. [22.] Şi pre povăţuitoarea minte prin cêle dinlăuntru 
simţituri pre scaon o au şezut [23.] şi pre aceasta o au dat lêge 
după carele petrecînd, va împărăţi împărăţie întreagă la minte 
şi dreaptă şi bună.

[24.] În ce chip ar zice, dară, neştine, de iaste stăpînitoriu 
gîndul patimilor, pre uitare şi necunoştinţa nu biruiêşte?

Cap 3

[1.] Şi iaste foarte de rîs cuvîntul, pentru că nu să arată 
gîndul a birui patimile lui, ci cêle trupeşti. [2.] În ce chip 
pofta nu poate nimeni să o taie de la noi, ci poate gîndul să 
dea să nu să supuie de poftă. [3.] Măniia nimeni nu poate să 
o taie de la noi, ci a nu să supune sufletelui, iară măniei cu 
putinţă iaste gîndul a ajuta. [4.] Năravul rău nimeni dintru voi 
nu poate să-l taie, [885/1] iară a nu să îndupleca cu răul nărav 
poate gîndul să ajutorească; [5.] pentru că nu iaste gîndul 
dezrădăcinătoriu patimilor, ci împotrivă luptătoriu. 

[6.] Spre aceasta, dară, prin sêtea lui Dávid împăratul 
mai aiêvea iaste a socoti. [7.] Pentru că, de vrême ce preste 
toată zioa batînd pre cei străini de fêliu Dávid, pre mulţi 
dintru ei au omorît cu oştênii cei de o limbă. [8.] Atunci, 
dară, facîndu-să sară, asudat fiind şi foarte ostenit, venit-au 
la cortul cel împărătesc, pregiur care toată a strămoşilor 
oaste era tăbărîtă. [9.] Deci ceilalţi toţi la cină era. [10.] 
Iară împăratul, cît de mult sătos fiind, macar mulţime de 
izvoară avea, nu putea prin iale  să-şi vindece sêtea, [11.] 
ci oarecarea a lor fără de socoteală poftă de apa cea de la 
nepriêtini întinzîndu-să să adaogea şi, slăbindu-l, îl ardea. 
[12.] Drept acêea, paicii pentru a împăratului sête cu mare 
dosadă le era şi doi tinerei, ruşinîndu-să de pofta împăratului, 
cu toate armele s-au înarmat şi coiful luînd, trecură şanţurile 
nepriêtinilor. [13.] Şi, ferindu-să de paznici porţilor celor de 
margine, au ieşit, cercînd preste toată tabăra nepriêtinilor. 
[14.] Şi, cercînd izvorul, dintr-însul au adus împăratului. [15.] 
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primejdie la suflet a fi, socotindu-se băutura tocmai cu 
sîngele. [16.] Pentru aceea, puind gîndul împrotivă poftei, a 
turnat băutura la Dumnezeu. [17.] Pentru că puternic este 
cel întreg la minte gînd să biruiască ale patimilor nevoi şi să 
stingă ale strechiilor umflături [18.] şi ale trupurilor dureri, de 
prisosit fiind a se lupta şi, cu cea bună bunătate a gîndului, să 
scuipe toate ale patimilor biruinţe. 

[19.] Acum, dar, şi vremea pre noi ne cheamă spre 
dovedirea vederii celui întreg gînd. 

[20.] Că, de vreme ce adîncă pace pentru buna lege 
părinţii noştri avea şi făcea bine, cît şi Selevc, împăratul Asiei, 
şi Nicanor, să fi osebit lor agonisită la cele sfinte şi politia la 
el să priimea. [21.] Atunci, dar, oarecarii către cea de obşte 
unire făcîndu-se, multe feluri de primejdii petrecură.

Cap 4

[1.] Pentru oarecare Simon purtîndu-se împrotivă către 
Onia, cel ce oarecînd vlădicia avea prin viaţă, om bun şi fericit, 
de vreme ce în tot chipul pîrîndu-l pentru limbă nu putea să-i 
facă rău, deci pribegi, ca să vînză moşia. [2.] Pentru aceea, 
viind la Apolonie care era voivod Siriei şi Finichiei, zicea: 
[3.] „Bun cugetător fiind la lucrurile împăratului, venit-am să 
spuiu multă samă de mii de bani ai celor proşti care sînt în 
vistieriile ierusalimnenilor să se fi adunat, la biserică osebiţi 
fiind aceştia să cuvin să fie la Selevc împăratul.” [4.] Acestea 
toate, pre amăruntul înţelegînd Apolonie, pre Simon lăuda 
de purtarea de grijă către împăratul şi, mergînd către Selevc, 
spuse vistieria banilor. [5.] Şi luînd de la el [507] volnicia, 
degrabă la moşia noastră împreună cu blestematul Simon şi 
cu foarte grea oaste viind, [6.] cu ale împăratului porunci zicea 
că au venit2, pentru ca să ia banii cei prosteşti ai vistieriei. [7.] 
Şi norodul dosădindu-se pentru cuvîntul acela şi pricindu-se, 
foarte groaznic a fi socotind, ceia ce averile-şi au încrezut la 
vistieria bisericii să se lipsească; şi, întrucît putea, oprea. [8.] 
Iar Apolonie cu înfricoşări mergea la biserică. [9.] Şi preoţii, 
cu muieri şi copii în  biserică rugîndu-se lui Dumnezeu să 
scutească biserica şi hulindu-se locul, [10.] şi suindu-se cea 
înarmată oaste a lui Apolonie spre jaful banilor, din cer îngeri 
călări s-au arătat strălucind împrejur cu armele şi multă frică 
şi cutremur lor slobozind. [11.] Şi văzînd mai mort Apolonie 
spre cea de toate neamurile a bisericii îngrădire, mîinile a întins 
la cer şi cu lacrămi pre evrei ruga, ca rugîndu-se pentru el, 
vor îmblînzi oastea cea cerească. [12.] [13.] Cu aceste cuvinte 
îndemnîndu-se, Onia, arhiereul, măcar că şi amintrilea s-au 
temut, ca nu cîndai va gîndi împăratul Selevc că din vicleşug 
omenesc să fi omorît pre Apolonie, rugatu-s-au pentru el. 
[14.] Şi el, foarte minunat mîntuindu-se, dusu-s-au să arate 
împăratului cele ce i s-a întîmplat lui. 

[15.] Şi murind Selevc împăratul, în urmă luă împărăţia 
fiiul lui, Antioh, bărbat mîndru şi năsilnic; [16.] care, scoţînd 
pre Onia din vlădicie, pre Iason, fratele lui, a pus vlădică, 

2  În original, scris venet, greşeală de tipar (n. ed.).

Şi el, macar că cu setea să aprindea, socoti întru tot groaznică 
primejdie la suflet a fi, socotindu-să băutura tocma cu sîngele. 
[16.] Pentru acêea, puind gîndul împotrivă poftei, au turnat 
băutura la Dumenzeu. [17.] Pentru că putêrnic e cel întreg 
la minte gînd să biruiască ale patimilor nevoi şi să stingă ale 
strechilor umflături [18.] şi ale trupurilor dureri, de prisosit 
fiind a să lupta şi, cu cea bună bunătate a gîndului, să scuipe 
toate ale patimilor biruinţe. 

[19.] Acum, dară, şi vrêmea pre noi ne chiiamă spre 
dovedirea vederii celui întreg gînd. 

[20.] Că, de vrême ce adîncă pace pentru buna lêge 
părinţii noştri avea şi făcea bine, cît şi Seléuc, împăratul Asiei, 
şi Nicánor să fie osebit lor agonisită la cêle sfinte şi politíia la 
el să priimea. [21.] Atunci, dară, oarecarii cătră cea de obşte 
unire făcîndu-să, multe fêliuri de primejdii petrecură.

Cap 4

[1.] Pentru oarecarele Símon purtîndu-să împotrivă cătră 
Oníia, cel ce oarecînd vlădiciia avea prin viiaţă, om bun şi fericit, 
de vrême ce în tot chipul pîrîndu-l pentru limbă nu putea să-i 
facă rău, deci pribegi, ca să vînză moşiia. [2.] Pentru acêea, 
viind la Apolónie, care era voivod Siriei şi Finíchiei, zicea: 
[3.] „Bun cugetătoriu fiind la lucrurile împăratului, venit-am 
să spuiu multă samă de mii de bani ai celor proşti care sînt în 
vistieriile ierusalimnênilor să se fie adunat la besêrică, osibiţi 
fiind aceştia să cuvin să fie la Seléuc împăratul.” [4.] Acêstea 
toate pre amăruntul înţălegînd Apolónie, pre Símon lăuda de 
purtarea de grijă că- [885/2] tră împăratul şi, mergînd cătră 
Seléuc, spusă vistieriia banilor. [5.] Şi luînd de la el volniciia, 
degrabă la moşiia noastră împreună cu blăstămatul Símon şi 
cu foarte grea oaste viind, [6.] cu ale împăratului porunci zicea 
că au venit pentru ca să ia banii cei prosteşti ai vistieriei. [7.] 
Şi norodul dosădindu-să pentru cuvîntul acela şi pricindu-să 
foarte groaznic a fi socotind, ceia ce averile şi-au încrezut la 
vistieriia besêricii să se lipsască; şi, întru cît putea, oprea. [8.] 
Iară Apolónie cu înfricoşeri mergea la besêrică. [9.] Şi preoţii, 
cu muieri şi copii în besêrică rugîndu-să lui Dumnezeu să 
scutească besêrica şi hulindu-să locul, [10.] şi suindu-să cea 
înarmată oaste a lui Apolónie spre jaful banilor, din ceriu 
călări s-au arătat strălucind împregiur cu armele şi multă frică 
şi cutremur lor slobozind. [11.] Şi căzînd mai mort Apolonie 
spre cea de toate neamurile a besêricii îngrădire, mîinile au 
întins la ceriu şi cu lacrămi pre jidovi ruga ca, rugîndu-să 
pentru el, vor îmblînzi oastea cea cerească. [12.] [13.] Cu 
acêste cuvinte îndemnîndu-să, Oniia arhiereul, măcar că şi 
aimintrilea s-au temut că nu cîndai va gîndi împăratul Seleuc că 
din vicleşug omenesc să fie omorît pre Apolónie, rugatu-s-au 
pentru el. [14.] Şi el, foarte minunat mîntuindu-să, dusu-s-au 
să arête împăratul cêle ce i s-au întîmplat lui. 

[15.] Şi murind Seléuc împăratul, în urmă luo împărăţiia 
fiiul lui, Antióh, bărbat mîndru şi năsilnic; [16.] carele, scoţînd 
pre Oníia din vlădicie, pre Iason, fratele lui, au pus vlădică, 
[17.] tocmindu-să să-i dea lui pre an 3660 de talanţi. [18.] Şi 
el porunci lui şi arhiereu a fi şi norodul să povăţuiască. [19.] 
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[17.] tocmindu-se să-i dea lui pre an trei mii şase sute şaizeci 
de talanţi. [18.] Şi el porunci lui şi arhiereu a fi şi norodul 
să povăţuiască. [19.] Care şi cercare au făcut limbii şi a ieşit 
din politia cetăţii spre toată fărădelegea, [20.] cît nu numai 
la marginea moşiei noastre şcoală făcîndu-se, ci încă şi 
ajutorul bisericii surpase. [21.] Spre care, mîniindu-se cea 
dumnezeiască judecată, pre singur lor l-au bătut pre Antioh. 
[22.] Că, de vreme ce era dînd războiu despre Eghipet cu 
Ptolomeiu şi au auzit că înţelegîndu-se cum să fie murit el, iar 
unii ierusalimneni foarte să se fi bucurat, degrabă dar asupra 
lor purcese [23.] şi prădă pre ei şi poruncă puse cum care 
dintre ei întru cea părintească lege vor petrece, să moară. [24.] 
Şi, de vreme ce cu aceasta nu putu, ci toate ale lui înfricoşări 
şi munci le vedea surpîndu-se, [25.] cît şi pre muieri, căci 
obrăzuia copii cu prunci, le surpa, ştiind mai nainte că aceasta 
vor păţi. [26.] De vreme, dar, ce poruncile lui să batjocora de 
norod, el singur, prin munci, pre fiecare cîte unul îndemna să 
guste de cele pîngărite mîncări, să se lepede de evreime.

Cap 5

[1.] Şăzînd, dar, înainte cu sfetnicii împreună tiranul 
Antioh la oarecare loc înalt şi oştile dvorind la el împrejur 
cu arme, [2.] porunci lor cîte unul din evrei a-i trage şi 
din cărnuri de porc şi cele junghiete la idoli să-i silească să 
guste. [3.] Iar de nu vor vrea vreunii să mănînce spurcat, pre 
aceştia, în roată învîrtindu-se, să-i omoare. [508] [4.] Şi mulţi 
împreună hrănindu-se, unul dintîi, anume Eleazar, de rudă 
preot, la ştiinţă legiuitor şi de vîrstă îndelungat şi la mulţi 
din cei de prejur tiran pentru vîrstă era cunoscut, să aduse 
aproape de el. [5.] Şi văzîndu-l pre el Antioh, zise: [6.] „Eu, 
mai nainte3 de ce voiu începe ce vor să fie muncile cele asupra 
ta, o, bătrîne, sfătui-te-voiu ca, gustînd de carne de porc, să 
te mîntuieşti. [7.] Pentru că mă ruşinez şi de vîrsta ta şi de 
cărunteţe, care, după atîţia ani, nu mi să pare a face filosofeşte 
petrecînd cu legea cea evreiască. [8.] Pentru căci dar, fiind cu 
dare la fire de această mîncare de carne a vitii te scîrbeşti? 
[9.] Pentru că fără de minte este aceasta să nu guşti din cele 
ce sînt fără de ponoslu dulci şi nedirept este a urî cele ale firii 
haruri. [10.] Iar tu şi mai fără de minte a face mi se pare, de 
te vei mîndri pentru adevăr, încă şi pă mine vei huli, spre a ta 
certare. [11.] Nu te vei deştepta de la cea bîrfitoare filosofia 
voastră şi risipeşti gîndul tău cel mîhnit şi, [12.] închinîndu-te 
la a mea iubitoare de oameni mîngîiere, să nu se îndure de 
bătrîneţele tale? [13.] Pentru că şi aminte îţi aduc, deşi este 
oarecare văzătoare putere aceştii legi ai voastre, va ierta pre 
tine spre toată fărădelegea ce să face de nevoie.” 

[14.] Într-acesta chip auzind Eleazar, a cerşut cuvînt [15.] 
şi, luînd volnicie, început-a a grăi în norod aşa: [16.] „Noi, 
Antiohe, cu dumnezeiască lege nădăjduiţi fiind a petrece, 
nici o nevoie mai silnică socotim a fi decît cea către legea 
noastră bună ascultare. [17.] Pentru aceea, dar, nici într-un 
chip a călca legea voim. [18.] Şi ce măcar că nu ca adevărat ar 

3  În text, scris mai’naninte, greşeală de tipar (n. ed.). 

Carele şi cercare au făcut limbii şi au ieşit din politíia cetăţii 
spre toate fărădelegea, [20.] cît nu numai la marginea moşiei 
noastre şcoală făcîndu-să, ci încă şi ajutoriul besêricii surpase. 
[21.] Spre carele măniindu-să cea dumenzeiască judecată, 
pre sîngur lor l-au bătut pre Antióh. [22.] Că, de vrême ce 
era dînd războiu despre Eghipet cu Ptoloméu şi au auzit că, 
înţălegîndu-să cum să fie murit el, iară unii ierusalimnêni 
foarte să se fie bucurat, degrabă, dară, asupra lor purcêse 
[23.] şi prădă pre ei şi poruncă pusă cum carii dintru ei întru 
cea părintească lêge vor petrêce, să moară. [24.] Şi, de vrême 
ce cu aceasta nu putu, ci toate ale lui înfricoşeri şi munci le 
vedea surpîndu-să, [25.] cît şi pre muieri, căci obrăzuia copiii 
cu pruncii, le surpa, ştiind mai nainte că aceasta vor păţi. [26.] 
De vrême, dară, ce poruncile lui să botjocorea de norod, el 
singur, prin munci pre fieştecarele cîte unul îndemna să guste 
de cêle pîngărite mîncări, să se lêpede de jidovie.

