ALEXANDRU PASCAL
UN MANUSCRIS PUŢIN CUNOSCUT
AL CĂRTURARILOR SPIRIDON ŞI EUSTATIE DE LA PUTNA
(LITURGHIERUL DE LA SMOLENSK, RUSIA)
Printre cărturarii şi caligrafii cei mai remarcabili de la Mănăstirea Putna
din epoca lui Ştefan cel Mare este bine cunoscut numele ieromonahului Spiridon,
cel care, la comanda lui Ştefan cel Mare, a copiat, în 1502, Tetraevanghelul pe
pergament pentru biserica Sf. Ioan din Piatra (România, Bucureşti, Muzeul de Artă,
nr. 17214)1.
Până în zilele noastre a ajuns, însă, şi un alt manuscris caligrafiat de acelaşi
copist. Mai puţin cunoscut în literatura ştiinţifică, manuscrisul se păstrează acum în
fondurile Muzeului-Rezervaţie de Stat de Istorie şi Arhitectură din Smolensk şi
beneficiază doar de o descriere foarte scurtă şi nu prea corectă2. Este vorba despre
Liturghierul din 1532, pe pergament, copiat de monahul Spiridon pentru egumenul
Mănăstirii Putna, Siluan3.
1 A. I. Jacimirskij, Славянские и русские рукописи румынских библиотек,
Sankt-Petersburg, 1909, p. 272–284; Elena Linţa, Lucia Diamo-Diaconiţa, Olga Stoicovici, Catalogul
manuscriselor slavo-române din Bucureşti, Bucureşti, 1984, p. 97–102; Maria Magdalena Székely,
Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna, în AP, III, 2007, 1, p. 153–180,
catalog, nr. 8; I. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara
Moldovei. Un corpus editat de ~, I, Iaşi, 2008, p. 28–29. Monahul Spiridon este cunoscut şi ca scriitor
de acte – un act de danie scris de el la 1539 se păstrează astăzi în Arhiva Mănăstirii Putna (nr. 624).
V. DIR, A. Moldova, XVI/1, Bucureşti, 1953, nr. 355, p. 392, 672 (facsimilul actului).
2 O. N. Bugaeva, Рукописи Смоленского областного краеведческого музея, în „Труды
отдела древнерусской литературы”, XV, Moscova-Leningrad, 1958, p. 425 (în această scurtă
descriere de inventar este indicată greşit data însemnării lui Spiridon ca fiind 1632); Alexandru
Pascal, Din istoria scrierii de carte la Mănăstirea Putna în secolele al XV-lea – al XVI-lea (copiştii şi
cărturarii sfântului lăcaş), în AP, VII, 2012, 2, p. 69.
3 Egumenul Siluan însuşi este cunoscut ca un scriitor şi cărturar excelent. În 1523, stareţul
Mănăstirii Putna, egumenul Siluan, transcrie pentru Mănăstirea Neamţ, la comanda mitropolitului
Sucevei, Theoctist, Tipiconul bisericesc (România, Bucureşti, BAR, nr. 101): A. I. Jacimirskij,
Славянские и русские рукописи…, p. 657–658; P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din biblioteca
Academiei R.P.R., I, Bucureşti, 1959, p. 128–129; Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite…,
catalog, nr. 15; I. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise…, p. 42; Alexandru Pascal,
Din istoria scrierii…, p. 73. În afară de acesta, s-a păstrat până în zilele noastre Mineiul pe februarie,
lucrat, de asemenea, la Putna, în timpul egumenului Siluan, de către ieromonahul Ştefan, „în
ascultare” (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei, colecţia V. M. Undolski, fond 310, nr. 79):
V. M. Undolskij, Славяно-молдавские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим
составителем и бывшим владельцем собрания (с № 1 по № 579). С приложением очерка
собрания рукописей В. М. Ундольского в полном составе, написанного А. Е. Викторовым,

