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ALEXANDRU PASCAL

SURSE NOI, DESCOPERITE RECENT, PRIVIND
VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
MITROPOLITULUI ANASTASIE CRIMCA
La sfârşitul secolului al XVI-lea şi în prima treime a secolului al XVII-lea,
prin truda mitropolitului Anastasie Crimca1, a renăscut Mănăstirea Dragomirna2, de
numele căreia se leagă cunoscuta şcoală de scriere a cărţii, cea care a lăsat în urmă
modele excelente şi unice de artă în caligrafierea şi ornamentarea manuscriselor.
Din păcate, în ciuda interesului semnificativ şi de lungă durată al
cercetătorilor faţă de activitatea lui Anastasie Crimca şi a anturajului său în
domeniul scrierii de carte, nu avem la dispoziţie până în prezent o listă suficient de
sigură a cărţilor legate de numele lui3.
În opinia noastră, acest lucru se datorează şi faptului că efortul
cercetătorilor istoriei şcolii de carte scrisă de la Dragomirna s-a axat în principal,
până acum, pe aşa-numitele manuscrise ilustrate, adică pe cele împodobite cu
frumoase miniaturi, de înaltă ţinută artistică4.
1

Emil Turdeanu, Le métropolite Anastase Crimca et son œuvre littéraire et artistique
(1608–1629), în RES, 29, 1952, p. 226–242; G. Popescu-Vîlcea, Anastasie Crimca, Bucureşti, 1972.
2 Ep. Ipolit (Vorobchievici), Istoria Sfintei Mănăstiri Dragomirna, Cernăuţi, 1925; Ion
Miclea, Radu Florescu, Dragomirna, Bucureşti, 1976; Ştefan S. Gorovei, Mănăstirea Dragomirna,
Bucureşti, 2006.
3 Vezi, de exemplu, А. И. Яцимирский, Из славянских рукописей. Тексты и заметки,
Moscova, 1898, p. 67–70. Lista cea mai completă a fost oferită de Ştefan S. Gorovei într-o lucrare
relativ recentă: Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii, în MMS, LV, 1979, p. 154–156.
4 Vezi, de exemplu: Teodora Voinescu, Contribuţii la studiul manuscriselor ilustrate din
mănăstirile Suceviţa şi Dragomirna, în SCIA, seria „Artă plastică”, 2, 1955, 1–2, p. 89–114;
G. Popescu-Vîlcea, Şcoala miniaturistică de la Dragomirna, în BOR, LXXXVI, 1968, 3–5,
p. 455–468; 7–8, p. 959–972; 9–10, p. 1186–1211; 11–12, p. 1343–1359; LXXXVII, 1969, 1–2,
p. 197–209; C. Costea, Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie
Crimcovici. Apostolul (Viena, Nationalbibliothek, cod. sl. 6), în SCIA, seria „Artă plastică”, 39, 1992,
p. 41–57; eadem, Ilustraţia manuscriselor slavone în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie
Crimcovici. Psaltirea (Mănăstirea Dragomima, cod. sl. TD 6/1934345-32), în SCIA, seria „Artă
plastică”, 41, 1994, p. 17–41; eadem, Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului
Anastasie Crimcovici. Liturghierul, în SCIA, seria „Artă plastică”, 43, 1996, p. 19–35; Jadranka
Prolović, Die künstlerische Ausstattung des Apostolos des Anastasie Crimca aus dem moldauischen
Kloster Dragomirna (Cod. Vindob. slav. 6), în „Wiener Slawistischer Almanach”, Sonderband 82,
2013, p. 217–234; Olimpia Mitric, Şcoala de caligrafi şi miniaturişti de la Mănăstirea Dragomirna –
400 de ani de la prima atestare documentară, în „Crai Nou”, Suceava, 3 octombrie 2009. Vom
menţiona şi celebrul manuscris pe pergament, aşa-numita „Evanghelie de la Elizavetgrad”, aflată azi
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După cum se poate constata, însă, din alte manuscrise legate de numele
mitropolitului Anastasie Crimca, tot el a fost comanditarul unor copii de codice şi
al unor daruri pentru mănăstiri (şi nu doar pentru mănăstirea sa, Dragomirna), mai
modeste în ceea ce priveşte decorurile, dar nu mai puţin numeroase şi care nu au
constituit încă obiectul unei analize detaliate, paleografice şi codicologice5.
O altă cauză obiectivă a situaţiei create este şi dispersarea, condiţionată de
realităţile istorice, a unei bune părţi a patrimoniului de carte provenit de la
Anastasie Crimca şi anturajul său, în diferite depozite, nu numai din România6, ci
şi din alte ţări, ceea ce face ca aceste valori să rămână uneori necunoscute sau
inaccesibile studiului.
Notiţele de mai jos sunt destinate să remedieze într-o anumită măsură
această situaţie.
I. Manuscrisul redescoperit al lui Ioan şi Petru din Damasc, din anul
1618, cu însemnarea de danie a mitropolitului Anastasie Crimca
Acest manuscris, Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, din anul 1618, se
păstra mai înainte la Biblioteca Regală din Dresda şi este bine cunoscut în circuitul
ştiinţific din anii ’40 ai secolului trecut7. Până nu demult, se considera că

în colecţiile Bibliotecii de Stat a Rusiei (Secţia de cercetare ştiinţifică a manuscriselor, Colecţia
muzeală (fond 178), nr. 9500), care, după părerea unui şir de cercetători, este posibil să fi fost creată
la Mănăstirea Dragomirna, în scriptoriul lui Anastasie Crimca (М. В. Щепкина, Болгарская
миниатюра XIV века: исследование Псалтыри Томича, под ред. и со вступ. статьей проф. И. С.
Дуйчева, Moscova, 1963, p. 90, 92–100; Emil Dragnev, O capodoperă a miniaturii din Moldova
medievală. Tetraevanghelul de la Elizavetgrad şi manuscrisele grupului Parisinus graecus 74,
Chişinău, 2004, p. 43, 193–194; А. А. Турилов, Критерии определения славяно-молдавских
рукописей XV–XVI вв., în „Хризограф”, 2, 2005, 44).