Cap 5

[1.] Şăzind, dară, înainte cu sfêtnicii împreună tiranul 
Antióh la oarecare loc nalt şi oştile dvorind la el împregiur 
cu arme, [2.] porunci lor cîte unul din jidovi a-i trage şi 
din căr- [886/1] nuri de porc şi cêle junghiiate la idoli să-i 
silească să guste. [3.] Iară, de nu vor vrea vreunii să mănînce 
spurcat, pre aceştia în roată învîrtindu-să, să-i omoară. [4.] 
Şi mulţi împreună hrănindu-să, unul dintîiu, anume Eliazár, 
de rudă preot, la ştiinţă legiuitoriu şi de vîrstă îndelungat şi 
la mulţi din cei de pregiur tiran pentru vîrstă era cunoscut, 
să aduse aproape de el. [5.] Şi văzîndu-l pre el Antióh, zise: 
[6.] „Eu mai nainte de ce voiu încêpe ce vor să fie muncile 
cêle asupra ta, o, bătrîne, sfătuite-voiu ca, gustînd de carne de 
porc, să te mîntuieşti. [7.] Pentru că mă ruşinez şi de vîrsta 
ta şi de căruntêţe, carea, după atîţia ani, nu mi să pare a face 
filosofêşte petrecînd cu lêgea cea jidovească. [8.] Pentru căci, 
dară, fiind cu dare la fire de această mîncare de carne a vitei te 
scîrbeşti? [9.] Pentru că fără de minte iaste aceasta să nu guşti 
din cêle ce-s fără de ponoslu dulci şi nedrept iaste a urî cêle 
ale firii haruri. [10.] Iară tu şi mai fără de minte a face mi să 
pare, de te vei mîndri pentru adevăr, încă şi pe mine vei huli, 
spre a ta certare. [11.] Nu te vei deştepta de la cea bîrfitoare 
filosofiia voastră şi răsipeşti gîndul tău cel măhnit şi, [12.] 
închinîndu-te la a mea iubitoare de oameni mîngăiêre, să nu 
să îndure de bătrînêţele tale? [13.] Pentru că şi aminte-ţi aduc, 
deşi iaste oarecare văzătoare putêre aceştii legi ai voastre, va 
ierta pre tine spre toată fărădelêgea ce să face de nevoie.” 

[14.] Într-acesta chip auzind Eleazór, au cerşit cuvînt [15.] 
şi, luînd volnicie, început-au a grăi în norod aşea: [16.] „Noi, 
Antióhe, cu dumnezeiască lêge nădăjduiţi fiind a petrêce, 
nici o nevoie mai sîlnică socotim a fi decît cea cătră lêgea 
noastră bună ascultare. [17.] Pentru acêea, dară, nici într-un 
chip a călca lêgea voim. [18.] Şi ce macar că nu cu adevărat ar 
fi lêgea noastră în ce chip gîndeşti, dumnezeiască, ci într-alt 
chip socotim pre ea a fi dumnezeiască, nici aşea slobod 
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fi legea noastră în ce chip gîndeşti dumnezeiască, ci într-alt 
chip socotim pre ea a fi dumnezeiască, nici aşa slobod ar fi 
nouă cea pentru bună credinţă mărire a izmeni. [19.] Să nu 
socoteşti, dar, păcat mic a fi acesta, de vom mînca spurcat. 
[20.] Pentru că şi la mici şi la mari a călca legea tot o potrivă 
este; [21.] pentru că prin fiecare lege asemenea să mîndreşte. 
[22.] Ce batjocoreşti filosofia noastră, ca cînd nu cu bune 
cuvîntare întru ea am fi sănătoşi. [23.] Pentru că întregăciunea 
minţii pre noi ne învaţă ca tutulor dulceţilor şi poftelor a birui, 
şi bărbăţia a învăţa, ca toată durerea de bunăvoie a răbda; 
[24.] şi dreptatea învaţă cît numai pre cela ce este Dumnezeu 
a cinsti cu mare cuviinţă. [25.] Pentru aceea nu mîncăm 
spurcat; pentru că crezînd a fi legea lui Dumnezeu, ştim că 
după fire, puind nouă lege, Ziditorul legii ne iartă. [26.] Şi 
cele ce vor împreuna cu ale noastre suflete a poruncit să le 
mîncăm, iar cele ce vor fi împrotivă a oprit să nu le mîncăm. 
[27.] Tirănesc lucru este, dar, nu numai a ne îndemna pre noi 
să călcăm legea, ci şi să mîncăm; [28.] ci nu vei rîde asupra 
mea acest rîs, [29.] nici pre cei sfinţi ai strămoşilor pentru 
ca să păzesc legea jurămînturi nu voiu părăsi. [30.] Nici 
de-mi ai tăia ochii şi să-mi topeşti ficaţii. [31.] Nu sînt eu aşa 
bătrîn şi fără de bărbăţie cît pentru buna credinţă să nu mi 
să întinerească mie gîndul. [32.] Către acestea roatele găteşte 
şi focul îl suflă mai tare. [33.] Nu aşa mă îndur de ale mele 
bătrîneţe [509] cît a strica eu prin mine legea cea de moşie. 
[34.] Nu te voiu amăgi, lege învăţătoare, nici te voiu lepăda, 
iubită răbdare, [35.] nici te voiu ruşina, filosoafe cuvinte, nici 
te voiu tăgădui, preoţie cinstită şi a punerii legii ştiinţă. [36.] 
Curat pre mine părinţii vor priimi, netemîndu-mă de ale tale 
cele pînă la moarte nevoi.”

Cap 6

[1.] Într-acest chip împrotivă răspunzînd spre ale tiranului 
mîngîieturi, stînd purtători de suliţe, cu amar trăgea pre 
Eleazar spre cele de munci. [2.] Întîi l-au dezbrăcat pre el [3.] 
şi apoi, legînd-l cu mîinile îndărăt, de amîndoă părţile cu bicele 
îl bătea. [4.] Strigînd strigătorul de altă parte: „Supune-te, supt 
poruncile împăratului!” [5.] Iar cel mare la minte Eleazar, ca 
în vis muncindu-se, nici într-un chip să schimba, [6.] ci înalţi 
întinzînd ochii la cer, să rumpea cu bicele cărnurile bătrînului 
şi-i preacura sîngele şi coastele i se rănea; [7.] şi, căzînd jos 
neputînd suferi trupul durerile, dirept avea şi neclătit gîndul. 
[8.] Deci, oare din cei amari paici, sărind, în deşărturi îl lovea, 
ca să se scoale fiind căzut. [9.] Iar el îngăduia durerile şi 
hulea nevoia şi răbda muncile; [10.] bătîndu-se, biruia pre cei 
ce muncea bătrînul [11.] şi de aceiaşi care îl muncea era cu 
mirare pentru bunătatea sufletului. 

[12.] Pentru aceea, de o parte făcîndu-li-se milă pentru 
bătrîneţele lui [13.] şi despre altă parte fiind ei în pătimirea 
obiceiului, apropiindu-se la el oarecarii dintru ai împăratului, 
zicea: [14.] „Pentru ce supt răutăţile acestea pre tine fără de 
socoteală te supui, Eleazar? [15.] Noi, dar, din cele fripte 
cărnuri vom pune şi tu, făţărind că guşti din cele de porc, 
te mîntuieşte.” [16.] Şi Eleazar zise: [17.] „Nu aşa rău să 

ar fi noao cea pentru bună credinţă mărire a izmeni. [19.] 
Să nu socoteşti, dară, păcat mic a fi acesta, de vom mînca 
spurcat. [20.] Pentru că şi la mici şi la mari a călca lêgea tot 
o potrivă iaste; [21.] pentru că prin fieştecare lêge asêmenea 
să mîndrêşte. [22.] Ce batjocoreşti filosofiia noastră, ca cînd 
nu cu bună-cuvîntare întru ea am fi sănătoşi. [23.] Pentru că 
întregăciunea minţii pre noi ne învaţă ca tuturor dulceţilor 
şi poftelor a birui, şi bărbăţiia a învăţa, ca toată durêrea de 
bunăvoie a răbda; [24.] şi dreptatea învaţă.cît numai pre cela 
ce iaste Dumnezeu a cinsti cu mare cuviinţă. [25.] Pentru 
acêea nu mîncăm spurcat; pentru că crezind a fi lêgea lui 
Dumnezeu ştim că după fire puind noao lêge, ziditoriul legii 
ne iartă. [26.] Şi cêle ce să vor împreună cu ale noastre suflete 
au poruncit să le mîncăm, iară cêle ce vor fi împrotivă au oprit 
să nu le mîncăm. [27.] Tirănesc lucru iaste, dară, nu numai 
a ne îndemna pre noi să călcăm lêgea, ce şi să mîncăm; [28.] 
ce nu vei rîde asupra mea a- [886/2] cest rîs, [29.] nici pre 
cei sfinţi ai strămoşilor pentru ca să păzesc lêgea jurămînturi 
nu voiu părăsi. [30.] Nici de mi-ai1 tăia ochii şi să-mi topeşti 
ficaţii. [31.] Nu sînt eu aşea bătrîn şi fără de bărbăţie, cît 
pentru buna credinţă să nu mi să întinerească gîndul. [32.] 
Cătră acêstea roatele gătêşte şi focul îl suflă mai tare. [33.] Nu 
aşea mă îndur de ale mêle bătrînêţe, cît a strica eu prin mine 
lêgea cea de moşie. [34.] Nu te voiu amăgi, lêge învăţătoare, 
nici te voiu lepăda, iubită răbdare, [35.] nici te voiu ruşina, 
filosoafe cuvinte, nici te voiu tăgădui, preoţie cinstită şi a 
punerii legii ştiinţă. [36.] Curat pre mine părinţii vor priimi, 
netemîndu-mă de ale tale cêle pînă la moarte nevoi.”

Cap 6

[1.] Într-acesta chip împrotivă răspunzind spre ale 
tiranului mîngăieturi, stînd purtători de suliţe, cu amar trăgea 
pre Eleazár spre cêle de munci. [2.] Întîiu l-au dezbrăcat pre 
el [3.] şi apoi, legîndu-l cu mîinile îndărăpt, de amîndoao 
părţile cu bicele îl bătea, [4.] strigînd strigătoriul de altă parte: 
„Supune-te supt poruncile împăratului!” [5.] Iară cel mai 
mare la minte Eleazár, ca în vis muncindu-să, nici într-un 
chip să schimba, [6.] ci înalţi întinzind ochii la ceriu, să 
rumpea cu bicele cărnurile bătrînului şi-i preacura sîngele şi 
coastele i să rănea; [7.] şi căzind jos, neputînd suferi trupul 
durerile, drept avea şi neclătit gîndul. [8.] Deci, oarecare din 
cei amari paici sărind, în deşărturi îl loviia, ca să se scoale, 
fiind căzut. [9.] Iară el îngăduia durerile şi huliia nevoia şi 
răbda muncile; [10.] bătîndu-să, biruia pre ceia ce munciia 
bătrînul [11.] şi de aceiaşi carii îl muncea era cu mirare pentru 
bunătatea sufletului. 

[12.] Pentru acêea, de o parte făcîndu-li-să milă pentru 
bătrînêţele lui [13.] şi despre altă parte fiind ei în pătimirea 
obicêiului, apropiindu-se la el oarecarii dintru ai împăratului, 
zicea: [14.] „Pentru ce supt răutăţile acêstea pre tine fără de 

1  În text, scris mïå’iÂ.
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gîndim, cei ce sîntem feciorii lui Avraam, cît muindu-ne 
de suflet, necuvios lucru este nouă să făţărnicim; [18.] că 
fără de socoteală este trăind spre adevăr viaţa cea pînă la 
bătrîneţe şi slava cea de asupra ei după lege păzindu-o, de 
acum să ne premenim [19.] şi noi singuri să ne facem celor 
tineri pildă necredinţii, ca şi arătare să ne facem mîncării de 
spurcăciuni. [20.] Şi ruşinat lucru este de vom mai trăi puţină 
vreme şi aceasta batjocorindu-ne de către toţi pentru frica!” 
[21.] Aşa mare la minte pre el văzîndu-l şi nici spre mila lor 
premenindu-se, la foc pre el îl aduseră. [25.] Unde, prin cele 
cu rău meşteşug lucruri de munci arzîndu-l de tot pre el, îl 
arunca şi pucioase turnări prin nările lui vărsa. [26.] Şi el pînă 
la oase fiind ars şi vrînd să-şi lase sufletul, întinse ochii către 
Dumnezeu şi zise: [27.] „Tu ştii, Dumnezeule, că fiind mică 
putinţă a mă mîntui, cu munci arzătoare mor pentru lege. 
[28.] Deci, blînd fii limbii tale, destul fiind pentru dînşii cu 
a noastră certare. [29.] Curăţitor fă lor  sîngele nostru şi în 
locul sufletelor lor ia sufletul mieu.” [30.] Şi acestea zicînd cel 
sfînt bărbat, cu bună cinste muri. 

[31.] Mărtusit, dar, biruitor este patimilor cel bun [510] 
credincios gînd. [32.] Pentru că de ar fi biruit patimile pre 
gînd, acestora, dar, aşa da mărturie biruinţii; [33.] iar acum, 
gîndul pre patemi biruind, lui dăm cu cuviinţă biruinţa 
povăţuirii. [34.] Şi pre drept este a mărturisi noi tărie a fi a 
gîndului, unde şi cele dinafară dureri arată că a biruit gîndul, 
[35.] şi a desfătărilor a birui şi nici la ele a se supune.

Cap 7

[1.] Pentru că, ca un bun cîrmaciu, gîndul părintelui nostru 
Eleazar, cîrmuind a bunei credinţe corabie întru a patimilor 
genune [2.] şi preacăznindu-se cu ale tiranului înfricoşări şi 
strecurîndu-se cu ale caznelor valuri, [3.] nici într-un chip 
a întors cîrmele bunei credinţe pînă unde a înotat la vadul 
biruinţei cei fără moarte. [4.] Nu că doar cetate la multe şi de 
multe feluri de meşteşuguri a îngăduit cu vitejie vrodinioară 
bătîndu-se! Precum preasfîntul acela sfîntul suflet cu cazne 
şi cu cleşte arzîndu-se a biruit pre cei ce încunjura, pentru 
gîndul bunii credinţe care era sprijinitor. [5.] Ca o margine 
înainte răpaos4 al său cuget părintele Eleazar, întinzînd, a 
înfrînt pre cele ce să nebunea ale patimilor furtuni. [6.] O, 
vrednicie al preoţiei preote, nu ţi-ai spurcat cei sfinţi dinţi, 
nici pre pîntecile cel ce dumnezeiasca credinţă a priimit l-ai 
împreunat cu spurcată mîncare. [7.] O, tocmitoare de lege şi 
filosoafe dumnezeiescului cuvînt, [8.] ca aceştia trebuie a fi ceia 
ce preoţesc legea care cu al său sînge şi cu vitejască sudoare 
cele pînă la moarte patimi sprijinesc. [9.] Tu, părinte, buna 
legea noastră prin răbdări spre slavă o ai adeverit şi curăţia, 
cinstindu-o, nu o ai stricat şi prin fapte încrezute ai făcut 

4 În text, scris rapaos, greşeală de tipar (n. ed.).

socoteală te supui, Eleazáre? [15.] Noi, dară, din cêle fripte 
cărnuri vom pune şi tu, făţărind că guşti din cêle de porc, te 
mîntuiêşte.” 