„Analele Putnei”, XI, 2015, 1, p. 207–220.
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Pe la 1569, probabil din cauza folosirii intense în serviciul divin, din acest
manuscris mai rămâneau bune de citit doar câteva pagini (filele 1, 2, 12, 39, 46, 64,
71), care au fost folosite la restaurarea (restabilirea textului pierdut prin recopiere)
şi recopertarea codicelui din 1569, în aceeaşi mănăstire Putna, de către
proegumenul Eustatie4.
Având în vedere importanţa codicelui pentru istoria culturii din Mănăstirea
Putna, prezentăm în continuare o descriere arheografică detaliată a acestei
capodopere a cărţii medievale.
Rusia, Muzeul-Rezervaţie de Stat de Istorie şi Arhitectură din
Smolensk, nr. 9927
Manuscris in 40 (19,9 × 14 cm), cuprinde 108 file, dintre care filele 1, 6,
12, 39, 46, 67, 71 sunt de pergament, iar restul – de hârtie.
Scriere semiuncială a trei caligrafi: I – a călugărului Spiridon (filele
1–102v); II – a unui diac necunoscut (filele 102–106v); III – a proegumenului
Eustatie (filele 106v–107v).
Ortografie mediobulgară, text accentuat.
Filigranele sunt de şase tipuri:
1). Mistreţ de trei varietăţi: filele 42–43, 47, 51, 108 – nu s-au depistat
corespondenţe exacte cu filigranele din repertoriile accesibile, de tipul Lihaciov5
nr. 1754, 1755 (anul 1554), Mareş6 nr. 364 (1568), nr. 338 (1523);
2). Herbul „Gozdawa”: filele 7, 8, 11, 29, 31, 33, 35, 37, 60, 66, 67, 68, 69,
72, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 99, 101 – nu s-au depistat
corespondenţe exacte cu filigranele din repertoriile accesibile, de tipul Lihaciov
nr. 3807, 3808 (1531);
3). Tiara papală: filele 14, 19, 21, 23, 26, 28, 62 – nu s-au depistat
corespondenţe exacte cu filigranele din repertoriile accesibile, tipul apropiat de
Mareş nr. 1323 (1529);
4). Ancoră într-un cerc sub o stea: filele 49, 59 – la fel cu filigranele
precedente, acesta este reprezentat de fragmente localizate la cotor, din care cauză
nu s-au putut depista corespondenţe exacte cu filigranele din repertoriile accesibile;
5). Cap de taur: filele 104, 105 – nu s-au depistat corespondenţe exacte cu
filigranele din repertoriile accesibile, de tipul Mareş nr. 252 (1530);