5 Astfel, de exemplu, în Arhiva de Stat de Acte Vechi a Rusiei (RGADA), în afară de
manuscrisele pe care le vom semnala mai jos în notiţele noastre, se mai conservă un fragment dintr-un
manuscris pe pergament, Triod înflorat, sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului
al XVII-lea (RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 859), care, deşi nu
conţine nici o însemnare referitoare la donarea lui, după caracterul scrierii, ortografie şi decoruri, în
conformitate cu părerea cunoscutei cercetătoare O. A. Kneazevskaia, aparţine de asemenea şcolii
mitropolitului Anastasie Crimca (О. А. Князевская, Восемь пергаменных рукописей из собрания
ЦГАДА, în „Труды Отдела древнерусской литературы”, 18, 1962, p. 434–441).
6 Vezi, de exemplu, Olimpia Mitric, Un nou manuscris din „şcoala” de caligrafi şi
miniaturişti de la Mănăstirea Dragomirna (1627), în Rsl, XLI, 2006, p. 141–146.
7 С. Строев, Описание памятников славяно-русской литературы, хранящихся в
публичных библиотеках Германии и Франции. С снимками из рукописей, Moscova, 1841, p. 73–74;
А. И. Яцимирский, Описание южно-славянских и русских рукописей заграничных библиотек, I,
Вена, Берлин, Дрезден, Лейпциг, Мюнхен, Прага, Любляна, în „Сборник Отделения русского
языка и словесности Российской академии наук”, ХСVІІІ, 1921, 2, p. 502–504; K. Günther,
Slawische Handschriften in Deutschland, în „Zeitschrift für Slawistik”, 5, 1960, p. 337.
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manuscrisul se află în depozitul numit de la Dresda8; în realitate, însă, el se păstra
şi se păstrează bine la Moscova, în Arhiva de Stat de Acte Vechi din Rusia
(RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075), în care a
intrat după 1947, ulterior predării lui de Biblioteca din Dresda către administraţia
militară sovietică9.
Având în vedere că informaţiile publicate până în prezent despre acest
remarcabil monument al şcolii de carte a lui Anastasie Crimca în mare parte s-au
învechit şi nici nu sunt complete, oferim mai jos o nouă descriere arheografică
sumară.
Manuscris in 10 (39,4 х 26,3 cm), cuprinde 200 de file.
Scriere semiuncială, a călugărului Pahomie de la Mănăstirea Dragomirna.
Ortografie mediobulgară, text accentuat.
Manuscrisul este realizat pe hârtie satinată, cu filigran „coroană”10.
8 Emil Turdeanu, Le métropolite Anastase Crimca…, p. 61, nr. 16; Ştefan S. Gorovei,
Anastasie Crimca. Noi contribuţii, p. 156, nr. 18. Observăm, de asemenea, că o soartă similară a
avut-o şi Sintagma lui Matei Vlastares din 1611, manuscris considerat şi el „pierdut”. Cunoscut din
literatură ca având o însemnare de danie din partea mitropolitului Anastasie Crimca (vezi, de
exemplu, Emil Turdeanu, Le métropolite Anastase Crimca…, p. 59–60, nr. 6), manuscrisul a fost
prezentat la Moscova, în cadrul Expoziţiei dedicate celebrării a 300 de ani de domnie ai Casei
Romanov, şi consemnat în catalogul emis cu această ocazie, ca aparţinând unei persoane particulare
(Выставка древне-русскаго искусства, устроенная в 1913 году в ознаменование чествования
300-летия царствования Дома Романовых. [Каталог], Moscova, 1913, p. 54: „№ 55. Матфея
Правильника книга, полуустав молдавскаго письма, с летописью 1611 г. и со вкладной
Сучавскаго митрополита Анастасия Кримковича, того же года, в лист. С одной киноварной
заставкой. Из собрания***”). În istoriografia românească, era de asemenea considerat pierdut (vezi,
de exemplu, Radu Constantinescu, Vechiul drept românesc scris. Repertoriul izvoarelor 1340–1640,
Bucureşti, 1972, p. 241; Ştefan S. Gorovei. Anastasie Crimca. Noi contribuţii, p. 155, nr. 7).
Actualmente, se păstrează în Secţia de manuscrise şi carte rară a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat din Saratov, cu nr. 208 (vezi, de exemplu, Victor Alexandrov, The Syntagma of Matthew
Blastares: The Destiny of a Byzantine Legal Code among the Orthodox Slavs and Romanians, în
„Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte”, 29, 2012, p. 207–208), unde a intrat în 1921, din
colecţia privată a vestitului colecţionar P. M. Malţev, un credincios de rit vechi. Trebuie să remarcăm
neapărat că, în pofida părerii expuse în literatura menţionată anterior, manuscrisul reprezintă un dar al
mitropolitului Anastasie Crimca nu către Mănăstirea Dragomirna, ci către Mănăstirea Bisericani, după
cum rezultă din colofonul lui.
9 Опись I Рукописного собрания ЦГАДА, Moscova, 1986, p. 359 (manuscris
dactilografiat). Ca o curiozitate istorică, menţionăm faptul că în manuscris se păstrează fişa de
eliberare către cititorii bibliotecii din Dresda – un formular imprimat în limba germană, datând din
secolul al XIX–lea –, în care există o singură înregistrare: „22 febr. 1911. A. Iacimirskij”.
10 De tipul nr. 562, 563 (anul 1602), conform albumului Филиграни XVII века. По
рукописным источникам ГИМ. Каталог, Moscova, 1988. Are un desen foarte apropiat cu
filigranul de hârtie analogic al altui manuscris din aceeaşi colecţie a Arhivei de Stat de Acte Vechi din
Rusia – Molitvenicul arhieresc din 1612, care conţine, de asemenea, o însemnare de danie a
mitropolitului Anastasie Crimca (RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I,
nr. 851).
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Decorurile
La fila 1 – un frontispiciu-chenar în chinovar, cu contur dublu, de forma
literei chirilice П, în stilul împletiturii; sus, la stânga şi la dreapta – lăstari,
terminaţi în formă de mână stilizată; jos, la dreapta – un lăstar ornamental floral.