[16.] Şi Eleazár zisă: [17.]  „Nu aşea rău să gîndim, cei ce 
sîntem feciorii lui Avraám, cît muindu-ne de suflet, necuvios 
lucru iaste noao să făţărnicim; [18.] că fără de socoteală iaste, 
trăind spre adevăr viiaţa cea pînă la bătrînêţe şi slava cea de 
asupra ei după lêge păzindu-o, de acum să ne premenim 
[19.] şi noi singuri să ne facem celor tineri pildă necredinţii, 
ca şi arătare să ne facem mîncării de spurcăciuni. [20.] Şi 
ruşinat lucru iaste de vom mai trăi puţină vrême şi aceasta 
batjocorindu-ne de cătră toţi pentru frica!” [21.] Aşa mare la 
minte pre el văzindu-l şi nici spre mila lor premenindu-să, la 
foc pre el îl adusără. [25.] Unde, prin cêle cu rău meşteşug 
lucruri de munci arzindu-l [887/1] de tot, pre el îl arunca 
şi pucioase turnări prin nările lui vărsa. [26.] Şi el pînă la 
oase fiind ars şi vrînd să-şi lase sufletul, întinse ochii cătră 
Dumnezeu şi zise: [27.] „Tu ştii, Dumnezeule, că fiind mică 
putinţă a mă mîntui, cu munci arzătoare moriu pentru lêge. 
[28.] Deci, blînd fii limbii tale, destul fiind pentru dînşii cu 
a noastră certare. [29.] Curăţitoriu fă lor sîngele nostru şi în 
locul sufletelor lor ia sufletul mieu.” [30.] Şi acêstea zicînd cel 
sfînt bărbat, cu bună cinste muri. 

[31.] Mărturisit, dară, biruitoriu iaste patimilor cel bun 
credincios gînd. [32.] Pentru că, de ar fi biruit patimile pre 
gînd, acestora, dară, aşa da mărturiia biruinţii, [33.] iară 
acum, gîndul pre patimi biruind, lui dăm cu cuviinţă biruinţa 
povăţuirii. [34.] Şi pre drept iaste a mărturisi noi tăriia a fi a 
gîndului, unde şi cêle din afară dureri arăt că au biruit gîndul, 
[35.] şi a desfătărilor a birui şi nici la iale  a se supune.

Cap 7

[1.] Pentru că, ca un bun cîrmaciu, gîndul părintelui nostru 
Eleazár, cîrmuind a bunei credinţă corabie întru a patimelor 
genune [2.] şi preacăznindu-se cu ale tiranului înfricoşeri şi 
străcurîndu-se cu ale caznelor valuri, [3.] nici într-un chip au 
întors cîrmele bunei credinţă pînă unde au înotat la vadul 
biruinţei ceii fără moarte. [4.] Nu că doară cetate la multe şi de 
multe fêliuri de meşteşuguri au îngăduit cu vitejie vrodinioară 
bătîndu-să precum preasfîntul acela! Sfîntul suflet cu cazne 
şi cu clêşte arzindu-se au biruit pre cei ce încungiura, pentru 
gîndul bunii credinţă care era sprijinitoriu. [5.] Ca o margine 
înainte răpaos al său cuget părintele Eleazár, întinzînd, au 
înfrînt pre cêle ce să nebuniia ale patimilor furtuni. [6.] O, 
vrêdnice al preoţiei preoate, nu ţ-ai spurcat cei sfinţi dinţi, 
nici pre pîntecele cel ce dumnezeiasca credinţă au primiit l-ai 
împreunat cu spurcată mîncare! [7.] O, tocmitoare de lêge 
şi filosoafe dumnezeiescului cuvînt, [8.] ca aceştia trebuie a 
fi ceia ce preoţesc lêgea carii cu al său sînge şi cu vitejască 
sudoare, cêle pînă la moarte patimi sprijinesc. [9.] Tu, părinte, 
buna lêgea noastră prin răbdări spre slavă o ai adeverit şi 
curăţiia, cinstindu-o, nu o ai stricat şi prin fapte încrezute ai 
făcut ale dumnezeieştii filosofii cuvinte. [10.] O, decît munca 
mai silnice bătrîne şi decît focul mai tare unchiiaşule şi mai 
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ale dumnezeieştii filosofii cuvinte. [10.] O, decît munca mai 
silnice bătrîne şi decît focul mai tare unchiaşule şi mai mare 
decît patimile, Eleazare! [11.] Că, precum părintele Aaron, 
fiind înarmat cu cădelniţa, prin mulţimea limbii alergînd, pre 
cel arzător înger a biruit, [12.] aşa feciorul lui Aaron, Eleazar, 
prin foc topindu-se, nu i se întoarse gîndul; [13.] şi, cea mai 
de minune, bătrîn fiind, dezlegate fiind ale trupului întinsori 
către părintele şi slăbănogite cărnurile şi ostenite vinele, să 
întineriră prin gînd. [14.] [15.] O, fericite bătrîneţe şi cinstite 
bătrîneţe şi viaţa de lege, pre care credincioasă pecete a morţii 
le-a săvîrşit! 

[16.] Vezi, dar, bătrîn bărbat cea pînă la moarte durere 
au trecut cu mintea pentru buna credinţă. [17.] Mărturisit 
povăţuitor este patimilor cel bun credincios gînd. [1.] Pentru 
aceea, dar, şi tinerii cu al bunei credinţe gînd filosofind, mai 
grele munci biruiră.

[511]  Cap 8

[2.] Pentru că, de vreme ce după aceea să birui la arătare 
tiranul, neputînd să îndemne pre bătrîn a mînca spurca, 
atuncea foarte cu patimă porunci pre alţii din robimea 
evreiască să aducă şi, de vor mînca spurcat, să-i sloboază 
mîncînd, iar de se vor prici, mai amar să-i muncească. [3.] 
Acestea rînduind tiranul, era aducîndu-se cu bătrînă maică 
şapte fraţi buni şi viteji şi întru tot dăruiţi. [4.] Bucură-se de 
ei şi de buna cuviinţă mirîndu-se, le zîmbi lor şi, aproape 
chiemîndu-i, zise: [5.] „O, tinerilor, cu iubire de scotinţă 
frumseţele voastre eu laud şi mulţime de atîţia fraţi 
preacinstind, nu numai sfătuiesc să nu vă nebuniţi aceiaşi 
nebunii cu cel mai nainte căznit bătrîn, ci vă şi rog împreună 
îngăduind eu, ca să dobîndiţi al mieu prieteşug; [6.] pentru că 
aş putea în ce chip a certa pre ceia ce nu ascultă la ale mele 
porunci, aşa şi a face bine celora ce pre mine bine vor asculta. 
[7.] Credeţi, dar, că şi boierii asupra lucrurilor mele veţi lua, 
lepădîndu-vă de cel de moşie al vostru al politiei obiceiu. 
[8.] Şi luînd viaţă elinească şi primenindu-vă, desfătaţi-vă în 
tinereţele voastre; [9.] că, de vreme ce cu urgie mă veţi face 
prin neascultare, îndemna-mă-veţi pe mine spre groaznice 
munci, pre fieştecarele din voi cîte unul prin munci să-l pierz. 
[10.] Facă-vi-se, dar, milă de voi, de carii şi eu, neprietinul şi 
de vîrste şi de frumseţe nu mă îndur. [11.] Nu socotiţi aceasta 
că doar nu vă va fi nimic neascultînd, ci cu strămutătură a 
muri voi este gata?” 

[12.] Şi acestea zicînd, porunci să se puie înainte unealtele 
cele de munci, ca doar şi de frică va pleca pre ei să mînînce. 
[13.] Şi dacă pusără înainte purtătorii de suliţă vîrteajele din 
deznodăturile şi legăturile şi roatele şi pavăzele şi căldările 
şi tigăile şi degetarele şi mîinile cele de fier şi penile şi foii 
focului, răspunzînd tiranul, zise: [14.] „Voinicilor, fie-vă 
frică! Că şi judecata care cinstiţi blîndă va fi vouă, celor ce de 
nevoie călcaţi legea.” 

[15.] Şi ei, auzind mîngăituri şi văzînd groaznice, nu 
numai nu să temură, ci şi împrotivă filosofiră tiranului şi pre 
în bună cuvîntare tirănia lui o surpară. [16.] Şi ce vom gîndi? 

mare decît patimile Eleázare! [11.] Că, precum părintele 
Aáron, fiind înarmat cu cădêlniţa, prin mulţimea limbii 
alergînd, pre cel arzătoriu înger au biruit, [12.] aşa feciorul lui 
Aáron, Eleazár, prin foc topindu-să, nu i să întoarsă gîndul; 
[13.] şi, cea mai de minune, bătrîn fiind, dezlegate fiind ale 
trupului întinsori cătră părintele şi slăbănogite cărnurile şi 
[887/2] ostenite vinele, să întineriră prin gînd. [14.] [15.] O, 
fericite bătrînêţe şi cinstite căruntêţe şi viiaţa de lêge, pre 
carele credincioasă pecête a morţii le-au săvîrşit! 

[16.] Vezi, dară, bătrîn bărbat cea pînă la moarte durêre au 
trecut cu mintea pentru buna credinţă. Mărturisit povăţuitoriu 
iaste patimilor cel bun credincios gînd. [1.] Pentru acêea, 
dară, şi tinerii cu al bunei credinţă gînd filosofind, mai grêle 
munci biruiră.

Cap 8

[2.] Pentru că, de vrême ce după acêea să birui la arătare 
tiranul, neputînd să îndêmne pre bătrîn a mînca spurcat, 
atuncea foarte cu patimă porunci pre alţii din robimea 
jidovească să aducă şi, de vor mînca spurcat, să-i sloboază 
mîncînd, iară de să vor prici, mai amar să-i muncească. [3.] 
Acêstea rînduind tiranul, era aducîndu-să cu bătrînă maică 
şêpte fraţi buni şi vitêji şi întru tot dăruiţi. [4.] Bucură-să 
de ei şi de buna cuviinţă mirîndu-să, le zîmbi lor şi aproape 
chiemîndu-i, zisă: [5.] „O, tinerilor, cu iubire de socotinţă 
frumsêţele voastre eu laud şi mulţime de atîţia fraţi 
preacinstind, nu numai sfătuiesc să nu vă nebuniţi aceiiaşi 
nebunii cu cel mai nainte căznit bătrîn, ci vă şi rog, împreună 
îngăduind eu, ca să dobîndiţi al mieu prieteşug; [6.] pentru că 
aş putea în ce chip a certa pre ceia ce nu ascultă la ale mêle 
porunci, aşa şi a face bine celora ce pre mine bine vor asculta. 
[7.] Crêdeţi, dară, că şi boieríi asupra lucrurilor mêle veţi lua, 
lăpădîndu-vă de cel de moşie al vostru al politíei obiceaiu. 
[8.] Şi luînd viiaţă elinească şi primenindu-vă, desfătaţi-vă în 
tinerêţele voastre; [9.] că, de vrême ce cu urgie mă veţi face 
prin neascultare, îndemna-mă-veţi pre mine spre groaznice 
munci pre fieştecarele din voi cîte unul prin munci să-l pierz. 
[10.] Facă-vi-să, dară, milă de voi, de carii şi eu, nepriêtinul şi 
de vîrste şi de frumsêţe nu mă îndur. [11.] Nu socotiţi aceasta 
că, doară, nu vă va fi nimica neascultînd, ci cu strămutătură a 
muri voi iaste gata?” 

[12.] Şi acêstea zicînd, porunci să se puie înainte unêltele 
cêle de munci, ca doară şi de frică va pleca pre ei să mănînce. 
[13.] Şi deaca pusără înainte purtătorii de suliţă vîrtêjele, din 
deznodăturile şi legăturile şi roatele şi pavăzele şi căldările 
şi tigăile şi degetarele şi mîinile cêle de fier şi pênele şi foii 
focului, răspunzind tiranul, zisă: [14.] „Voinicilor, fie-vă 
frică! Că şi judecata care cinstiţi blîndă va fi voao, celor ce de 
nevoie călcaţi legea.” 

[15.] Şi ei, auzind mîngăituri şi văzind groaznice, nu 
numai nu să temură, ci şi împrotivă filosofiră tiranului şi 
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Neîndurători cu sufletele era vreunii şi nebărbaţi întru ei? 
Ce cuvinte le-ar fi trebuit a zice? Au nu cu acestea? [17.] „O, 
ticăloşii noi şi foarte fără minte, împăratul pre noi rugîndu-ne 
şi spre bună facere chiemîndu-ne, de vom asculta de el, [18.] 
pentru ce cu voie deşartă pre noi ne veselim şi muritoare 
neascultare cutezăm? [19.] Nu ne vom teme, bărbaţi fraţi, 
de unealtele muncilor şi vom socoti înfricoşările caznelor şi 
vom fugi de mărirea cea deşartă aceasta şi de cea purtătoare 
de pierzare sumeţie? [20.] Să ne fie milă de vîrstele noastre 
şi să nu ne îndurăm de ale maicii bătrîneţe [21.] şi să ne 
aducem amin- [512] te că, neascultînd, vom muri. [22.] Şi ne 
va ierta pre noi cea dumnezeiască judecată, pentru nevoie de 
împăratul temîndu-ne. [23.] Ci ne scoatem pre noi din viaţa 
cea dulce şi ne lipsim pre noi de lumea cea dulce? [24.] Să nu 
silim nevoia, nici să iubim cinstea spre a noastră strămutare, 
[25.] nici singură legea de bunăvoie pre noi ne omoară, 
temîndu-ne de unealtele cele muncitoare! [26.] De unde 
s-au pus nouă atîta iubire de price şi ne place răbdarea cea 
purtătoare de moarte, putînd cu volnicie a trăi, împăratului 
supuindu-ne?” [27.] Ci de acestea nimic nu zisără tinerii, cei 
ce vrea să se muncească, nici ş-au adus aminte; [28.] pentru 
că era nebăgători de seamă de patimi şi singuri ţiitori de 
dureri, [29.] cît, îndată ce au tăcut tiranul sfătuind pre ei ca 
să mînînce spurcat, toţi cu un glas dimpreună, ca dintr-un 
suflet, zisără către el:

Cap 9

[1.] „Ce zăboveşti, o, tirane? Pentru că gata sîntem a 
muri decît a călca cele de moşie ale noastre porunci. [2.] 
Pentru că ne ruşinăm de cuviinţele5 cele de la strămoşi, de 
nu cu cea sfetnică a legii bună ascultare şi cu Moisi ne vom 
lăuda? [3.] Nu sfătui, tirane, fărădelegi! Nu ne milui pre noi 
mai mult decît noi urîndu-ne; [4.] pentru că mai greu decît 
moartea aceasta socotim a fi mila ta, cea spre cea fără de lege 
mîntuire a noastră. [5.] Şi ne sperii pre noi, înfricoşindu-ne 
cu moartea cea prin munci, precum nu cu puţin mai nainte 
de Eleazar învăţînd. [6.] Şi, de vreme ce bătrînii jidovilor 
pentru buna credinţă şi munci răbdînd au binecrezut, mai 
pre dirept ar fi de am muri noi, tinerii, muncile nevoilor tale 
nebăgîndu-le în seamă, care şi învăţătorul nostru bătrînul 
le-a biruit. [7.] Ispiteşte, dar, tirane! Şi cu ale noastre suflete, 
de ne vei omorî pentru buna credinţă, nu gîndi să ne strici 
nouă muncindu-ne. [8.] Pentru că noi pre cea rea patimă şi 
răbdare ale bunătăţii biruinţe vom purta, [9.] iar tu pentru a 
noastră pîngărită ucidere destulă muncă vei îngădui de cea 
dumnezeiască vecinică.” 