Moscova, 1870, nr. 79; Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite…, catalog, nr. 17; Alexandru
Pascal, Din istoria scrierii…, p. 73, fig. 21. Stareţul Siluan este menţionat şi în DIR, A, XVI/1, nr. 89,
p. 92 (1514); nr. 355, p. 392 (1539).
4 Egumenul Eustatie este menţionat şi într-un act de la 1575. V. DIR, A, XVI/3, Bucureşti,
1951, nr. 63, p. 47–48.
5
N. N. Lihaciov, Палеографическое значение бумажных водяных знаков,
Sankt-Petersburg, 1899, nr. I–IV.
6 Al. Mareş, Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVI-lea,
Bucureşti, 1987.
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6). Stea: fila 16 – nu s-au depistat corespondenţe exacte cu filigranele din
repertoriile accesibile, de tipul Lihaciov nr. 895, 896 (1426).
Ornamentaţia
Frontispiciu îngust, umplut cu o împletitură din vrejuri ornamentale,
colorată în aur, albastru şi maro (fila 1); frontispiciu dreptunghiular umplut cu
cercuri întrepătrunse şi împletitură, colorat în aur, maro şi albastru, încheindu-se cu
legenda IC XC N K (fila 6); frontispiciu în formă de trei cercuri întrepătrunse cu
împletitură, cu vrejuri ornamentale, colorate în aur, chinovar, albastru şi verde
(fila 39); frontispiciu în formă de trei cercuri întrepătrunse de tip balcanic cu
vrejuri ornamentale şi în partea superioară cu meandre şi cu legenda IC HC N K
(fila 64); frontispiciu îngust în formă de cordon cu terminaţii ornamentale la capete
şi în partea superioară, în mijloc, colorat în aur, chinovar şi verde (fila 88).
Iniţiale de tip vechi bizantin cu elemente de împletitură, colorate în aur,
chinovar, albastru şi verde (filele 1, 6v, 14, 16v, 17, 18, 19, 20, 23v, 25v, 26v, 28,
28v, 29, 30, 31v, 32v, 33v, 37v, 35v, 36v, 39, 65); iniţiale subţiri în aur şi cu vrejuri
ornamentale; iniţiale geometrice mici în aur şi chinovar; titlu cu chinovar; ligatură
cu aur (filele 1, 39, 64, 88). Textul este împărţit prin puncte de chinovar.
Conţinutul
Filele 1–5: Rânduiala Sfintei Liturghii, în ea şi a diaconiei.
Filele 6–34, 37, 36, 38, 38v: Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Părinte al
nostru Ioan Gură de Aur.
Filele 39–63v: Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Părinte al nostru Vasile
cel Mare.
Filele 64–79v: Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite.
Filele 88, 80, 81–87, 89–102v: Diaconicul pentru Vecernia Mare.
Fila 103: Otpustul.
Filele 104–107v: Rugăciunea pe care o spune arhiereul sau duhovnicul
pentru iertarea tuturor păcatelor cu voie sau fără de voie şi a oricărui jurământ şi
blestem înainte de împărtăşirea cu Sfintele Taine.
Fila 108: Albă.
Legătura
Scândurile s-au pierdut; s-a păstrat doar pielea cu imprimare în relief,
caracteristică manuscriselor putnene din secolul al XVI-lea. Pe partea interioară a
părţii de sus a fost lipită o etichetă imprimată tipografic: «Зап.[адный]
Обл.[астной] Гос.[ударственный] музей инв.[ентарный] №» („Muzeul de Stat
al Regiunii de Vest, nr. de inventar”)7, cu o inscripţie în creion roşu „1390…
7 La 1 octombrie 1929, Muzeul de Stat Unit din Smolensk a fost redenumit Muzeul de Stat
al Regiunii de Vest, ca urmare a creării, în cadrul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse, a
Regiunii de Vest, în componenţa căreia au fost incluse opt districte cu 125 de raioane.
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(indescifrabil)” şi „MK 5246”, şi o inscripţie cu cerneală: „Сом № 9927”, iar pe
partea interioară a părţii de jos a pielii apare inscripţia în creion roşu „331”. Pe
cotor s-au conservat fragmentele unei etichete de hârtie cu inscripţie semiuncială
din secolul al XIX-lea, făcută cu cerneală: «[С]л[у]же[б]ннкь…во…».
Însemnări8
La fila 107v, cu scriere cursivă rotunjită de secol XVI, în cerneală:
Sïa
Lìt(u)rgïa
ispisa
mònah(á)
Spiridòn(á) Silua-//nú ígúmenú, v(]) l([)to
#z@m. I potom(á) naperi i // isvèza ó Eìstatïe
proígumen(á) v] poslu;a-//nïe s(v[)t(o)mú
monastiru, v(]) l([)to #zo@z, m([)s(è)’a m(a)rt(a)
k$.
„Această Liturghie a copiat-o monahul Spiridon pentru
Siluan egumenul, în anul 7040 <1532>. Şi apoi a cusut-o9 şi a
legat-o Eustatie proegumen în ascultarea sfintei mănăstiri, în
anul 7077 <1569>, luna martie 20”10.
La fila 108, cu scriere cursivă de început de secol XVIII, în cerneală:
& Sïe Letìrgïe naperí // i s]vezav(á) íerïi
Vasilí // òt(á) Çekov(á), svoim(á) naklodom(á)^ //
dal(á) popi, lìí Ísak(á), òt(á) Kalafendewí, // na
Horai'í, da znaet(á) se, móz-dó òt(á) pravag(o)
svoeg(o) steja-nïe, za zdravïe svoe i pame-t]
rodïtel(á) eg(o), v] d(á)ni Íòn(á) // Nikìlaí
voe(vo)d(á), v(]) l([)t(o) #zs@kg, // m([)s(è’a) ma(í),
a@í d(á)n(á).
„Această Liturghie a cusut-o şi a legat-o ierei Vasili din
Gecov [Vicov], cu cheltuiala sa; a dat-o popii, lui Isac, din
Calafendeşti, pe Horaiţa, să se ştie, cu plata din averea sa
dreaptă, pentru sănătatea sa şi pomenirea părinţilor săi, în zilele
lui Nicolae [Mavrocordat] voievod, în anul 7223 <1715>, luna
mai, 11 zile”.
8 Autorul aduce mulţumiri cercetătoarelor Maria Magdalena Székely şi Olimpia Mitric, care
l-au ajutat la buna transcriere şi interpretare a inscripţiilor.
9 Termenul „наперити” înseamnă literalmente „a străpunge, a înfige, a înţepa, a împlânta, a
împinge, a găuri, a împăna”. A se vedea: I. I. Sreznevskij, Материалы для словаря древне-русского
языка, II (Л–П), Sankt-Petersburg, 1902, col. 307.
10 Judecând după faptul că însemnarea este făcută cu un singur scris, cel al lui Eustatie, se
poate deduce că tot el a copiat la restaurare şi prima ei parte – inscripţia originală, care nu a ajuns
până în zilele noastre, a călugărului Spiridon, privind copierea cărţii de acesta în 1532.
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Starea de conservare
Manuscrisul este dezasamblat, filele sunt încurcate şi nu sunt legate; au
fost pierdute: o filă dintre filele 33 şi 34, o filă dintre filele 48 şi 49, o filă goală
dintre filele 38 şi 39, o filă dintre filele 58 şi 59, două file dintre filele 61 şi 62, o
filă după fila 63, o filă dintre filele 73 şi 74. Din fila 103 s-a păstrat numai
jumătatea superioară, cea cu text.
Numerotarea iniţială a caietelor cu mâna caligrafului (Spiridon) s-a păstrat
doar parţial, pe unele caiete, pe prima filă a caietului în câmpul de jos, la dreapta, şi
pe ultima filă a caietului în câmpul de jos, la stânga, cu litere chirilice.
Manuscrisul a fost supus restaurării în anii 1992–1993, în secţia de
restaurare a manuscriselor a Centrului de restaurare ştiinţifică şi artistică din Rusia
„Academician I. Z. Grabar”11, dar în cadrul acestor lucrări ordinea iniţială a filelor
a fost încurcată; în conformitate cu conţinutul, aceasta ar trebuie să fie: filele 1–34,
37, 35, 36, 38, 39–79, 88, 80, 81–87, 89–108.
Astfel, Liturghierul a fost scris în Mănăstirea Putna de cunoscutul copist,
călugărul Spiridon, în 1532, pentru egumenul aceleiaşi mănăstiri, Siluan. Ulterior,
cartea a devenit proprietatea proegumenului Eustatie de la aceeaşi mănăstire, care,
în 1559, a restaurat manuscrisul împreună cu legătura.
La începutul secolului al XVIII-lea, manuscrisul se afla deja în afara
mănăstirii, după cum reiese din însemnarea despre o nouă restaurare a legăturii, în
anul 1715, de către popa Vasile.
Data la care manuscrisul a ajuns în Rusia şi circumstanţele intrării lui în
fondurile Muzeului-Rezervaţie de Stat de Istorie şi Arhitectură din Smolensk ne
rămân necunoscute. Este probabil că a fost cumpărat ca obiect de colecţie chiar în
Rusia, pe la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, căci se
ştie că manuscrisul a făcut parte din fondurile muzeului Tenişevski (intrarea
nr. 5246)12.
Traducere din limba rusă de Silviu Andrieş-Tabac