Deasupra frontispiciului este reprezentată o cruce cu iniţialele ІС ХС НИКА, iar în
interior – imaginea stilizată a unei candele mici.
Iniţiale împletite, executate în chinovar, cu contur dublu, la filele 1, 1v, 2v,
v
4, 4 , 5, 6, 11v, 12v, 13v, 14, 16, 16v, 17, 17v, 19, 19v, 21v, 25v, 27, 28v, 31, 33, 33v,
34v, 35v, 36, 36v, 39, 40v, 41v, 44, 45v, 46v, 47, 49v, 50v, 52, 52v, 54v, 55, 55v, 56v,
57v, 59, 59v, 63, 67v, 68v, 69, 71, 71v. La f. 105 a fost lăsat loc pentru frontispiciu şi
iniţială (desenul este conturat cu ceva ascuţit).
Titlurile şi împletitura de la f. 1 şi 105 sunt realizate în chinovar. Textul
este împărţit cu ajutorul unor puncte, în chinovar. Iniţiale fine, în chinovar, cu
lăstari ornamentali; de la f. 74v, în text apar iniţiale mărunte în chinovar.
Cuprinsul
F. 1. A preacuviosului părinte al nostru Ioan Damaschin preotul. Expunere
pe scurt a credinţei ortodoxe, cum dumnezeirea nu poate fi cuprinsă cu mintea şi
cum nu trebuie să căutăm şi să ne interesăm de cele ce nu ni s-au dat de sfinţii
profeţi, apostoli şi evanghelişti. Capitolele 1–102.
F. 105. A smeritului monah Petru Damaschinul. Aducere aminte către
propriul suflet, adunate toate din scrierile dumnezeieşti.
F. 176. Traiul şi viaţa preacuviosului părintelui nostru Ioan Damaschinul,
scrisă de Ioan, patriarhul Antiohiei.
Legătura
Coperte de lemn, îmbrăcate în piele cu desen imprimat, care nu depăşesc
nivelul blocului cărţii, contemporane cu manuscrisul. Încuietorile s-au pierdut,
scoarţa de dedesubt păstrează rămăşiţele a două cureluşe de piele, iar cea de
deasupra – două cuie ştirbite de cupru pentru încuietori. Pe ambele scoarţe se pot
observa urmele colţarelor mari şi ale traversei. În banda de capăt superioară se văd
fire albastre şi roşii; cea inferioară este distrusă, păstrând doar un fragment de fir
roşu destrămat.
Şnitul cărţii este pictat cu împletitură în cercuri şi decoruri florale;
începând de jos apare textul: Іѡан Дама//скі/н і Петръ („Ioan Damaschin şi Petru”).
Însemnări
Pe scoarţa de sus, în partea interioară, o notă cu cerneală şi caligrafie de
secol al XVIII-lea: „Au cetit Ra(f)il”; cu cerneală: „No 36” şi „Scrin. O. num. 88”.
La f. 1 sus, cu cerneală: „St. Ioann es Damascenas de Religione Christiana a
Sanctus Prophetis, Apostolis et evangelistis tradita”.
Pe câmpurile de jos ale filelor 1–4v ale manuscrisului, însemnarea de danie,
realizată într-o scriere semiuncială măruntă:

SURSE NOI PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI ANASTASIE CRIMCA

137

Съ(и) ст̃ыи кни(г), Іѡ̃ Дамаскы(н) и Петръ,
сътвори смѣреніе архіеп(с)кпъ Анастасіе Кри(м)кови(ч) и
митрополи(т) Сча(в)скыи, въ паме(т) себе и
рѡ(ді)теле(м) его, Іѡ̃ Кри(м)ка и Кръстина, и даде и въ
новосъз(д)агѡ свѡего мѡнасти(р), Дра(г)омирна, иде(ж)
е(с) хра(м) Съшествіе Ст̃гѡ Дх̃а. И аще ктѡ хѡще(т)
покоусити или възѧти, или прѡдати, или оукрасти ѿ ст̃гѡ
мѡнастирѣ бе(з) бл̃гѡслѡвеніа, да имае(т) съпе(р)ни(к)
Ѿцъ, и Сн̃ъ, и Ст̃ыи Дх̃ъ, е(ж) въ Ст̃ѣи Тр(о)це славима
Ба̃, на стра(ш)нѣ(м) его съдище Хв̃ѣ, и да бѫде(т)
проклѣ(т) и тръклѣ(т), анаѳема, маранаѳа, ами(н). В
лт̃ѡ зр̃л, м(с)ца а(в)г(с)та ѳ,̃ въ дн̃и гн(д)на Іѡ̃
Стефа(н) То(м)шѧ воевѡ(ді).

Această sfântă carte, Ioan Damaschin şi Petru, a făcut-o
smeritul arhiepiscop Anastasie Crimcovici şi mitropolit al Sucevei,
întru pomenirea sa şi a părinţilor săi, Ioan Crimca şi Crăstina, şi a
dat-o în nou-zidita sa mănăstire, Dragomirna, unde este hramul
Pogorârea Sfântului Duh. Şi dacă cineva va dori să încerce sau să
[o] ia, sau să [o] vândă, sau să [o] fure de la sfânta mănăstire fără
binecuvântare, [acela] să aibă potrivnic pe Tatăl, şi [pe] Fiul, şi
[pe] Sfântul Duh, Dumnezeul slăvit în Sfânta Treime, la judecata
de apoi a lui Hristos, şi să fie blestemat şi de trei ori blestemat,
anatema, maranata, amin. În anul 7130, luna august 9, în zilele
domnului Io Ştefan Tomşa voievod.
La f. 200, însemnarea copistului, cu chinovar:
Съ(и) Іѡа(н) Дамаски(н) съписа мона(х) Пахоміе
въ Монастыри Драгомирнои, в лѣ(т) зрк̃ѕ.

Acest Ioan Damaschin l-a scris monahul Pahomie în
Mănăstirea Dragomirna, în anul 7126.