[10.] Aceştia aşa zicînd, nu numai ca cînd s-ar fi îngreoiat 
asupra unor neascultători tiranul, ci ca şi asupra unora 
nemulţămitori să urgisi. [11.] Dirept aceea, pre cel mai mare 
dintr-înşii, poruncindu-se, îl aducea paici şi, rupîndu-i haina, 
îi legară mîinile şi braţele cu curele de altă parte. [12.] Cît, 

5 În text, scris k¨viicele, greşeală de tipar (n. ed.). 

pren2 bună cuvîntare tirăniia lui o surpară. [16.] Şi ce vom 
gîndi? Neîndurători cu sufletele era vreunii şi nebărbaţi întru 
ei? Ce cuvinte le-ar fi trebuit a zice? [17.] Au [888/1] nu cu 
acêstea? „O, ticăloşii noi şi foarte fără minte, împăratul pre 
noi rugîndu-ne şi spre bună facere chiemîndu-ne, de vom 
asculta de el, [18.] pentru ce cu voie deşartă pre noi ne veselim 
şi muritoare neascultare cutezăm? [19.] Nu ne vom tême, 
bărbaţi fraţi, de unêltele muncilor şi vom socoti înfricoşările 
caznelor şi vom fugi de mărirea cea deşartă aceasta şi de cea 
purtătoare de pierzare sumeţie? [20.] Să ne fie milă de vîrstele 
noastre şi să nu ne îndurăm de ale maicii bătrînêţe [21.] şi să 
ne aducem aminte că, neascultînd, vom muri. [22.] Şi ne va 
ierta pre noi cea dumnezeiască judecată, pentru nevoie de 
împăratul temîndu-ne. [23.] Ci ne scoatem pre noi din viiaţa 
cea dulce şi ne lipsim pre noi de lumea cea dulce? [24.] Să nu 
silim nevoia, nici să iubim cinstea spre a noastră strămutare, 
[25.] nici singură lêgea de bunăvoie pre noi ne omoară, 
temîndu-ne de unêltele cêle muncitoare! [26.] De unde 
s-au pus noao atîta iubire de price şi ne place răbdarea cea 
purtătoare de moarte, putînd cu volnicie a trăi, împăratului 
supuindu-ne?” [27.] Ci de acêstea nimica nu zisără tinerii cei 
ce vrea să se muncească, nici ş-au adus aminte; [28.] pentru 
că era nebăgători de samă de patimi şi singuri ţiitori de 
dureri, [29.] cît, îndată ce au tăcut tiranul sfătuind pre ei ca să 
mînînce spurcat, toţi cu un glas dinpreună, ca dintr-un suflet, 
zisără cătră el:

Cap 9

[1.] „Ce zăboveşti, o, tirane? Pentru că gata sîntem a muri 
decît a călca cêle de moşie ale noastre porunci. [2.] Pentru 
că ne ruşinăm de cuviinţele cêle de la strămoşi, de nu cu cea 
sfêtnică a legii bună ascultare şi cu Moisí ne vom lăuda? [3.] 
Nu sfătui, tirane, fărădelegi! Nu ne milui pre noi mai mult 
decît noi urîndu-ne, [4.] pentru că mai greu decît moartea 
aceasta socotim a fi mila ta, cea spre cea fără de lêge mîntuire 
a noastră. [5.] Şi ne sparii pre noi, înfricoşindu-ne cu moartea 
cea prin munci, precum nu cu puţin mai nainte de Eleazár 
învăţînd. [6.] Şi, de vrême ce bătrînii jidovilor, pentru buna 
credinţă şi munci răbdînd au binecrezut, mai pre drept ar fi 
de am muri noi, tinerii, muncile nevoilor tale nebăgîndu-le 
în samă, care şi învăţătoriul nostru, bătrînul, le-au biruit. 
[7.] Ispitêşte, dară, tirane! Şi cu ale noastre suflete, de ne 
vei omorî pentru buna credinţă, nu gîndi să ne strîci noao 
muncindu-ne! [8.] Pentru că noi, pre cea rea patimă şi 
răbdare, ale bunătăţii biruinţe vom purta, [9.] iară tu, pentru 
a nostră pîngărită ucidere, destulă muncă vei îngădui de cea 
dumnezeiască, vêcinică.” 

[10.] Aceştia aşea zicînd, nu numai ca cînd s-ar fi îngreoiat 
asupra unor neascultători tiranul, ci ca şi asupra unor 
nemulţămitori să urgisi. [11.] Drept acêea, pre cel mai mare 
dintr-înşii, poruncindu-să, îl aducea paicii şi, rumpîndu-i 
haina, îi legară mîinile şi braţele [888/2] cu curêle de altă 

2  În text, scris preAn.
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bătîndu-l cu bicile, au ostenit nimic nu săvîrşind, pusără-l 
pre el pre roată, [13.] prejur care întinzîndu-se cel de bună 
rudă născut tinerel, se desnoda, [14.] şi din toate închieturile 
frîngîndu-se, hulea zicînd: [15.] „Tirane preapîngărite şi al 
cereştii judecăţi vrăjmaş şi fără de omenie, n-am ucis oameni 
de mă căzneşti într-acest chip, nici am păgînit, ci legea 
dumnezeiască păzesc.” [16.] Şi purtătorii de suliţe zicînd: 
„Mărturiseşte că vei mînca, [513] ca să te mîntuieşti de 
munci.”, [17.] iar el zice: „Nu aşa vă este vouă mai tare roata, 
o, spurcaţi poslujnici, cît a înfrîna gîndul mieu, tăieţi-mi 
mădulările şi îmi ardeţi cărnurile, strămutaţi închieturile. 
[18.] Pentru că prin toate muncile vă voiu supune pre voi, 
că singuri feciori evreilor pentru bunătate sînt nebiruiţi.” 
[19.] Acestea zicînd, foc dedesuptu-i aşternură şi să dederă 
în laturi. [20.] Mai întinzînd roata mînjindu-se de toate 
părţile roata de sînge şi grămada cărbunilor de picăturile 
puroilor să stingea şi pregiur osia roatei cura cărnurile. [21.] 
Şi tăiată pregiur fiind închegarea oasilor, cel mare la minte 
şi tinerelul avramieu n-a suspinat, [22.] ci, precum în foc 
primenindu-se spre nestricare răbda cu vitejie strămutările, 
[23.] „Asemănaţi-vă mie, fraţilor!”, zicînd: „Să nu părăsiţi 
rîndul veacului mieu, nici să vă lepădaţi de a frăţiei mele 
bărbăţie sfîntă şi blagorodnică. [24.] Oştire oştiţi pentru 
buna credinţă, prin care blîndă este cea dreaptă şi de moşie 
a noastră socotinţă care s-au făcut neamului, certa-va pre cel 
necertat tiran!” [25.] Şi acestea zicînd cel sfînt cuvios tinerel, 
îşi lepădă sufletul.

[26.] Mirîndu-se toţi de tăria sufletului lui, aducea 
purtătorii de suliţe pre cel de vîrstă după cel dintîi, al doilea, 
şi puind mîinile cele de fier, cu ascuţite unghi la lucru de 
muncă, făcut în chip de pavăză, l-au legat pre el. [27.] Cît, 
întrebîndu-l de va vrea să mănînce porc, mai nainte de a se 
munci, cel de bună rudă gând au auzit. [28.] Trăgîndu-i cu 
mîinile de fier carnea toată şi pielea capului de la umere pînă 
la barbă, fiarăle cele ca pardoşii au tras. Şi el această durere 
cu greu îngăduind, zicea: [29.] „Cît este de dulce tot chipul 
morţii, pentru cea de moşie a noastră bună credinţă. [30.] Nu 
ţi să pare, decît toţi mai fără de omenie tirane, mai mult decît 
mine tu acum a te munci, văzînd că să biruieşte cel tirănesc 
al tău mîndru gînd de răbdarea cea pentru bună credinţa 
noastră? [31.] Pentru că eu, cu cele pentru bunătate dulceţi de 
dureri mă uşurez, [32.] iar tu întru ale păgîniei înfricoşeri te 
munceşti, iar nu vei scăpa, preapîngărite tirane, de judecăţile 
dumnezeieştii urgii!” 

Cap 10

[1.] Şi acesta de vecinică pomenire moarte îngăduind, cel 
al treilea să aducea, rugîndu-să mult de către mulţi pentru 
ca, gustînd, să se mîntuiască. [2.] Şi el, strigînd, zise: „Nu 
ştiţi că un tată pre mine cu cei morţi m-a semănat şi unaşi 
maică m-a născut şi pre ale lor porunci ne-am hrănit. [3.] 
Nu leapăd cea de bună rudă a frăţiei rudenie.” [5.] Şi ei, cu 
amar suferind îndrăznirea bărbatului, cu unealte puitoare la 
închieturi mîinele lui şi picioarele deznoda şi dintru închieturi, 

parte. [12.] Cît, bătîndu-l cu bicele, au ostenit, nimica 
nu săvîrşind, pusără-l pre el pre roată,  [13.] prejur carea 
întinzîndu-să cel de bună rudă născut tinerel, să deznoda; 
[14.] şi, din toate închieturile frîngîndu-să, huliia, zicînd: 
[15.] „Tirane preapîngărite şi al cereştii judecăţi vrăjmaş şi 
fără de omenie, n-am ucis oameni, de mă căzneşti într-acesta 
chip, nici am păgînit, ci lêgea dumnezeiască păzăsc.” [16.] Şi 
purtătorii de suliţe zicînd: „Mărturisêşte că vei mînca, ca să 
te mîntuieşti de munci.”, [17.] iară el zise: „Nu aşea vă iaste 
voao mai tare roata, o, spurcaţi poslujnici, cît a înfrîna gîndul 
mieu; tăiaţi-mi mădulările şi îmi ardeţi cărnurile şi strămutaţi 
închieturile. [18.] Pentru că prin toate muncile vă voiu supune 
pre voi, că sînguri feciorii ovreilor pentru bunătate sînt 
nebiruiţi.” [19.] Acêstea zicînd, foc dedesuptu-i aşternură 
şi să dêderă în laturi mai întinzînd roata,, [20.] mînjindu-să 
de toate părţile roata de sînge şi grămada cărbunilor de 
picăturile puroilor să stîngea şi pregiur osiia roatei cura 
cărnurile. [21.] Şi tăiată împregiur fiind închegarea oaselor, 
cel mare la minte şi tinerelul avramieu n-au suspinat, [22.] ci 
precum în foc primenindu-să, spre nestricare răbda cu vitejie 
strămutările, [23.] „Asemănaţi-vă mie, fraţilor!”, zicînd: „Să 
nu părăsiţi rîndul veacului mieu, nici să vă lăpădaţi de a frăţiei 
mêle bărbăţie,. [24.] sfîntă şi blagorodnică oştire oştiţi pentru 
buna credinţă, prin carea blîndă e cea dreaptă şi de moşie a 
noastră socotinţă care s-au făcut neamului, certa-va pre cel 
necertat tiran!” [25.] Şi acêstea zicînd cel sfînt cuvios tinerel, 
îşi lăpăda sufletul. 

[26.] Şi mirîndu-să toţi de tăriia sufletelui lui, aducea 
purtătorii de suliţe pre cel de vîrstă după cel dintîiu, al doilea; 
şi, puind mîinile cêle de fier cu ascuţite unghi la lucru de 
muncă făcut în chip de păvază, l-au legat pre el. [27.] Cît, 
întrebîndu-l de va vrea să mănînce porc, mai nainte de-a se 
munci, cel de bună rudă gînd au auzit. [28.] Trăgîndu-i cu 
mîinile de fier carnea toată şi piêlea capului, de la umere pînă 
la barbă, fiiarăle cêle ca pardoşii au tras. Şi el această durêre 
cu greu îngăduind, zicea: [29.] „Cît e de dulce tot chipul 
morţii pentru cea de moşie a noastră bună credinţă. [30.] Nu 
ţi se pare, decît toţi mai fără de omenie tirane, mai mult decît 
mine tu acum a te munci, văzînd că să biruiêşte cel tirănesc 
al tău mîndru gînd de răbdarea cea pentru bună credinţă a 
noastră? [31.] Pentru că eu cu cêle pentru bunătate dulceţi de 
dureri mă uşurez, [32.] iară tu întru ale păgîniei înfricoşeri te 
munceşti; iară nu vei scăpa, preapîngărite tirane, de judecăţile 
dumnezeieştii urgii!”

Cap 10

[1.] Şi acesta de vêcinică pomenire moarte îngăduind, cu 
al treilea să aducea, rugîndu-să mult de cătră mulţi pentru 
ca, gustînd, să se mîntuiască. [2.] Şi [889/1] el, strigînd, zisă: 
„Nu ştiţi că un tată pre mine cu cei morţi m-au sămănat şi 
unaşi maică m-au născut şi pre ale lor porunci ne-am hrănit? 
[3.] Nu leapăd cea de bună rudă a frăţiei rudenie.” [5.] Şi ei, 
cu amar suferind îndrăznirea bărbatului, cu unêlte puitoare 
la încheieturi mîinile lui şi picioarele deznoda şi dintru 
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zăvorîndu-le, le dejghina [6.] şi degitele, braţile şi fluierile şi 
coturile le frîngea. [7.] Şi nici într-un chip putea [514] pre 
el să-l înfrîneze, împregiur trăgîndu-i pielea cu marginile 
vîrfurile degitelor, să belea; [8.] şi îndată-l aducea împregiurul 
roatei, pregiur care dintru închietură ieşindu-i mădulările, 
îi scotea mădulările, îşi vedea cărnurile căzînd împregiur şi 
asupra ficaţilor picături de sînge cura. [9.] Şi vrînd să moară. 
zise: [10.] „Noi, dar, o preapîngărite tirane, pentru învăţătura 
şi bunătatea lui Dumnezeu acestea pătimim. [11.] Iar tu, 
pentru păgînătate şi pentru spurcata ucidere nepricepute vei 
răbda munci.” 

[12.] Şi acesta murind, cu cuviinţă frăţească, pre al patrulea 
trăgea, zicînd: [13.] „Să nu te nebuneşti şi tu cu nebunia fraţilor 
tăi!” [14.] Şi el zice lor: „Nu aveţi voi focul aşa mai arzător, 
cît să mă înfricoşaţi pre mine. [15.] Pre fericita a fraţilor miei 
moarte şi cea vecinică a tiranului pierire şi pre cea pururea 
pomenită a celor buni credincioşi viaţă, nu mă voiu lepăda 
de cea de bun pod frăţie. [16.] Gîndeşti, tirane, muncile 
pentru ca şi prin ele să te înveţi că frate sînt celor de mai 
nainte munciţi!” [17.] Acestea auzind cel de sînge mîncător 
şi ucigător şi preapîngărit Antioh, au poruncit limba lui să-i 
taie. [18.] Şi el zise: „Măcar că vei lua organul glasului, iar 
încăşi şi pre cei ce tac îi ascultă Dumnezeu. [19.] Iată, înainte 
s-au slobozit limba, tăiaşi-o! Ca nu pentru aceasta vei tăia 
limba gîndului nostru. [20.] Cu dulceaţă pentru Dumnezeu 
părţile trupului le ciuntim. [21.] Iar pre tine, curînd te va certa 
Dumnezeu, pentru că pre cea cîntătoare de dumnezeieştile 
laude limbă o tai.”