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика
И. З. Грабаря.
12 O. N. Bugaeva, Рукописи Смоленского…, p. 425. Muzeul-Rezervaţie de Stat de Istorie
şi Arhitectură din Smolensk a fost creat pe baza a trei muzee: Muzeul de Istorie şi Arheologie,
Muzeul de Istorie şi Etnografie şi Muzeul de Istorie Naturală. Muzeul de Istorie şi Arheologie a fost
inaugurat la Smolensk, la 28 iunie 1888, prin decizia Dumei orăşeneşti, iar Muzeul de Istorie şi
Etnografie (Muzeul Tenişevski) a fost deschis la 26 iunie 1898, la iniţiativa şi pe cheltuiala
principesei Maria Klavdievna Tenişeva (1858–1928), o cunoscută persoană publică, pictoriţă,
editoare şi colecţionară.
11
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A Little-Known Manuscript
Autographed by Scholars Spiridon and Eustatius of Putna
(The Missal Preserved in Smolensk, Russia)
(Abstract)

The present paper is dedicated to the archaeographical description of a
little-known manuscript, written in Putna Monastery by hieromonk Spiridon, a
remarkable calligrapher from the time of Stephen the Great, for the abbot of the
same monastery, Silouan, in the year 1532.
Worn out due to its intensive use in the divine services, the manuscript was
restored in 1569 in the same monastery by its abbot, protohegumen Eustatius.
The codex still preserves not just the beautiful samples of writing of monk
Spiridon and protohegumen Eustatius, but also beautiful examples of
ornamentation of such manuscripts, products of Putna Monastery’s Scriptorium.
Today the Missal is preserved in Russia, in the Smolensk History and
Architecture State Museum-Preserve.
Keywords: Putna Monastery, manuscripts, ornamentation, parchment,
Smolensk.

UN MANUSCRIS AL CĂRTURARILOR SPIRIDON ŞI EUSTATIE DE LA PUTNA

Fila 1

213

214

ALEXANDRU PASCAL

Fila 6

UN MANUSCRIS AL CĂRTURARILOR SPIRIDON ŞI EUSTATIE DE LA PUTNA

Fila 39

215

216

ALEXANDRU PASCAL

Fila 64

UN MANUSCRIS AL CĂRTURARILOR SPIRIDON ŞI EUSTATIE DE LA PUTNA

Fila 88

217

218

ALEXANDRU PASCAL

Fila 107v

UN MANUSCRIS AL CĂRTURARILOR SPIRIDON ŞI EUSTATIE DE LA PUTNA

Fila 108

219