La f. 200, cu cerneală: „Ex Ioannes Damasceni et Petrii Damasceni Libris
descriturs in monasterio Dragomiriesi 6121 7126 id est aere Chr. 1618”.
Starea de conservare
La începutul manuscrisului, cineva a tăiat patru file. Începând cu caietul 27
(f. 5) şi terminând cu caietul 39 (f. 101) inclusiv, de mâna caligrafului, în colţul
drept de jos, pe prima pagină, sunt trecute signaturile cu litere chirilice. În
continuare, caietele sunt fără signaturi, cuprind câte opt foi, exceptând caietele 40
(f. 109–114) şi 43 (f. 131–136), care au câte şase file. În total, s-au păstrat 51 de
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caiete. Judecând după signaturile caietelor, se poate conchide că acest codice ar fi
fost un tom dintr-o serie de volume.
Manuscrisul cuprinde şi trei file suplimentare, I–III, de provenienţă mai
târzie: fila I este lipită pe partea interioară a scoarţei de deasupra şi cuprinde un text
în limba franceză, scris cu cerneală, în caligrafia secolului al XIX-lea (?), greu
descifrabil. Filele II–III reprezintă un formular imprimat în limba germană, destinat
consemnării eliberării manuscrisului către cititorii Bibliotecii din Dresda.
II. Un fragment necunoscut din însemnarea de danie din 1612 a
mitropolitului Anastasie Crimca către Mănăstirea Dragomirna
Apostolul de la sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al
XVII-lea (Rusia, Moscova, Muzeul de Stat de Istorie, Colecţia A. S. Uvarov,
nr. 329) este un manuscris pe pergament, binecunoscut în istoriografie. Cu toate
acestea, cercetătorii au lăsat la o parte fragmentul din însemnarea de danie din
1612, a mitropolitului Anastasie Crimca către Mănăstirea Dragomirna, păstrat
în volum.
Prima menţiune despre acest manuscris o găsim încă în descrierea colecţiei
de manuscrise a lui I. N. Ţarski11. În februarie 1853, această colecţie, a fost
achiziţionată, pentru 25.000 de ruble de argint, de contele A. S. Uvarov12. Ulterior,
în cadrul colecţiei Uvarov, manuscrisul a fost descris de arhimandritul Leonid13.
Cartea este cunoscută şi în bibliografia românească. Ea este menţionată în
catalogul lui Radu Constantinescu14 şi în opera bibliografică a lui Virgil Cândea15,
dar nici aici fragmentul însemnării de danie păstrat în manuscris nu este trecut în
revistă. Menţiuni referitoare la această carte nu se regăsesc în cunoscuta operă
colectivă a istoricilor sovietici16, nici în lucrările dedicate patrimoniului manuscris
11 П. М. Строев, Рукописи славянские и российские, принадлежащие почетному
гражданину и Археографической комиссии корреспонденту Ивану Никитичу Царскому.
Разобраны и описаны Павлом Строевым, 1848, p. 4, nr. 12.
12 M. H. Сперанскій, Граф Алексей Сергеевич Уваров и его собрание рукописей,
Moscova, 1911, p. 6; Т. Н. Протасьева, М. В. Щепкина, Сокровища древней письменности и
старой печати, în Обзор рукописей русских, славянских, греческих, а также книг старой
печати Государственного исторического музея, ред. М. Н. Тихомиров, Moscova, 1958, p. 37.
13 Архимандрит Леонид (Л. А. Кавелин), Систематическое описание славяно-русских
рукописей собрания графа А. С. Уварова, I, Moscova, 1893, p. 68, nr. 115.
14 Radu Constantinescu, Manuscrise de origine românească din colecţii străine. Repertoriu,
Bucureşti, 1986, p. 141, nr. 729.
15 Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare: creaţii româneşti şi izvoare despre
români în colecţii din străinătate, serie nouă, IV. Polonia – Rusia, editori coordonatori: Ioana
Feodorov şi Andrei Timotin, Bucureşti, 2012, p. 165, nr. 135.
16 М. В. Щепкина, Т. Н. Протасьева, Л. М. Костюхина, И. С. Голышенко, Описание
пергаменных рукописей Государственного исторического музея, II. Рукописи болгарские,
сербские, молдавские, în „Археографический ежегодник” за 1965 год, p. 273–309.
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al lui Anastasie Crimca17.
Luând în consideraţie faptul că datele publicate până în prezent referitoare
la acest monument provenit din şcoala de carte manuscrisă a lui Anastasie Crimca
s-au învechit în mare parte şi nici nu sunt complete, oferim mai jos descrierea
arheografică sumară a manuscrisului şi reproducem fragmentul din însemnarea de
danie de la 1612.
Manuscris in 10 (27,5 х 20,4 cm), cuprinde 239 de file.
Ortografie mediobulgară, textul este accentuat.
Decorurile
La f. 1, un frontispiciu îngust, împletit, realizat în chinovar, cu contur
dublu şi înălţat de o cruce cu iniţialele ІС ХС НИКА. Iniţiale mărunte cu lăstari
ornamentali, în chinovar.
Cuprinsul
Codicele cuprinde părţile componente obişnuite ale unei astfel de cărţi:
F. 1–235. Apostol liturgic cu introducerea „Spunerea Faptelor Apostolilor
scrise de Luca evanghelistul”.
F. 236–239. Sinaxar.
F. 237. Diferiţi alţi Apostoli.
F. 237v. Prochimenele duminicale.
Legătura
Coperte de lemn, îmbrăcate în piele cu desen imprimat din anii ’30 ai
secolului al XIX-lea, două încuietori de cupru.
Însemnări
Pe prima foaie de gardă, de hârtie, având filigranul cu data „1831”, apare
inscripţia cu cerneală în limba rusă: „Ив. Ник. Царского No 4 [cifra 8 ştearsă – n.
ns.] пис. Апостолъ в Молдавии” („A lui Ivan Nicolaievici Ţarski, nr. 4 [cifra 8
ştearsă – n. ns.], Apostol scris în Moldova”).
La fila I de gardă, din pergament, şi la f. 1v sunt însemnări cursive, cu
cerneală, în limba greacă.
La f. 4–12, cu scriere cursivă din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea, apar
menţiuni de proprietate sau de pomenire, în limba română.