Cap 11

[1.] Deci dacă muri şi acesta cu munci căznindu-se, cel al 
cincilea a sărit, zicînd: [2.] „Nu zăbovi, tirane, spre cea pentru 
bunătate caznă; [3.] că şi eu de la sini-mi am venit, ca şi pre 
mine omorîndu-mă, certare de mai multe nedreptăţi vei fi 
dator la cea cerească judecată. [4.] O, urîtoare de oameni şi 
urîtoare de bunătate, ce am făcut noi de ne prazi într-acest 
chip? [5.] Căci credem în Ziditorul tutulor şi după a lui bună 
lege trăim! [6.] Ci acestea de cinste, nu de cazne, sînt vrednice.” 
[9.] Ca aceste zicînd dărdaşii legîndu-l pre el îl trăgea spre 
pavăză, [10.] de care legîndu-l pre el de genunche şi acestea 
cu cleşte de fier împreunîndu-le, îi înduplecară mijlocul spre 
o pană de roată, prejur care cu totul pre împrejurul roatei ca 
un scorpiu înfrîngîndu-se să deznoda, [11.] Într-acestaşi chip 
şi duhul strîngîndu-i-se, şi trupul rugîndu-se: „Bune, zicea, 
fără de voie, [12.] o, tirane, hărăzăşti nouă haruri prin mai tari 
dureri arătînd cea despre legea noastră tărie.”

[13.] Şi murind şi acesta, cel al şaselea tinerel să aducea. 
Pre care, întrebînd tiranul de va vrea să mănînce să se 
slobozească, zise: [14.] „Eu de vîrstă decît fraţii sînt mai 
tînăr, iar la cuget, de o vîrstă; [15.] pentru că la acesteaşi şi 
născînd şi hrănindu-ne am fost şi pentru acesteaşi şi a muri 
datori sîn- [515] tem asemene. [16.] Deci, de ţi se pare ţie a 
munci, căci nu mănînc spurcat, munceşte!” [17.] Acestea el 
zicîndu-le, aducea pre el la roată. [18.] De care, întinzîndu-se 

încheieturi, zăvorundu-le, le dejghina [6.] şi dêgetile, braţele 
şi fluierile şi coturile le frîngea. [7.] Şi nici într-un chip putea 
pre el să-l înfrînêze, împregiur trăgîndu-i piêlea cu marginile, 
vîrfurile dêgetelor, să beliia; [8.] şi îndată-l aducea împregiurul 
roatei, pregiur carea dintru închietură ieşindu-i mădulările, 
îi scotea mădulările, îşi vedea cărnurile căzînd împregiur şi 
asupra ficaţilor picături de sînge cura. [9.] Şi vrînd să moară, 
zisă: [10.] „Noi, dară, o, preapîngărite tirane, pentru învăţătura 
şi bunătatea lui Dumnezeu acêstea pătimim. [11.] Iară tu, 
pentru păgînătate şi pentru spurcata ucidere, nepricepute vei 
răbda munci.” 

[12.] Şi acesta murind, cu cuviinţă frăţească, pre al patrulea 
trăgea, zicînd: [13.] „Să nu te nebuneşti şi tu cu nebuniia 
fraţilor tăi!” [14.] Şi el zisă lor: „Nu aveţi voi focul aşea mai 
arzătoriu, cît să mă înfricoşaţi pre mine. [15.] Pre fericita a 
fraţilor miei moarte şi cea vêcinică a tiranului pierire şi pre 
cea pururea pomenită a celor buni credincioşi viiaţă, nu mă 
voiu lepăda de cea de bun rod frăţie. [16.] Gîndêşte, tirane, 
muncile pentru ca şi prin iale să te înveţi că frate sînt celor 
de mai nainte munciţi!” [17.] Acêstea auzind cel de sînge 
mîncătoriu şi ucigătoriu şi preapîngărit Antioh, au poruncit 
limba lui să-i taie. [18.] Şi el zisă: „Măcar că vei lua organul 
glasului, iară încăşi şi pre cei ce tac îi ascultă Dumnezeu. [19.] 
Iată, înainte s-au slobozit limba, tăiaşi-o! Că nu pentru aceasta 
vei tăia limba gîndului nostru. [20.] Cu dulceaţă pentru 
Dumnezeu părţile trupului le ciuntim. [21.] Iară pre tine, 
curînd te va certa Dumnezeu, pentru că pre cea cîntătoare 
de dumnezeieştile laude limbă o tai.”

Cap 11

[1.] Deci, deacă muri şi acesta cu munci căznindu-să, cel 
al cincilea au sărit, zicînd: [2.] „Nu zăbovi, tirane, spre cea 
pentru bunătate caznă; [3.] că şi eu de la sini-mi am venit, ca 
şi pre mine omorîndu-mă, certare de mai multe nedreptăţi vei 
fi datoriu la cea cerească judecată. [4.] O, urîtoare de oameni 
şi urîtoare de bunătate, ce am făcut noi de ne prazi într-acesta 
chip? [5.] Căci credeam în Ziditoriul tuturor şi dup-a lui 
bună lêge trăim! [6.] Ci acêstea de cinste, nu de cazne sînt 
vrêdnice.” [9.] Ca acêstea zicînd, dărdaşii legîndu-l pre el, îl 
trăgea spre pavăză, [10.] de care legîndu-l pre el de genunche 
şi acêstea cu clêşte de fier împreunîndu-le, îi înduplecară 
mijlocul spre o pană de roată; pregiur carele, cu totul pre 
în- [889/2] pregiurul roatei, ca un scorpiu înfrîngîndu-să, să 
deznoda. [11.] Într-acestaşi chip şi duhul strîngîndu-i-să şi 
trupul rugîndu-să, „Bune, zicea, fără de voie, [12.] o, tirane, 
hărăzeşti noao haruri prin mai tari dureri, arătînd cea despre 
lêgea noastră tărie.” 

[13.] Şi, murind şi acesta, cel al şêsălea tinerel să aducea. 
Pre carele, întrebînd tiranul de va vrea să mănînce, să se 
slobozească, zise: [14.] „Eu de vîrstă decît fraţii sînt mai 
tînăr, iară la cuget, de o vîrstă; [15.] pentru că la acêstea-şi 
şi născînd şi hrănindu-ne am fost şi pentru acêsteaşi şi a 
muri datori sîntem asêmene. [16.] Deci, de ţi se pare ţie a 
munci, căci nu mănînc spurcat, muncêşte.” [17.] Acêstea el 
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afară din mădulare şi dejghinîndu-se, să ardea dedesupt. [19.] 
Şi cu frigări ascuţite arzîndu-le, la spate le aducea şi coastele 
pătrunzîndu-le şi ficaţii ardea. [20.] Şi el, căznindu-se, cel de 
sfîntă şi cuvioasă osteneală, zicea: „Spre care pentru buna 
credinţă, spre deprindere de dureri atîţa fraţi chiemaţi fiind, 
nu ne-am biruit! [21.] Pentru că nebiruită este, o, tirane, cea6 
bună credincioasă ştiinţă. [22.] Cu bună bunătate înarmat 
fiind, voiu muri şi eu cu fraţii miei [23.] mare vrăjmaş al 
mieu biruind. [24.] Înnoitoare de munci şi vrăjmaşi celor 
ce adevărat binecred, şase tinerei am surpat tirănia ta. [25.] 
Pentru că a nu putea tu să premeneşti gîndul nostru, nici a ne 
sili către mîncarea spurcăciunii, au nu-ţi este ţie surpare? [26.] 
Focul tău rece este la noi şi fără de durere pavăzele, [27.] că 
nu ai tiranului, ci ai dumnezeieştii legi stau înaintea noastră 
purtători de suliţe;pentru aceea, nebiruit avem gîndul.”

Cap 12

[1.] Dacă şi acesta cu fericire muri, puindu-se întru o 
căldare, cel al şaptelea veni, decît toţi mai tînăr, [2.] spre 
care milostivindu-se tiranul, măcar cărui de către toţi fraţii 
pre sine chinuindu-se ades tiranul şi văzînd legăturile prejur, 
copil fiind, mai aproape de el l-au chiemat şi a-l mîngăia să 
ispitea, zicînd: [3.] „Săvîrşitul nebuniei fraţilor tăi îl vezi! Că 
pentru neascultarea strămutîndu-se, au murit. [4.] Şi tu, de nu 
vei asculta, sărace, muncindu-te, şi tu vei muri mai nainte de 
vremi-ţi, [5.] iar, ascultînd, prietin vei fi şi lucrurile împărăţiei 
vei povăţui.” [6.] Şi acestea mîngăindu-l, pre maica copilului 
au chiemat, ca de sine făcîndu-i-se milă, de atîţia feciori fiind 
lipsită, să se pornească către mîntuire, cu bună ascultare 
făcînd pre cel rămas. [7.] Şi maică-sa cu cel ovreiesc glas 
îndemnîndu-l pre el, după cum vom grăi, [8.] „Dezlegaţi-mă”, 
zisă, „ca să zic împăratului şi, împreună cu el, la toţi prietinii.” 
[9.] Şi, bucurîndu-se foarte spre făgăduinţa copilului, de sîrg 
îl dezlegară. [10.] Şi alergînd la una de aproape din tigăi: [11.] 
„Necurate”, zise, „şi decît toţi răii preapăgîne tirane, nu te 
ruşinaşi de la Dumnezeu luînd bunătăţile şi împărăţia şi 
slugile lui a le omorî şi pre cei de bună credinţă învăţători 
să-i strămuţi? [12.] Pentru care aşteaptă-te certarea mai cu 
adese şi vecinicul foc şi munci, carele în tot veacul nu te vor 
părăsi. [13.] Nu te ruşinaşi, om fiind, cel ce eşti asemenea ca 
o fiară, pre cei de o potrivă pătimitori şi tot din nişte stihii 
fiind făcuţi să7 le tai limbile şi într-acest chip, muncindu-i, 
să-i căzneşti? [14.] Alţii, dar, vitejaşte murind, au plinit cea 
către Dumnezeu bună credinţă, iar tu rău vei plînge, pre cei 
ai bunătăţii [516]  ostenitori fără de vină omorîndu-i. [15‑16.] 
Pentru aceea, şi eu, a muri vrînd, nu fug de către a fraţilor 
miei vitejie.” Şi acestea zicînd, singur au sărit asupra tigăilor, 
şi aşa-şi dede sufletul.

6 În text, scris çe, greşeală de tipar (n. ed.). 
7 În text, scris se, greşeală de tipar (n. ed.). 

zicîndu-le, aducea pre el la roată. [18.] De carea, întinzîndu-să 
afară din mădulare şi dejghinîndu-să, să ardea dedesupt. [19.] 
Şi cu frigări ascuţite arzîndu-le, la spate le aducea şi coastele 
pătrunzîndu-le şi ficaţii ardea. [20.] Şi el, căznindu-să, cel 
de sfîntă şi cuvioasă osteneală, zicea: „Spre carele, pentru 
buna-credinţă, spre depindere de dureri atîţia fraţi chemaţi 
fiind, nu ne-am biruit! [21.] Pentru că nebiruită iaste, o, 
tirane, cea bună credincioasă ştiinţă. [22.] Cu bună bunătate 
înarmat fiind, voiu muri şi eu cu fraţii miei [23.] mare vrăjmaş 
al mieu biruind. [24.] Înnoitoare de munci şi vrăjmaşi celor 
ce adevărat binecred, şêsă tinerei am surpat tirăniia ta. [25.] 
Pentru că a nu putea tu să premeneşti gîndul nostru, nici a 
ne sili cătră mîncarea spurcăciunii, au nu-ţi iaste ţie surpare? 
[26.] Focul tău rêce e la noi şi fără de durêre pavăzele, [27.] 
că nu ai tiranului, ci ai dumnezeieştii legi stau înaintea noastră 
purtători de suliţe; pentru acêea, nebiruit avem gîndul.”

Cap 12

[1.] Şi deaca şi acesta cu fericire muri, puindu-să întru 
o căldare, cel al şêptelea veni, decît toţi mai tinăr; [2.] spre 
carele milostivindu-să tiranul, măcar cărui de cătră toţi fraţii 
pre sine chinuindu-să, ades tiranul şi văzînd legăturile prejur, 
copil fiind, mai aproape de el l-au chemat şi a-l mîngăia să 
ispitea, zicînd: [3.] „Săvîrşitul nebuniei fraţilor tăi îl vezi! Că 
pentru neascultarea, strămutîndu-să, au murit. [4.] Şi tu, de nu 
vei asculta, sărace, muncindu-te, şi tu vei muri mai nainte de 
vrême-ţi, [5.] iară ascultînd, priêtin vei fi şi lucrurile împărăţiei 
vei povăţui.” [6.] Şi acêstea mîngăindu-l, pre maica copilului 
au chiemat, ca de sine făcîndu-să milă, de atîţia feciori fiind 
lipsită, să se pornească cătră mîntuire, cu bună ascultare 
făcînd pre cel rămas. [7.] Şi maică-sa, cu cel ovreiesc glas 
îndemnîndu-l pre el, după cum vom grăi: [8.] „Dezlegaţi-mă”, 
zisă, „ca să zic împăratului şi, împreună cu el, la toţi priêtinii.” 
[9.] Şi, bucurîndu-să foarte spre făgăduinţa copilului, de sîrg 
îl dezlegară. [10.] Şi [890/1] alergînd la una de aproape din 
tigăi: [11.] „Necurate”, zisă, „şi decît toţi răii preapăgîne tirane, 
nu te ruşinaşi de la Dumnezeu luînd bunătăţile şi împărăţiia 
şi slugile lui a le omorî şi pre cei de bună credinţă învăţători 
să-i strămuţi? [12.] Pentru care aşteaptă-te certarea mai cu 
adêse şi vêcinicul foc şi munci carele în tot veacul nu te vor 
părăsi. [13.] Nu te ruşinaşi, om fiind, cel ce eşti asêmenea ca 
o fiiară, pre cei de o potrivă pătimitori şi tot din nişte stíhii 
fiind făcuţi să le tai limbile şi, într-acesta chip muncindu-i, 
să-i căzneşti? [14.] Alţii, dară, vitejêşte murind, au plinit cea 
cătră Dumnezeu bună credinţă; iară tu rău vei plînge, pre 
cei ai bunătăţii ostenitori fără de vină omorîndu-i. [15‑16.] 
Pentru acêea, şi eu a muri vrînd, nu fug de cătră a fraţilor 
miei vitejie.” Şi acêstea zicînd, sîngur au sărit asupra tigăilor 
şi aşea-şi dêde sufletul.



A N E X E 181

Filotei, pag. 516-517Micu, pag. 890

Cap 13

[1.] Vezi, dar, că cele pînă la moarte dureri au călcat cei 
şapte fraţi, împreună s-au mărturisit de către toate părţile că 
singur ţiitor patimilor este cel bun credincios gînd. [2.] Că, 
în ce chip de s-ar fi supus patimilor, ar fi mîncat spurcat, 
zicere-am aceştia, dar, pre sine să se fie biruit. [3.] Ci acum 
nu aşa, ci cu gîndul cel ce să laudă la Dumnezău au biruit 
patimile. [4.] Şi nu este a nebăga de seamă domnia cugetului 
pentru că au biruit şi patima şi durerile. [5.] Cum, dar, nu este 
la aceştia cuvîntarea cea bună de patimi biruitoare a mărturisi, 
carii prin ale focului dureri nu s-au întors? [6.] Pentru că în 
ce chip sînt puse, înainte-s turnurile limanurilor, înfricoşările 
valurilor înfrîngîndu-le, cu linişte da vadul celor ce umblă, 
[7.] aşa cea cu şapte turnuri a tinerilor bună cuvîntare, care 
a întărit vadul bunei credinţe, au biruit neoprirea patimilor. 
[8.] Pentru că, întinzînd danţul bunei credinţe, îndemnară-se 
unul pre altul, zicînd: [9.] „Frăţeşte să murim, fraţilor, pentru 
legea! Să ne asemănăm celor trei tineri de la Siria, carii pre 
cel întocmai cu focul cuptor au călcat. [10.] Să nu fim bărbaţi 
fricoşi către a bunei credinţe arătare.” [11.] Şi unul: „Aibi 
nădejde, frate!”, zicea. Iar altul: „Cu blagorodnie rabdă!” 
[12.] Iar altul, pomenind, zicea: „Aduceţi-vă aminte de unde 
sînteţi sau cu mîna cărui părinte a să junghia pentru buna 
credinţă au îngăduit Isaac!” [13.] Şi fiecare, unul altuia toţi 
împreună căutînd, luminoşi şi foarte îndrăzneţi, loruşi zicea: 
„Lui Dumnezeu să ne făgăduim din toată inima, celui ce au 
dat sufletele şi să ne purtăm prejur paza legii trupurile. [14.] Să 
nu ne temem de cela ce să pare că omoară trupul, [15.] pentru 
că mare este primejdia sufletului în munca cea vecinică zicînd 
celor ce calcă porunca lui Dumnezeu. [16.] Să ne înarmăm8, 
dar, cu dumnzeasca biruinţă dumnezeiescului gînd. [17.] 
Pentru că aşa murind noi, Avraam, Isaac şi Iacov ne vor arăta 
şi toţi părinţii ne vor lăuda.” [18.] Şi fieştecăruia din fraţii cei 
ce să trăgea dintru ei zicea cei rămaşi: „Să nu ne ruşinezi pre 
noi, frate, nici să amăgeşti pre cei ce au murit mai nainte de 
noi fraţi. [19.] Nu fiţi necunoscători de ale frăţiei dragoste, 
carile cea dumnezeiască şi preînălţată socoteală prin părinţii 
celor ce s-au făcut le-au împărţit şi prin pîntecele maicei 
răsădind, [20.] întru care fraţilor vremea potrivă lăcuindu-o 
şi întru unaşi vreme zidindu-ne şi de la sînge crescîndu-ne şi 
prin un suflet săvîrşindu-ne [21.] şi prin mijlocul unii vremi 
născîndu-ne şi tot dintru unele izvoară bînd lapte, dintru carii 
împreună să hrănesc din brăţişare iubitoare de fraţi suflete 
[22.] şi cresc mai tare, pentru soţia ta te hrăniiu şi pentru 
cea de toate zilele obiceiuri şi ceailalte învăţături.” [23.] Şi 
aşa, dar, fiind împreună patimilor iubirea frăţiei, cei şapte 
[517]  fraţi mai vîrtos a pătimi împreună fură întru eişi, [24.] 
pentru că o lege fiind învăţaţi şi tot unele bunătăţi învăţînd 
şi cu cea dreaptă viaţă împreună hrănindu-se, mai vîrtos 
pre ei să iubea. [25.] Pentru că cea asemene răvnire a bunei 
bunătăţi adăogea lor cea dintru ei unire, [26.] pentru că cu 
bună credinţă mai dorită lor îşi făcea iubirea frăţiei. [27.] Ci 

8 În text, scris sß ne n armat, greşeală de tipar (n. ed.)

Cap 13

[1.] Vezi, dară, că cêle pînă la moarte dureri au călcat cei 
şêpte fraţi, împreună s-au mărturisit de cătră toate părţile că 
singur ţiitoriu patimilor iaste cel bun credincios gînd. [2.] Că, 
în ce chip de s-ar fi supus patimilor, ar fi mîncat spurcat, 
zicere-am aceştia, dară, pre sine să se fie biruit. [3.] Ci acum nu 
aşa, ci cu gîndul cel ce să laudă la Dumnezeu au biruit patimile. 
[4.] Şi nu iaste a nebăga de samă domniia cugetului, pentru 
că au biruit şi patima şi durerile. [5.] Cum, dară, nu iaste la 
aceştia cuvîntarea cea bună, de patimi biruitoare a mărturisi, 
carii prin ale focului dureri nu s-au întors? [6.] Pentru că, în 
ce chip sînt puse, înainte-s turnurile limanurilor, înfricoşările 
valurilor înfrîngîndu-le, cu linişte da vadul celor ce umblă, 
[7.] aşa cea cu şapte turnuri a tinerilor bună cuvîntare, care 
au întărit vadul bunei credinţe, au biruit neoprirea patimilor. 
[8.] Pentru că, întinzînd danţul bunei credinţe, îndemnară-să 
unul pre altul, zicînd: [9.] „Frăţêşte să murim, fraţilor, pentru 
lêgea! Să ne asămînăm celor trei tineri de la Síriia, carii pre cel 
întocma cu focul cuptoriu au călcat. [10.] Să nu fim bărbaţi 
fricoşi cătră a bunei credinţă arătare.” [11.] Şi unul: „Aibi 
nădêjde, frate!”, zicea. Iară altul: „Cu blagorodnie rabdă!” 
[12.] Iară altul, pomenind, zicea: „Aduceţi-vă aminte de unde 
sînteţi sau cu mîna cărui părinte a să junghiia pentru buna 
credinţă au îngăduit Isaác!” [13.] Şi fieştecare, unul altuia, toţi 
împreună căutînd luminoşi şi foarte îndrăzneţi loruşi zicea: 
„Lui Dumnezeu să ne făgăduim din toată inima, celui ce au 
dat sufletele şi să ne purtăm prejur paza legii! [14.] Trupurile 
să nu ne têmem de cela ce să pare că omoară trupul, [15.] 
pentru că mare e primejdia sufletului [890/2] în munca cea 
vêcinică zicînd celor ce calcă porunca lui Dumnezeu. [16.] Să 
ne înarmăm, dară, cu dumnezeiasca biruinţă dumnezeiescului 
gînd. [17.] Pentru că aşa murind noi, Avraám, Isaác şi Iácov 
ne vor arăta şi toţi părinţii ne vor lăuda.” [18.] Şi fieştecăruia 
din fraţii cei ce să trăgea dintru ei zicea cei rămaşi: „Să nu 
ne ruşinezi pre noi, frate, nici să amăgeşti pre ceia ce au 
murit mai nainte de noi fraţi. [19.] Nu fiţi necunoscători de 
ale frăţiei dragoste, carele cea dumnezeiască şi preînălţată 
socoteală prin părinţi celor ce s-au făcut le-au împărţit şi prin 
pîntecele maicei răsădind, [20.] întru care fraţilor vrêmea 
potrivă lăcuindu-o şi întru unaşi vrême zidindu-ne şi de la un 
sînge crescîndu-ne şi prin un suflet săvîrşindu-ne [21.] şi prin 
mijlocul unii vremi născîndu-ne şi tot dintru unele izvoară 
bînd lapte, dintru carii împreună să hrănesc din brăţişare 
iubitoare de fraţi suflete [22.] şi cresc mai tare, pentru soţiia 
ta te hrăniiu şi pentru cea de toate zilele obiciuire şi ceiialalte 
învăţături şi pentru a noastră lêgea lui Dumnezeu învăţătură.” 
[23.] Aşadară, fiind împreună pătimitoare iubirea frăţiei, cei 
şêpte fraţi mai vîrtos a pătimi împreună fură întru eişi, [24.] 
pentru că o lêge fiind învăţaţi şi tot unele bunătăţi învăţind 
şi cu cea dreaptă viiaţă împreună hrănindu-să, mai vîrtos 
pre ei să iubiia. [25.] Pentru că cea asêmene rîvnire a bunei 
bunătăţi adăogea lor cea dintru ei unire; [26.] pentru că cu 
bună credinţă mai dorită lor îşi făcea iubirea frăţiei. [27.] Ce 
însă şi pentru fire şi pentru obicêiu şi ale bunătăţilor năravuri 
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însă şi pentru fire şi pentru obiceiu fură plăcuţi fraţii, pentru 
buna credinţă, cei rămaşi pre cei ce să căznesc văzînd pînă la 
moarte muncindu-se. 

Cap 14

[1] Încă şi la caznă îndemnînd, cît nu numai a nu băga 
seamă durerile, ci încă şi patimile iubirii de frăţie a birui. [2.] 
Oh, decît ale  împăraţilor gînduri mai împărăteşti şi decît cei 
volnici mai volnici. [4.] Nimeni dintru cei şapte tineri s-au 
spăimîntat, nici către moarte s-au lenevit, [5.] ci toţi, ca spre 
a nemorţii cale alergînd, spre cea prin munci moarte sîrguia. 
[6.] Şi precum mîinile împreună şi picioarele împreună cu 
ale sufletului povăţuituri să pornesc, aşa sfinţii tinereii aceia, 
ca dintr-un suflet de cea fără de moarte bună credinţă 
pornindu-se, spre cea pentru ea moarte să tocmiră. [7.] O, 
preasfîntă săptămînă a celor tocmiţi împreună fraţi, pentru 
că, în ce chip şapte zile sînt ale facerii lumii prejur buna 
credinţă, [8.] aşa prejur săptămînă jucînd tinerii încunjora, 
frica muncilor surpînd. [9.] Acum, noi auzind chinuirea 
tinerilor, ne îngrozim, iar aceia nu numai văzînd, ci nici 
auzind cuvîntul înfricoşării cel dindată, ci încă şi pătimind 
răbda, şi aceasta prin ale focului dureri. [10.] Dintru carele 
ce altă ar fi mai cu durere? Pentru că ascuţită şi cu cutremur 
fiind puterea focului, de sîrg a topit trupurile. 

[11.] Şi nu socotiţi lucru minunat de au biruit gîndul 
bărbaţilor acelora întru munci, unde şi a muierii minte de 
mai multe chinuri au nepregetat durerile. [12.] Pentru că 
maica celor şapte tinerei acelora au suferit strămutăturile 
fieştecăruia din fii. [13.] Şi să vedea cum de mulţi fii este a 
iubirei de fii dragoste, trăgînd toate către a fiilor împreună 
pătimire, [14.] unde şi cele necuvîntătoare vite spre cele ce 
să nasc dintr-însele asemenea împreună pătimire şi dragoste 
au, ca şi oamenii. [18.] Şi ce trebuie a arăta la fii patima ceea 
ce este prin cele necuvîntătoare vite? [19.] Unde şi albinele, 
pentru naşterea cerii să apără de cei ce să apropie şi ca cu 
bold de fier lovesc pre cei ce să apropie la cuibul lor şi să 
apără pînă la moarte.

Cap 15

[20.] Iar pre muma celor tineri, care era cu Avraam la 
un suflet, nu o au mutat cea dinpreună patimă. [1.] [2.] Nu 
fiilor muma cea mai cu dor, două lucruri fiind înainte: buna 
credinţă şi a celor şapte fii mîntuire, cea după vreme, după a 
tiranului făgăduinţă; [3.] buna credinţă mai mult au îndrăgit, 
ceea ce mîntuieşte la vecinică viaţă după Dumnezeu. [4.] O, 
în ce chip am grăi după închipuire cele iubitoare de fii ale 
părinţi- [518] lor patimi, a sufletului şi a chipului asemănare, 
la un copil minunat, chip mic de copil pecetluindu-se? Mai 
vîrtos, că maicele fiind mai pătimaşe decît taţii, la naştere 
sînt mai împreună pătimitoare. [5.] Pentru că, cu cît sînt mai 
slabe de inimă şi mai iubitoare la naştere sînt maicele, cu atîta 
mai vîrtos sînt iubitoare de fii. [6.] Şi decît toate maicele, 
făcutu-s-a a acestora şapte mumă mai iubitoare de fii, care, 
cu şapte naşteri, cea către ei răsădind iubire cu dragoste [7.] şi 

cêle ale frăţiei lor iubiri împreună adăogînd fură plăcuţi fraţii, 
pentru buna credinţă cei rămaşi pre cei ce să căznesc văzind 
pînă la moarte muncindu-se.

Cap 14

[1.] Şi încă şi la caznă îndemnînd, cît nu numai a nu băga 
samă durerile, ci încă şi patimile iubirii de frăţie a birui. [2.] 
Oh, decît ale împăraţilor gînduri mai împărăteşti şi decît cei 
volnici mai volnici. [4.] Nimeni dintru cei şêpte tineri s-au 
spăimîntat, nici cătră moarte s-au lenevit, [5.] ci toţi ca spre 
a nemorţii cale alergînd, spre cea prin munci moarte sîrguia. 
[6.] Şi, precum mîinile împreună şi picioarele împreună 
cu ale sufletului povăţuituri să pornesc, aşa sfinţii tinereii 
aceia, ca dintr-un suflet de cea fără de moarte bună credinţă 
pornindu-se, spre cea pentru ea moarte să tocmiră. [7.] O, 
preasfîntă săptămînă a celor tocmiţi împreună fraţi, pentru 
că, în ce chip şêpte zile sînt ale facerii lumii prejur buna 
credinţă, [8.] aşa prejur săptămînă jucînd tinerii încunjura, 
frica muncilor surpînd. [9.] Acum noi, auzind chinu- [891/1] 
irea tinerilor, ne îngrozim, iară aceia nu numai văzind, ci nici 
auzind cuvîntul înfricoşării cel di-ndată, ci încă şi pătimind 
răbda, şi aceasta prin ale focului dureri. [10.] Dintru carele, 
ce altă ar fi mai cu durêre? Pentru că ascuţită şi cu cutremur 
find putêrea focului, de sîrg au topit trupurile.

[11.] Şi nu socotiţi lucru minunat de au biruit gîndul 
bărbaţilor acelora întru munci, unde şi a muierii minte mai 
de multe chinuri au nepregetat durerile. [12.] Pentru că 
maica celor şêpte tinerei acelora au suferit strămutăturile 
fieştecăruia din fii. [13.] Şi să vêde cum de mulţi fii iaste a 
iubirei de fii dragoste, trăgînd toate cătră a fiilor împreună 
pătimire, [14.] unde şi cêle necuvîntătoare vite spre cêle ce 
să nasc dintr-însele asêmenea împreună pătimire şi dragoste 
au ca şi oamenii. [18.] Şi ce  trebuie a arăta la fii patima cea 
ce iaste prin cêle necuvîntătoare vite? [19.] Unde şi albinele, 
pentru naşterê cerii, să apără de cei ce să apropie; şi ca cu 
bold de fier lovesc pre cei ce să apropie la cuibul lor şi să 
apără pînă la moarte.