La f. 13–14 există o însemnare cu scriere semiuncială din secolul al
XVII-lea, cu cerneală:
Сиа книга намерисѫ  Килиа поробена мне ѡ кпи, Мирч Герги
Апостолъ…да поминает…

(„Această carte s-a găsit la Chilia şi a fost legată împreună pentru mine,
Mirceo Gherghi. Apostol ... Să fie pomenit...”).
17 Vezi, de exemplu, Emil Turdeanu, Le métropolite Anastase Crimca..., p. 97–142; Ştefan
S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii, p. 144–159.
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La f. 16v, cu semiunciale stângace, de secol al XVIII-lea, apare însemnarea
în limba română: „Să ştie precum aceastî svintî Ivanghelie au... cupărat-o [sic !]
Martaul din Chilie Abaţiul şi el au ...urit”.
La f. 239 şi 239v, apar nişte notiţe cu cerneală, în scriere cursivă, în limba
greacă (la f. 239, cu data 1699).
Pe câmpurile de jos ale f. 2–3v, se observă fragmentul unei însemnări, în
scriere măruntă semiuncială, cu elemente de cursivă:
…ныи свои монастирь, Драгомирна, иде(ж) е(с)
хра(м) Съшествіе Стг̃о Дх̃а, въ дн̃и блг̃о…, има(т)
съперникъ са(м) Гь̃ на(ш), Iу̃ Хс,̃ и Прич(с)тѫѧ Е(г) Мтр̃ъ
и въсѣ(х) стх̃ъ на стра(ш)нѣ(м) его сѫдищи, аминъ. В лт̃о
зр̃к.

…[în nou-zidita] sa mănăstire, Dragomirna, unde este
hramul Pogorârea Sfântului Duh, în zilele bine[cinstitorului]...
să-l aibă potrivnic pe însuşi Domnul nostru, Iisus Hristos, şi pe
Preacurata Lui Maică şi pe toţi sfinţii la judecata Lui de apoi,
amin. În anul 7120.
Este evident faptul că avem de-a face cu un fragment al unei însemnări de
danie cuprinzând formula „în nou-zidita sa mănăstire, Dragomirna”, formulă
specifică şi obişnuită pentru însemnările de donaţie din acei ani ale lui Anastasie
Crimca pentru Mănăstirea Dragomirna.
Starea de conservare
Au fost pierdute trei file din primul caiet, între f. 1 şi f. 2, şi o parte din
filele dinaintea f. 236 (sinaxarul pe lunile septembrie–mai). Marginile inferioare ale
multor file, începând cu f. 234, sunt foarte murdare, s-au înnegrit, au fost udate; la
f. 239v se observă urme de lipici.
III. Un Molitvenic arhieresc din 1612 cu însemnare de danie de la
mitropolitul Anastasie Crimca
Acest manuscris se află actualmente în Rusia (Moscova, Arhiva de Stat de
Acte Vechi din Rusia (RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188),
inv. I, nr. 851) şi încă nu este cunoscut cercetătorilor moştenirii cărturăreşti a
mitropolitului Anastasie Crimca.
Manuscris in 10 (27,5 х 20,4 cm), cuprinde 265 de file, la care se adaugă
câte o filă de gardă din secolul al XIX-lea, la începutul şi sfârşitul manuscrisului.
Scriere semiuncială provenind de la trei copişti:
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I – Ghelasie18 (f. 1–257v; 259–265v);
II – ierodiaconul Rafail (f. 257v–258);
III – diac necunoscut (f. 259–265v).
Ortografie mediobulgară, text accentuat.
Manuscrisul este realizat pe hârtie satinată, cu filigran „coroană”19.
Decorurile
La f. 1, un frontispiciu de tip balcanic, executat în chinovar, cu contur
dublu, în forma a trei cercuri intersectate, terminate la dreapta şi la stânga cu lăstari
ornamentali şi înălţate sus de o cruce cu iniţialele ІС ХС НИКА.
Ligatura din titluri este în chinovar; iniţiale de tip bizantin vechi, cu contur
dublu şi împletitură; iniţiale fine în chinovar cu sau fără lăstari ornamentali.
Cuprinsul
Codicele cuprinde o selecţie largă de texte, necesare arhiereului în practica
bisericească, şi numără peste 80 de rânduieli şi rugăciuni pentru diferite
împrejurări:
F. 1. Slujba la sfinţirea apei.
F. 8. Arătare pentru întemeierea bisericii.
F. 10v. Rânduiala la sfinţirea bisericii.
F. 22. Rânduiala ce se face la sfinţirea bisericii şi când este în ea sfânta masă.
F. 27v. Rânduiala ce se face la clătinarea sfintei mese.
F. 29. Altă rânduiala ce se face la clătinarea sfintei mese.
F. 30. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea celui ce poartă lumânările
şi depotat.
F. 31. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea ipodiaconului.
F. 32. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea diaconului.
F. 35. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea preotului, adică a popii.
F. 37v. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea episcopului, sau a
mitropolitului, sau a patriarhului.
F. 40. Rugăciunea când se aşează mitropolitul şi iese întâia oară în cetate şi
citeşte rugăciunea înaintea cetăţii.
F. 41v. Altă rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea episcopului. La sfârşit –
18 Numele diacului Ghelasie este menţionat şi în calitate de copist al Mineiului pe luna
martie din 1605 (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei, Secţia de cercetare ştiinţifică a
manuscriselor, Colecţia E. E. Egorov (fond 98), nr. 760), în colofonul cărţii, unde apare ca ieromonah,
„porucinic” (ajutor) al mitropolitului Teodosie Barbovschi, provenit de la Mănăstirea Moldoviţa şi ca
cel care a copiat manuscrisul la însărcinarea mitropolitului, pentru Mănăstirea Suceviţa.
19 De tipul nr. 562, 563 (anul 1602), după albumul Филиграни XVII века… Este foarte
apropiat ca desen de filigranul analogic de pe hârtia manuscrisului din aceeaşi colecţie a Arhivei de
Stat de Acte Vechi din Rusia – Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, din 1618, care cuprinde, de
asemenea, o inscripţie de danie a mitropolitului Anastasie Crimca (RGADA, Colecţia de manuscrise
a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075).
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Învăţătura sfântului şi marelui sobor, cu formularul de rugăciune cu pomenirea
numelui mitropolitului cutare, a ţării, a domnului şi a cetăţii.
F. 49v. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea egumenului.
F. 50v. Rânduiala ce se obişnuieşte la aşezarea împăratului.
F. 53. Rugăciune la aşezarea chesarului, şi a despotului, şi a altor stăpâni.
F. 53v. Rugăciune în sobor cneazului care-şi doreşte putere mare de
la împărat.
F. 54. Rugăciune care se face la soborul mare pentru patriarhul care merge
în călătorie şi se reîntoarce.
F. 54v. Rugăciune care se face când vine patriarhul la împărat.
F. 55. Rânduiala pentru când se doreşte să fie spălate moaştele sfinţilor.
F. 56v. Rugăciune la toată neputinţa.
F. 57. O a doua rugăciune la aceeaşi.
F. 57v. [Rugăciune] la Sfintele Rusalii, pe colivă.
F. 58. Rugăciune la praznicele împărăteşti, pe colivă.
F. 58v. Rugăciune la binecuvântarea colivei întru pomenirea sfinţilor.
F. 59. Ecfonise (de sâmbătă, la praznicele împărăteşti, la praznicele Maicii
Domnului, marilor mucenici, ierarhilor, preacuvioşilor părinţi, egumenului
sau fratelui, după psalmii de la vecernie, la utrenie, la vohod, după încheierea
vecerniei etc.).
F. 62. Canon de rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, care se cântă
la nevoie obştească, şi la lipsă de ploaie, şi vremuri neroditoare, şi la vânturi
potrivnice şi la năvălirea barbarilor (ale lui chir Filothei).
F. 66v. A aceluiaşi chir Filothei rugăciune care se spune la lipsă de ploaie,
şi la vremuri neaşezate, şi la vânturi potrivnice şi la năvălirea barbarilor.
F. 68. Altă rugăciune a aceluiaşi care se spune la moarte cumplită şi
năpraznică.
F. 70. Rugăciunea aceluiaşi chir Filothei la nevoie obştească de pocăinţă.
F. 72. Altă rugăciune a aceluiaşi la lipsă de ploaie.
F. 72v. Altă rugăciune a aceluiaşi la lipsă de ploaie.
F. 73. A aceluiaşi chir Filothei rugăciune la cutremur către Domnul nostru
Iisus Hristos.
F. 74v. A aceluiaşi sfânt chir Filothei rugăciune către Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu la năvălirea oştilor, pentru izbăvirea captivilor.
F. 76. Rânduiala de rugăciune la timp de neploaie.
F. 83v. Rânduiala ce se urmează la sfinţirea undelemnului când se adună
şapte popi şi aşa fac.
F. 108v. Rânduiala îmbrăcării rasei.
F. 110. Rânduiala chipului mic călugăresc, al mantiei.
F. 116v. Rânduiala îmbrăcării marelui chip îngeresc.
F. 144. Rânduiala ce se face la despărţirea sufletului de trup, când va
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începe fratele să fie lăsat de puteri (include canonul la ieşirea sufletului, facerea lui
Andrei, arhiepiscopul Cretei).
F. 152. Rugăciune ce se face la ieşirea sufletului.
F. 152v. Rugăciune la spovedania fratelui.
F. 152v. Rânduiala ce se face monahilor adormiţi.
F. 183. Arătare cum se cântă la coliva părinţilor şi fraţilor noştri, şi a altor
creştini morţi.
F. 188v. Rugăciune la toată trebuinţa. Rugăciune pentru cei ce au mâncat
carne spurcată, la păgâni.
F. 189. Rugăciune pentru tânărul care s-a rătăcit şi s-a păgânit şi se căieşte.
F. 190v. Rugăciune când vrei să chemi un păgân.
F. 191. Rugăciune pentru creştinul care s-a lăsat ispitit de ispita păgână şi
s-a reîntors în Biserica lui Dumnezeu.
F. 192. Rugăciune ce se face când se va întâmpla să cadă ceva spurcat în
vas, în vin, sau în untdelemn, sau în fântână, sau în altceva.
F. 193v. Rugăciune la vasul spurcat.
F. 193v. Rugăciune ce se face când se va întâmpla să cadă ceva spurcat
în puţ.
F. 194. Rugăciune la binecuvântarea casei şi căminului celui nou.
F. 194v. Rugăciune ce se face la înnoirea bisericii.
F. 195. Rugăciune ce se face la punerea sfintei cruci deasupra.
F. 195. Rugăciune la binecuvântarea vinului.
F. 195v. O a doua rugăciune la aceeaşi.
F. 196. Rugăciune la aducerea roadelor tuturor poamelor.
F. 196. Rugăciune asupra strugurilor.
F. 196v. Rugăciune la curăţarea bisericii pângărite de vreun eretic.
F. 197. Rugăciune ce se citeşte de arhiereu sau duhovnic pentru iertarea
păcatelor cu voie sau fără voie, a tot jurământul şi blestemul pentru orice păcat.
F. 199. Rugăciune pentru îndrăzneala care se supune.
F. 199v. Dezlegarea preasfinţitului patriarh al Constantinopolului, chir
Mihail, zis Ascalonul. Rugăciunea spovedaniei.
F. 200. Rugăciune pentru femeie.
F. 200v. Rânduiala pentru femeia care a născut, la a treia zi după naşterea
pruncului.
F. 201v. Rânduiala la înnoirea pruncului într-a opta zi, în care se face
însemnarea lui şi alegerea numelui său.
F. 202v. Rânduiala la patruzeci de zile pentru femeia care a născut.
F. 204. Rânduiala botezului copiilor.
F. 215v. Rugăciune de dezlegare a noului botezat, într-a opta zi.
F. 215v. Rugăciune la tăierea părului pruncului.
F. 217v. Rânduiala cum trebuie să se primească cei care trec de la eretici la
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sfânta sobornicească şi apostolească Biserică, către credinţa ortodoxă.