Cap 15

[20.] Iară pre muma celor tineri, care era cu Avraám la 
un suflet, nu o au mutat cea dinpreună patimă. [1.] [2.] Nu 
fiilor muma cea mai cu dor, doao lucruri fiind înainte: buna 
credinţă şi a celor şêpte fii mîntuire, cea după vrême, după a 
tiranului făgăduinţă; [3.] buna credinţă mai mult au îndrăgit, 
cêea ce mîntuiêşte la vêcinică viiaţă după Dumnezeu. [4.] O, 
în ce chip aş grăi după închipuire cêle iubitoare de fii ale 
părinţilor patimi, a sufletului şi a chipului asămănare la un 
copil, minunat chip mic de copil pecetluindu-să? Mai vîrtos 
că maicele, fiind mai pătimaşe decît taţii, la naştere sînt mai 
împreună pătimitoare. [5.] Pentru că, cu cît sînt mai slabe 
de inimă şi mai iubitoare la naştere sînt maicele, cu atîta 
mai vîrtos sînt iubitoare de fii. [6.] Şi decît toate maicele 
făcutu-s-au a acestor şêpte mumă mai iubitoare de fii, carea, 
cu şêpte naşteri, cea cătră ei răsădind iubire cu dragoste [7.] şi 
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pentru multele dureri ale fieştecăruia dintr-înşii cea învăţată 
mumă avînd cea dinpreună pătimire către ei, [8.] pentru 
frica cea dumnezeiască n-a băgat seamă de a fiilor deşartă 
mîntuire. [9.] Şi încă şi pentru cea bună bunătate a fiilor cea 
către legea lor bună patimă mai mare avea dragoste la dînşii, 
[10.] pentru că direpţi era şi întregi la minte şi tari de suflete, 
iubitori de fraţi, iubitori de maică, aşa cît şi pînă la moarte, 
cele ale legii păzind, asculta pre ea. [11.] Ci însă, măcar că 
atîtea fiind cele de iubirea fiilor, spre cea dinpreună pătimire 
trăgînd ei pre mumă-sa, asupra nici unuia dintru ei cele de 
toate felurile cazne au putut să mute gîndul ei, [12.] ci cîte 
un fiu şi a împreuna pre toţi muma îi îndemna la cea pentru 
bună credinţă moarte. [13.] O, fire sfîntă şi iubire de părinţi 
şi înţelegere iubitoare cu dragoste şi hrană şi ale maicelor 
neînfrînte patimi, [14.] cîte unul strămutîndu-se şi arzîndu-se 
văzînd muma, nu să schimba pentru buna credinţă. [15.] 
Trupurile fiilor vedea prejur foc topindu-se şi ale mîinilor şi 
ale picioarelor degete pre pămînt adiind şi cele ale capetilor 
pînă la bărbi cărnuri ca nişte obraze înainte zăcînd. [16.] O, 
mai amar acum maica dureri ispitindu-se, pentru durerile 
cele ce era asupra lor, [17.] o singură muiere buna credinţă 
întreagă născîndu-o, [18.] nu te-a mutat cel dintîi născut 
dîndu-şi suflarea, nici al doilea care era în munci n-a văzut 
la tine jale, nici al treilea, dîndu-şi sufletul, [19.] nici ochii 
fieştecăruia văzînd, ca juncii asupra muncilor căutînd cazna 
lor şi nările însemnînd înainte moartea lor, n-ai plîns. [20.] 
Văzînd trupurile fiilor arzîndu-se şi preste mîini, mîini 
tăindu-se, şi preste capete, capete tăindu-se de la grumazi, şi 
preste morţi, morţi căzînd şi movilă văzînd danţul fiilor prin 
munci, n-ai lăcrămat, [21.] nu sînt aşa ale sirinilor viersuri, nici 
glasurile de lebădă trag către iubirea auzului pre ceia ce aud 
glasurile de fii cu cazne pre maică strigînd. [25.] Pentru că, în 
ce chip la sfătuire întru al ei suflet, văzînd groaznice sfetnici 
firea şi naşterea şi iubirea fiilor şi a fiilor strămutături, [26.] 
doi sorţi ţiind muma, de moarte şi de mîntuire, pentru fii. 
[27.] N-a cunoscut pre ceia ce mîntuia şapte fii spre mîntuire 
de puţină vreme, [28.] de cea de Dumnezeu crezătoare a lui 
Avraam tărie, fata ş-a adus aminte. [29.] O, maica neamului, 
izbînditoare de lege şi scutitoare bunei credinţe şi prin 
osteneala ficaţilor purtătoare de biruinţă. [30.] O, cea care 
eşti decît bărbaţii spre tărie mai bărbată şi decît bărbaţii către 
răbdare mai vitează. [31.] Pentru că în ce chip chivotul lui 
Noe, întru cel din mulţimea lumii potop purtînd lumea, 
tare răbda valurile, [32.] aşa şi tu, păzitoare legii, de toate 
părţile întru cele ale patimilor răvărsîndu-te cu potop şi cu 
tare vînturi cu ale cuielor munci cuprinzîndu-te, vitejaşte ai 
răbdat cea pentru bună credinţă furtună.

 [519] Cap 16

[1.] Vezi, dar, şi muiere bătrînă şi de şapte copii mumă, 
a răbdat văzînd cele pînă la munci ale fiilor. Mărturisit este 
singur ţiitor patimilor cel bun credincios gînd. [2.] Arătat-am, 
dar, că nu numai bărbaţi patimile au biruit, ci şi muiere cele 

pentru multele dureri ale fieştecăruia dintr-înşii cea învăţată 
mumă avînd cea dinpreună pătimire cătră ei, [8.] pentru 
frica cea dumnezeiască n-au băgat samă de a fiilor deşartă 
mîntuire. [9.] Şi încă şi pentru cea bună bunătate a fiilor şi 
cea cătră lêgea lor bună patimă mai mare avea dragostea 
la dînşii, [10.] pentru că direpţi era şi întregi la minte şi tari 
de suflete, iubitori de fraţi, iubitori de maică, aşa cît şi pînă 
la moarte cêle ale legii păzind, asculta pre ea. [11.] Ce însă, 
măcar că atîtea fiind cêle de iubirea fiilor spre cea dinpreună 
pătimire trăgînd [891/2] ei pre mumă-sa, asupra nici unuia 
dintru ei cêle de toate fêliurile  cazne au putut să mute 
gîndul ei, [12.] ci cîte un fiiu şi împreună pre toţi muma îi 
îndemna la cea pentru bună credinţă moarte. [13.] O, fire 
sfîntă şi iubire de părinţi şi înţălêgere iubitoare, cu dragoste 
şi hrană şi ale maicelor neînfrînate patimi, [14.] cîte unul 
strămutîndu-să şi arzîndu-să văzind muma, nu să schimba, 
pentru buna credinţă. [15.] Trupurile fiilor vedea pregiur 
foc topindu-se şi ale mîinilor şi ale picioarelor dêgete pre 
pămînt adiind şi cêlea ale capetelor pînă la bărbii cărnuri ca 
nişte obraze înainte zăcînd. [16.] O, mai amar acum maica 
dureri ispitindu-se, pentru durerile cêle ce era asupra lor, 
[17.] o sîngură muiêre, buna credinţă întreagă născîndu-o, 
[18.] nu te-au mutat cel dintîiu născut dîndu-şi suflarea, 
nici al doilea care era în munci n-au văzut la tine jale, nici al 
treilea, dîndu-şi sufletul, [19.] nici ochii fieştecăruia văzind ca 
juncii asupra muncilor căutînd cazna lor şi nările însemnînd 
înainte moartea lor n-ai plîns. [20.] Văzind trupurile fiilor 
arzindu-se şi preste mîini, mîini tăindu-să, şi preste capete, 
capete tăindu-să de la grumazi, şi preste morţi, morţi căzind, 
şi movilă văzind danţul fiilor prin munci, n-ai lăcrămat, [21.] 
nu sînt aşa ale sirínilor viersuri, nici glasurile de lebădă trag 
cătră iubirea auzului pre ceia ce aud glasurile de fii cu cazne 
pre maică strigînd. [25.] Pentru că, în ce chip la sfătuire întru 
al ei suflet văzind groaznici sfêtnici, firea şi naşterea şi iubirea 
fiilor şi a fiilor strămutături, [26.] doi sorţi ţiind muma, de 
moarte şi de mîntuire, pentru fii, [27.] n-au cunoscut pre cêea 
ce mîntuia şêpte fii spre mîntuire de puţină vrême, [28.] de 
cea de Dumnezeu crezătoare a lui Avraám tărie fata şi-au 
adus aminte. [29.] O, maica neamului, izbînditoare de lêge şi 
scutitoare bunei credinţe şi prin osteneala ficaţilor purtătoare 
de biruinţă. [30.] O, cêea care eşti decît bărbaţii spre tărie 
mai bărbată şi decît bărbaţii cătră răbdare mai vitează. [31.] 
Pentru că în ce chip chivotul lui Nóe întru cel din mulţimea 
lumii potop purtînd lumea, tare răbda valurile, [32.] aşa şi 
tu, păzitoare legii, de toate părţile întru cêle ale patimilor 
revăsîndu-te cu potop şi cu tare vînturi cu ale cuielor munci 
cuprinzîndu-te, vitejêşte ai răbdat cea pentru bună credinţă 
fortună. 

Cap 16

[1.] Vezi, dară, şi muiêre bătrînă şi de şêpte copii mumă, 
au răbdat văzînd cêle pînă la munci ale fiilor. Mărturisit 
iaste sîngur ţiitoriu patimilor cel bun credincios gînd. [2.] 
Arătat-am, dară, că nu numai bărbaţi patimile au biruit, ci şi 
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prea mari munci a trecut cu gîndul. [3.] Şi nu aşa sălbatici era 
leii cei prejur Daniil, nici ceia ce spre Misail ardea cuptorul 
cu preavăpăiosul foc, precum a iubirii de fii fire ardea pre 
ea, văzînd pre ei aşa în multe feluri căznindu-se cei şapte fii. 
[4.] Şi cu gîndul bunii credinţe au potolit atîtea şi ca acestea 
patimi muma. 

[5.] Pentru că aceasta este a socoti, că de ar fi fost muiere 
fricoasă la suflet, măcar că mumă era lor, ar fi plîns pentru ei 
şi poate fi acestea ar fi zis aşa: [6.] „O, ticăloasa eu şi de multe 
ori de trei ori ticăloasă, care şapte copii născînd, a nice unuia 
maică m-am făcut. [7.] O, deşarte şapte purtări de naşteri şi 
nefolositori şapte cîte de zece luni şi aplecături fără rod în 
deşărt. [8.] O, fiilor, asupra voastră multe dureri am răbdat şi 
mai grele griji de hrană. [9.] O, fiilor miei cei neînsuraţi şi cei 
însuraţi fără de folos, nu voiu vedea dintru voi fii, nici moaşă 
chiemîndu-mă mă voiu ferici. [10.] O, cea de mulţi feciori şi 
buni feciori eu, muiere văduvă şi singură, mult jeluită. [11.] 
Nici de voiu muri, să mă îngroape afară din fii cineva.” 

[12.] Ci cu aceasta plîngere pre nimeni nu plîngea 
cea sfîntă şi bună credincioasă maică, nici ca să nu moară 
înturna pre vreunul dintru ei, nici ca cînd n-ar fi murit s-au 
mîhnit, [13.] ci ca de diamant avînd gîndul şi spre nemoarte 
de iznoavă9 zidind numărul fiilor, mai vîrtos pentru bună 
credinţa spre moarte pre ei îi îndemna, rugîndu-se. [14.] 
O, maică, pentru buna credinţă a lui Dumnezeu oşteancă 
bătrînă şi prin răbdare muierească, şi pre tiran ai biruit şi cu 
faptele şi cu cuvintele mai tare te-ai aflat decît un bărbat. [15.] 
Pentru căci că te-ai prins cu copiii-ţi şi stai văzînd pre Eleazar 
muncindu-se şi ziceai copiilor cu cea ovreiască limbă: [16.] 
„O, copii, vitejească este osteneala spre care chemîndu-vă 
pentru mărturisirea limbii, osteniţi-vă cu osîrdie pentru cea 
părintească lege. [17.] Pentru că grozav este cel bătrîn acesta 
a răbda cele pentru bună credinţă dureri şi voi, tinerei fiind, 
să vă îngroziţi de munci? [18.] Aduceţi-vă aminte că pentru 
Dumnezeu cu lumea v-aţi împreunat şi viaţa aţi gustat. [19.] 
Pentru aceea, datori sînteţi toată durerea să suferiţi pentru 
Dumnezeu, [20.] pentru carele şi părintele nostru, Avraam, 
sîrguia pre părintele limbilor pre fiiul său, Isaac, să-l junghie. 
Şi mîna cea părintească văzîndu-o purtătoare de sabie 
aducîndu-o asupra lui, nu s-a spăimîntat. [21.] Şi Daniil cel 
drept la lei s-a băgat şi Anania, Azaria şi Misail la cuptorul fo- 
[520] cului s-au împrăştiat şi au răbdat pentru Dumnezeu. 
[22.] Şi voi, dar, aceeaşi credinţă către Dumnezeu avînd, nu 
vă scîrbiţi, [23.] pentru că nesocotit lucru este ştiind bună 
credinţă, să nu vă împrotiviţi durerilor.” 

[24.] Prin aceste cuvinte cea de şapte fii maică cîte unul pre 
fieştecarele din fii ruga să moară. [25.] Încă şi acestea ştiind, 
că cei ce mor pentru Dumnezeu, trăiesc lui Dumnezeu, ca şi 
Avraam, Isac şi Iacov şi toţi patriarşii.

9 În text, scris iznovß (n. ed.).

muiêre cêle preamari munci au trecut [892/1] cu gîndul. [3.] 
Şi nu aşea sălbatici era leii cei prejur Daniíl, nici ceia ce spre 
Misaíl ardea cuptoriul cu preavăpăiosul foc, precum a iubirii 
de fii fire ardea pre ea, văzînd pre ei aşea în multe fêliuri 
căznindu-să cei şêpte fii. [4.] Ci cu gîndul bunii credinţă au 
potolit atîtea şi ca acêstea patimi muma.

[5.] Pentru că aceasta iaste a socoti, că de ar fi fost muiêre 
fricoasă la suflet, măcar că mumă era lor, ar fi plîns pentru 
ei şi poate fi acêstea ar fi zis aşea: [6.] „O, ticăloasa eu, şi de 
multe ori de trei ori ticăloasă, carea şêpte copii născînd, a 
nice unuia maică m-am făcut. [7.] O, deşêrte şêpte purtări 
de naşteri şi nefolositori şêpte cîte de zêce luni şi aplecături 
fără rod. [8.] În deşert, o, fiilor, asupra voastră multe dureri 
am răbdat şi mai grêle griji de hrană. [9.] O, fiilor miei cei 
neînsuraţi şi cei însuraţi fără de folos, nu voiu vedea dintru 
voi fii, nici moaşă chiemîndu-mă mă voiu ferici! [10.] O, cea 
de mulţi feciori şi buni feciori, eu, muiêre văduvă şi sîngură, 
mult jeluită. [11.] Nici de voiu muri, să mă îngroape afară de 
fii cineva.” 

[12.] Ci cu aceasta plîngere pre nimeni nu plîngea cea sfîntă 
şi bună credincioasă maică, nici ca să nu moară înturna pre 
vrunul dintru ei, nici ca cînd n-ar fi murit s-au măhnit, [13.] ci 
ca de diamant avînd gîndul şi pre nemoarte de iznoavă zidind 
numărul fiilor, mai vîrtos pentru buna credinţă spre moarte 
pre ei îi îndemna, rugîndu-să. [14.] O, maică, pentru buna 
credinţă a lui Dumnezeu oşteancă bătrînă şi prin răbdare 
muierească şi pre tiran ai biruit şi cu faptele şi cu cuvintele mai 
tare te-ai aflat decît un bărbat. [15.] Pentru căci că te-ai prins 
cu copii[i]-ţi şi stai văzînd pe Eleazár muncindu-să şi ziceai 
copiilor cu cea ovreiască limbă: [16.] „O, copii, vitejească e 
osteneala spre care chiemîndu-vă pentru mărturisirea limbii 
osteniţi-vă cu osîrdie pentru cea părintească lêge. [17.] Pentru 
că grozav iaste cel bătrîn acesta a răbda cêle pentru bună 
credinţă dureri şi voi, tinerei fiind, să vă îngroziţi de munci? 
[18.] Aduceţi-vă aminte că pentru Dumnezeu cu lumea v-aţi 
împreunat şi viiaţa aţi gustat. [19.] Pentru acêea, datori3 
sînteţi pentru toată durêrea să suferiţi pentru Dumnezeu, 
[20.] pentru carele şi părintele nostru Avraám sîrguia pre 
părintele limbilor pre fiiul său Isaác să-l junghie. Şi mîna 
cea părintească văzîndu-o purtătoare de sabie, aducîndu-o 
asupra lui, nu s-au spăimîntat. [21.] Şi Daniíl cel drept la lei 
s-au băgat şi Ananíia, Azaríia şi Misaíl la cuptoriul focului 
s-au împrăştiiat şi au răbdat pentru Dumnezeu. [22.] Şi voi, 
dară, acêeaşi credinţă cătră Dumnezeu avînd, nu vă scîrbiţi, 
[23.] pentru că nesocotit lucru iaste ştiind bună credinţa, să 
nu vă împotriviţi durerilor.” 