F. 219. Rugăciune la însemnarea omului venit de la păgâni, la botezul şi
alegerea numelui său.
F. 219v. Armenii care trec la credinţa noastră ortodoxă nu se botează, ci se
ung cu mir, dând această spovedanie...
F. 221. Rugăciune de dezlegare de la arhiereu.
F. 221v. Rânduiala la logodnă.
F. 223. Slujba cununiei.
F. 230v. Rugăciune după cununie, în a opta zi.
F. 231. Rânduiala la înfrăţire – se întrerupe la rugăciunea iereului (sunt
pierdute opt file, care constituiau caietul 31 al manuscrisului).
F. 232. [Canon la ieşirea sufletului] – începutul este pierdut.
F. 234. Rugăciune ce se citeşte la ieşirea sufletului.
F. 235. Rugăciune la spovedania omului.
F. 235v. Rânduiala înmormântării pentru toţi mirenii.
F. 257v. Rugăciune la intrarea în post.
F. 257v. Rugăciune la împărtăşanie.
F. 259. Încheierea rânduielii sfinţirii apei.
Legătura
Coperte de lemn, îmbrăcate în piele cu urme de desen imprimat. La
restaurarea întreprinsă în secolul al XIX-lea, copertele au fost lipite şi parţial
îmbrăcate în pânză neagră. S-au păstrat două încuietori turnate în bronz pe cureluşe
de piele, specifice manuscriselor din sudul Rusiei, din secolele al XVII-lea – al
XVIII-lea. Pe şnit se pot observa urme ale pictării iniţiale în culori. Pe cotor este
lipită o etichetă de hârtie, având inscripţia în cerneală cu scriere semiuncială:
„Чиновникъ с требником No 13” („Arhieraticon cu trebnic nr. 13”).
Însemnări
Pe câmpurile de jos ale filelor 1–6, cu scriere cursivă măruntă, apare
următoarea însemnare de danie:
Съ(и) Мл̃тъвни(к) сътвори смѣрени архіеп(с)кпъ
Анастасіе Кри(м)кови(ч) и митрополи(т) Сѵча(в)скіи, въ
памѧ(т) дш̃ѫ своеѫ и родителе(м) свои(м), Іѡа(н)
Кри(м)ка и Кр(с)тина, и даде и въ но(в)създа(н)ніи свои
мона(с)тирь, Дра(г)мирна, иде(ж) е(с) хра(м) Съшествіе
Ст̃го Дх̃а, въ дн̃и бл̃гоч(с)тиво(мѵ) х̃любивом(ѵ)
г(с)п(д)н, Іѡ̃ Кѡ(н)ста(н)тінь Могила воевѡ(да), и съ
прѣвъзлюблен(н)ою свои(х) мт̃рь, Елисавеѳи, г(с)п(д)жа
покоина(г) Іѡ̃ Іереміа Могила воево(да), и съ
прѣвъзлюбле(н)ны(м) свои(х) братіѧ, Іѡ̃ Алеѯа(н)др и
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Богдана воевѡ(до)ве. И аще кто хоще(т) поксити(с) и
взѧти ѿ ст̃го мона(с)тирѣ без бл(с)веніа, да има(т)
съперни(к) са(м) Гь̃ на(ш), Іѵ̃ Хс̃, и Прч(с)тѫѧ Е(г) Мт̃рь
и всѣ(х) ст̃хь на стра(ш)нѣ(м) е(г) сѫдищі, ами(н). В лт̃ѡ
ӡр̃к.

Acest Molitvenic l-a făcut smeritul arhiepiscop
Anastasie Crimcovici şi mitropolit al Sucevei, întru pomenirea
sufletului său şi al părinţilor săi, Ioan Crimca şi Crăstina, şi l-a
dat în nou-zidita sa mănăstire, Dragomirna, unde este hramul
Pogorârea Sfântului Duh, în zilele binecinstitorului, de Hristos
iubitorului domn, Io Constantin Moghilă voievod, şi cu
preaiubita lui mamă, Elisaveta, doamna răposatului Io Ieremia
Moghilă voievod, şi cu preaiubiţii săi fraţi, Io Alexandru şi
Bogdan voievozi. Şi dacă cineva va dori să încerce să[-l] ia de la
sfânta mănăstire fără binecuvântare, să aibă potrivnic pe însuşi
Domnul nostru, Iisus Hristos, şi pe Preacurata Lui Maică şi pe
toţi sfinţii la judecata de apoi, amin. În anul 7120.
Unele litere şi data acestei însemnări sunt înnoite de o persoană
necunoscută, cu scriere semiuncială de secol al XIX-lea, în cerneală. Denumirile
articolelor manuscrisului pe unele file sunt dublate în limba română, cu scriere
cursivă, în cerneală, probabil de ierodiaconul Rafail (?): 152v, 188v, 189, 192v,
193v, 194, 194v, 195, 196, 196v, 197, 199, 199v, 200, 200v, 201v, 202v, 204, 205,
206, 207, 207v, 210, 216, 216v, 217, 217v, 218, 219, 219v, 221v, 230v.
Pe câmpurile filelor 190v şi 200v sunt desenate cu peniţa capete de îngeri.
La f. 255v apare o inscripţie în cerneală, cu scriere cursivă de secol al
XIX-lea: „Сталъ Игнатъ Ивановичь в дворники 1850 года 19 генваря” („A
devenit Ignat Ivanovici vornic la 19 ianuarie 1850”), iar la f. 257, de aceeaşi mână,
este făcută însemnarea: „1850 года месеца генваря 23 дня сроховали мы с
Игнатым колки есть душъ в селе всех нароховали 353 души триста петедесят
три души. Miкiтовичь” („La 23 ianuarie 1850 am numărat noi cu Ignat câte
suflete sunt în sat; în total am numărat 353 de suflete, trei sute cincizeci şi trei de
suflete. Michitovici”).
La f. 256v se regăseşte o însemnare cu cerneală, în scriere semiuncială,
acoperită parţial prin lipire: „...но (т)ре са(ж)нiа а две по по(л) третя са(ж)ня...