[24.] Pren acêste cuvinte,cea de şêpte fii maică cîte unul 
pre fieştecarele din fii ruga să moară, [25.] încă şi acêstea 
ştiind, că cei ce mor pentru Dumnezeu trăiesc lui Dumnezeu, 
ca şi [892/2] Avraám, Isaác şi Iácov şi toţi patriarşii.

3  În text, scris d™tΣ’riÂ.



A N E X E 185

Filotei, pag. 520-521Micu, pag. 892-893

Cap 17

[1.] Şi zicea şi unii din purtătorii de suliţe cum cînd era să 
se prinză şi ea către moarte, pentru ca să nu să atingă cineva 
de trupul ei, singură s-au aruncat asupra focului. 

[2.] O, maică, care împreună cu şapte fii ai surpat sila 
tiranului şi ai ismenit cele rele socotele ale lui şi ai arătat 
vitejia credinţei! [3.] Tu, ca un acoperemînt preste stîlpii fiilor 
vitejaşte fiind întărită, neclătită ai suferit cutremul cel dupre 
munci. [4.] Îndrăzneşte, dar, o, maică, cu suflet sfînt, nădejde 
îngăduinţii avînd adeverită către Dumnezeu. [5.] Nu aşa este 
luna la cer cu stelele cinstită precum tu, stelele, cei şapte copii 
luminindu-i către bună credinţă, cinstită eşti la Dumnezeu şi 
eşti întărită la cer împreună cu ei, [6.] pentru că era naşterea 
copiilor tăi de la Avraam, părintele.

[7.] Era de ar fi prilej nouă ca asupra unii table a zugrăvi 
a bunii credinţe istorie, nu s-ar îngrozi ceia ce ar vedea maică 
de şapte fii, pentru buna credinţă, multe feluri de munci 
făcîndu-să, pînă la moarte îngăduind. [8.] Pentru că şi vrednic 
era pre acelaşi mormînt a scrie şi acestea celor dintru limbă 
spre pomenire zicîndu-să: [9.] „Aicea cel sfînt bătrîn şi şapte 
copii s-au îngropat prin a tiranului silă, vrînd să surpe politia 
ovreilor, carii au şi izbîndit neamul, spre Dumnezeu căutînd 
şi pînă la moarte muncile îngăduindu-le.”

[11.] Pentru că adevărată osteneala dumnezeiască este care 
prin ei s-au făcut. [12.] Pentru că biruia atuncea bunătatea 
pri-ngăduinţă, ispitind biruinţa cu nestricare întru viaţă de 
mulţi ani. [13.] Şi Eleazar înainte se ostenea şi maică celor 
şapte fii împreună biruia, fraţii să ostenea. [14.] Tiranul 
împrotivă să nevoia, iar lumea şi a oamenilor viaţă privea. 
[15.] Şi credinţa dumnezeiască10 biruia, pre ai săi biruitori 
cununîndu-i, carii nu s-au mirat de cei ai dumnezeieştii puneri 
de lege biruitorii? Carii nu s-au îngrozit? 

[17.] Acestea, dar, tiranul şi tot sfatul s-au minunat de a 
lor îngăduinţe, [19.] Pentru că şi zice Moisi: „Şi toţi sfinţii – 
supt mîinile tale.” [20.] Şi aceştia, dar, sfinţindu-se, pentru 
Dumnezeu s-au cinstit. [22.] Şi prin sîngele acelor buni 
credincioşi şi acei curăţitoare moarte a lor, cea dumnezeiască 
pronie pre Israil mai nainte chinuindu-să l-au mîntuit.

[23.] Pentru că către vitejia bunătăţii lor şi cea spre muncile 
lor îngăduinţă tiranul Antioh căutînd, strigă la ostaşii lui pildă 
aceia răbdare: [24.] „Ţineţi-vă viteji şi bărbaţilor spre [521] 
războiu pedestru şi spre încungiurare de cetate.” Şi jefuind, 
au biruit pre toţi vrăjmaşii. [1.] O, cei din sămînţa lui Avraam 
strănepoţi, fii israilteni, ascultaţi legea aceasta şi în tot chipul 
binecrediţi, [2.] cunoscînd că al patimilor străpînitor este cel 
bun credincios gînd,

Cap 18

şi nu numai celor din lăuntru, şi celor din afară dureri.
[3.] Pentru care, pentru bună credinţă dîndu-şi trupurile 

durerilor, aceia nu numai de către oameni să lăudară, ci şi de 
dumnezeiasca parte să învredniciră.

10 În text scris D¨mnezeeskß (n. ed.)

Cap 17

[1.] Şi zicea şi unii din purtătorii de suliţe cum cînd era să 
se prinză şi ea cătră moarte, pentru ca să nu să atingă cineva 
de trupul ei, sîngură s-au aruncat asupra focului. 

[2.] O, maică, care împreună cu şeapte fii ai surpat sila 
tiranului şi ai ismenit cêle rêle socotêle ale lui şi ai arătat 
vitejiia credinţei! [3.] Tu, ca un acoperemînt preste stîlpii 
fiilor vitejêşte fiind întărit, neclătit ai suferit cutrămurul cel 
dupre munci. [4.] Îndrăznêşte, dară, o, maică cu suflet sfînt, 
nădêjde îngăduinţii avînd adeverită cătră Dumnezeu. [5.] Nu 
aşea iaste luna la ceriu cu stêlele cinstită, precum tu stêlele, 
cei şêpte copii, luminîndu-i cătră bună credinţă, cinstită eşti la 
Dumnezeu şi eşti întărită la ceriu împreună cu ei, [6.] pentru 
că era naşterea copiilor tăi de la Avraám, părintele. 

[7.] Iară de ar fi prilej noao ca asupra unii table a zugrăvi 
a bunii credinţe istorie, nu s-ar îngrozi ceia ce ar vedea maică 
de şêpte fii, pentru buna credinţă multe fêliuri de munci 
făcîndu-să pînă la moarte îngăduind. [8.] Pentru că şi vrêdnic 
era pre acelaşi mormînt a scrie şi acêstea, celor dintru limbă 
spre pomenire zicîndu-să: [9.] „Aicea cel sfînt bătrîn şi şêpte 
copii s-au îngropat prin a tiranului silă, vrînd să surpe politíia 
ovrêilor, [10.] carii au şi izbîndit neamul, spre Dumnezeu 
căutînd şi pînă la moarte muncile îngăduindu-le.”

[11.] Pentru că adevărată osteneală dumnezeiască e care 
prin ei s-au făcut. [12.] Pentru că biruia atuncea bunătatea 
pri-ngăduinţă, ispitind biruinţa cu nestricare întru viiaţă de 
mulţi ani. [13.] Şi Eleazár înainte să ostenea şi maica celor 
şêpte fii împreună biruia şi fraţii să ostenea. [14.] Tiranul 
împrotivă să nevoia; iară lumea şi a oamenilor viiaţă priviia. 
[15.] Şi credinţa dumnezeiască biruia, pre ai săi biruitori 
cununîndu-i. [16.] Carii nu s-au mirat de cei ai dumnezeieştii 
puneri de lêge biruitorii? Carii nu s-au îngrozit? 

[17.] Acesta, dară, tiranul şi tot sfatul s-au minunat de a 
lor îngăduinţă. [19.] Pentru că şi zice Moisí: „Şi toţi sfinţii – 
supt mîinile tale.” [20.] Şi aceştia, dară, sfinţindu-să, pentru 
Dumnezeu s-au cinstit. [22.] Şi prin sîngele acelor buni 
credincioşi şi aceii curăţitoare moarte a lor cea dumnezeiască 
pronie pre Israíl mainte chinuindu-să l-au mîntuit. 

[23.] Pentru că cătră vitejiia bunătăţii lor şi cea spre 
muncile lor îngăduinţă tiranul Antióh căutînd, strigắ la ostaşii 
lui pildă a celora răbdare: [24.] „Ţineţi-vă vitêji şi bărbaţi spre 
războiu pedestru şi spre încungiurare de cetate.” Şi, jefuind, 
au biruit pre toţi vrăjmaşii. [1.] O, cei din sămînţa lui Avraám 
strănepoţi, fii israiltêni, ascultaţi lêgea aceasta şi în tot 
chipul binecrêdeţi, [2.] cu- [893/1] noscînd că al patimilor 
stăpînitoriu iaste cel bun credincios gînd,
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şi nu numai celor din lăuntru, şi celor din afară dureri.
[3.] Pentru care, pentru bună credinţă dîndu-şi trupurile 

durerilor, aceia nu numai de cătră oameni să lăudară, ci de 
dumnezeiasca parte să învredniciră.

[4.]Şi, ca să aibă pace limba şi buna legiuire cea de moşie 
înnoind, au încungiurat pre vrăjmaşi. [5.] Şi tiranul Antióh şi 
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[4.] Şi ca să aibă pace limba şi buna legiuire cea de moşie 
înnoind, au încungiurat pre vrăjmaşi. [5.] Şi tiranul Antioh şi 
pre pămînt s-a certat şi murind să căzneşte. Pentru că, dacă 
nimică întru nimică nu putu să îndemne pre irusalimniteani 
a păgîni şi din cele de  moşie obiceaie a-i scoate, atuncea, 
ridicîndu-se de la Ierusalim, au oştit asupra persilor.

[6.] Şi zicea maica celor şapte copii cea dreaptă şi acestea 
către fii, că: [7.] „M-am născut fecioară curată, nici am călcat 
părinteasca casă şi păziam cea zidită coastă. [8.] Nu m-au 
stricat pre mine stricător din pustiu sau stricători la cîmpu, 
nici mi-au vătămat cele curate ale fecioriei vătămătorul cel 
amăgitor şarpele. [9.] Ci am aşteptat vremea vîrstei cu bărbat. 
Şi aceştia de vîrstă fiind, au murit tatăl fericit dar. Pentru că 
cel al bunilor feciori traiu trăind, vremea cea a făr de feciori 
n-a ajuns a să chinui. [10.] Carele învăţa pre noi, încă fiind 
împreună cu noi, legea şi prorocii. [11.] Pre Avel, cel ce s-a 
omorît de Cain, citea nouă şi pre Isaac, cel ce să da jertvă, 
pre Iosif, cel din temniţă. [12.] Şi zicea nouă pre cel răvnitor 
Finees şi învăţa pre noi cei din foc şi Anania şi Azaria şi 
Misail. [13.] Slăvea şi pre cel din groapa leilor Daniil, pre 
carele fericea. [14.] Şi pomenea nouă scriptura Isaiei, zicînd: 
„Măcar prin foc de vei trece, văpaia nu te va arde.” [15.] Pre 
cel de cîntări scriitor David ne cînta nouă, zicînd: „Multe sînt 
necazurile drepţilor.” [16.] Pre Solomon pilduia nouă, zicînd: 
„Lemnul vieţii – la toţi cei ce fac voia lui.” [17.] Pre Ezechiil 
adeveria, zicînd: „Au trăi-vor oasele cele uscate acesta?” [18.] 
Iar cîntarea care au învăţat Moisi n-a uitat învăţînd şi zicînd: 
„Eu voiu ucide şi a trăi voiu face. [19.] Aceasta este viaţa 
voastră şi îndelungarea zilelor.” 

[20.] O, amară cea de atuncea zi şi nu amară, cînd cel amar 
tiran al elinilor, foc aţîţînd la căldări cumplite şi cu unde mînii 
aducînd preste pavăză şi toate caznile lui preste cei şapte copii 
ai avramiencii, [21.] şi de luminile ochilor i-au orbit şi limbile 
le-au tăiat şi cu munci de multe feluri i-au omorît. [22.] Pentru 
carele cea dumnezeiască certare certat-au şi va certa pre acel 
păgîn, [23.] iar avramieni copii cu cea purtătoare de biruinţă 
maică la cinul părinţilor împreună petrec, suflete curate fără 
de moarte luînd de la Dumnezeu, [24.]  la care este mărirea 
în veci. Amin. 

pre pămînt s-au certat şi murind să căznêşte. Pentru că, deaca 
nimică întru nimică nu putu să îndêmne pre ierusalimiteani 
a păgîni şi din cêle de moşie obicêie a-i scoate, atuncea, 
rîdincîndu-se de la Ierusalím, au oştit asupra persilor. 

[6.] Şi zicea maica celor 7 copii cea dreaptă şi acêstea 
cătră fii, că: [7.] „M-am născut fecioară curată, nici am călcat 
părinteasca casă şi păziiam cea zidită coastă. [8.] Nu m-au 
stricat pre mine stricătoriu din pustiiu sau stricătoriu la cîmp, 
nici mi-au vătămat cêle curate ale fecioriei vătămătoriul cel 
amăgitoriu şêrpele. [9.] Ce am aşteptat vrêmea vîrstei cu 
bărbat. Şi aceştia de vîrstă fiind, au murit tatăl fericit dară. 
Pentru că cel al bunilor feciori traiu trăind, vrêmea cea a făr’ 
de feciori n-au ajuns a să chinui. [10.] Carele învăţa pre noi, 
încă [893/2] fiind împreună cu noi, lêgea şi prorocii. [11.] Pre 
Avel, cel ce s-au omorît de Cáin, cetea noao şi pre Isaác, cel ce 
să da jertvă, pre Iósif, cel din temniţă. [12.] Şi zicea noao pre 
cel răvnitoriu Fínees şi învăţa pre noi pre cei din foc Ananíia 
şi Azaríia şi Misaíl. [13.] Slăviia şi pre cel din groapa leilor 
Daniíl, pre carele fericiia. [14.] Şi pomenea noao scriptura 
Isaíei, zicînd: „Macar prin foc de vei trêce, văpaia nu te va 
arde.” [15.] Pre cel de cîntări scriitoriu Dávid ne cînta noao, 
zicînd: „Multe sînt năcazurile drepţilor.” [16.] Pre Solomón 
pilduia noao, zicînd: „Lemnul vieţii – la toţi cei ce fac voia 
lui.” [17.] Pre Ezechiíl adeveriia, zicînd: „Au trăi-vor oasele 
cêle uscate acêstea?” [18.] Iară cîntarea carea au învăţat Moisí 
n-au uitat, învăţînd şi zicînd: „Eu voiu ucide şi a trăi voiu 
face. [19.] Aceasta e viiaţa voastră şi îndelungarea zilelor.”

[20.] O, amară cea de atuncea zi şi nu amară cînd cel amar 
tiran al elinilor, foc aţîţînd la căldări cumplite şi cu unde mînii 
aducînd preste pavăză şi toate caznele lui preste cei şêpte 
copii ai avramiêncii [21.] şi de luminile ochilor i-au orbit şi 
limbile le-au tăiat şi cu munci de multe fêliuri i-au omorît. 
[22.] Pentru carele cea dumnezeiască certare certat-au şi va 
certa pre acel păgîn, [23.] iară avramiei copiii cu cea purtătoare 
de biruinţă maică la cinul părinţilor împreună petrec, suflete 
curate fără de moarte luînd de la Dumnezeu, [24.] la care e 
mărirea în vêci. Amin.
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