по (т)ри са(ж)неи” („… trei stânjeni, iar două câte o jumătate dintr-o treime
stânjeni… câte trei stânjeni”).
La f. 257, la sfârşitul textului de bază al manuscrisului, de mâna diacului, a
fost făcută următoarea însemnare în semiunciale, cu chinovar:
Слава съвръшителю Бо̃у вв̃кы, аминь. Геласіе.

146

ALEXANDRU PASCAL

Slavă săvârşitorului Dumnezeu în veci, amin. Ghelasie.
Pe aceeaşi filă, la 1874, de o mână necunoscută, cu scriere cursivă din
sudul Rusiei, cu cerneală, este făcută următoarea însemnare: „Написася сия книга
потребник в лето 7120 сей книги есть уже 262 лета дужу старинная есть” („S-a
scris această carte, Potrebnic, în anul 7120; această carte are deja 262 de ani; tare
veche este”). Tot aici se regăsesc nişte însemnări de tipul încercărilor de condei, cu
scriere cursivă, în limbile rusă şi română.
La f. 257 apare o inscripţie din anul 1714, în scriere cursivă, cu cerneală,
parţial acoperită de lipitură: „Simere(n)i(i) Ifi(m) [sic !] e(r)monah di(n) po(s)tri(g)
ot Bese… [Besericani (?) – n. ns.], iar di(n) pări(n)ţi ot tărgu Siritulu(i)… ca să ştie
că(nd) a(m) fo(st) la Dragomi(r)na… V le(t) 7224 [1714] ma(r) 2”.
La f. 258, după textul rugăciunilor, de mâna copistului II, cu cerneală, în
scriere de secol al XVIII-lea, este lăsată următoarea însemnare: „Erodiaco(n)
Rafai(l) [a] scris smerenie”.
Starea de conservare
Fila 108 este puţin ruptă la marginea stângă, multe file sunt murdare,
înnegrite. La f. 181, 182, 183, cerneala a străbătut hârtia, textul este şters. Mai
multe file de la începutul şi sfârşitul manuscrisului sunt lipite cu hârtie de secol al
XIX-lea, în cursul unei restaurări, în urma căreia a fost încălcată ordinea primară a
filelor. După cuprins, ordinea corectă trebuie să fie următoarea: filele 259–265
după numerotarea contemporană trebuie să se afle la începutul manuscrisului, apoi
să urmeze filele 1–258. Au fost pierdute opt file, între filele 231 şi 232, care
constituiau caietul 31, precum şi două file înainte de f. 259 (din primul caiet).
Numerotarea iniţială a caietelor de mâna diacului I (Ghelasie), cu litere
chirilice, s-a păstrat în câmpul de jos, dreapta, al primei file şi în câmpul de jos,
stânga, pe ultima filă a caietelor.
Astfel, Molitvenicul a fost scris nu mai târziu de anul 1612, de caligraful
Ghelasie, ca danie a mitropolitului Anastasie Crimca pentru Mănăstirea
Dragomirna, întru pomenirea sa şi a părinţilor săi.
IV. O nouă sursă privind data morţii mitropolitului Anastasie Crimca
Data morţii mitropolitului Anastasie Crimca, personalitate proeminentă a
culturii şi Bisericii Ţării Moldovei, acceptată în istoriografia ştiinţifică, se bazează
pe mărturii ale contemporanilor şi pe informaţiile din nişte însemnări care apar în
următoarele trei manuscrise:
1. Psaltire, 1616, pe pergament (Rusia, Sankt Petersburg, Biblioteca
Ştiinţifică a Rusiei, Colecţia M. P. Pogodin, nr. 5). La fila 212 a acestui manuscris,
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apare data morţii: 19 ianuarie 162920.
2. Irmologhion, ultimul sfert al secolului al XVI-lea (Germania, Leipzig,
Biblioteca orăşenească, Graec. 12). La fila IIIa a acestui manuscris, apare data
morţii: 19 ianuarie 162921.
3. Fragmente din manuscrise din prima treime a secolului al XVII-lea
(Ucraina, Liov, Muzeul de Istorie din Liov, ms. 310). Însemnarea despre moartea
mitropolitului conţine data de 19 ianuarie 162922.
Există, însă, şi alte asemenea însemnări, necunoscute încă biografilor lui
Anastasie Crimca. Este vorba despre nişte însemnări din manuscrisul Psaltirii cu
adăugiri din anul 1629 (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei, Secţia de
cercetare ştiinţifică a manuscriselor, Colecţia E. E. Egorov (fond nr. 98), nr. 228),
realizat de ieromonahul Parthenie de la Mănăstirea Bisericani, un ucenic al lui
„Varnava cel batrân”, egumenul aceleiaşi mănăstiri.
Manuscris in 10 (30,2 х 18,6 cm) pe hârtie, cuprinde în total 351 de file.
Ortografie mediobulgară, textul accentuat.
Manuscrisul este realizat în fapt pe hârtie23 (o singură filă – f. 4 – este de
Emil Turdeanu, Le métropolite Anastase Crimca..., p. 61, nr. 14; Описание русских и
славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские, молдавские, сербские, сост.
Е. Э. Гранстрем, ред. Д. С. Лихачев, Leningrad, 1953, p. 90 (data redactării manuscrisului este
arătată greşit ca fiind secolul al XV-lea); Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii,
p. 155, nr. 12; К. Иванова, Български, сръбски и молдовлахийски кирилски ръкописи в сбирката
на М. П. Погодин, Sofia, 1981, p. 33–35; Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог,
1, составили Е. В. Афанасьева и др., Leningrad, 1988, p. 25.
Autorul îşi exprimă întreaga gratitudine faţă de d-na Janna Levşina, cercetător ştiinţific
superior la Secţia de manuscrise a Bibliotecii Naţionale a Rusiei, care, cu multă bunăvoinţă, a
acceptat să cerceteze această însemnare şi a stabilit cu ultima cifră (literă) a datei – „fita / theta”
(echivalentul cifrei 9) – este scrisă cu altă mână şi cu altă cerneală, peste cifra (litera) iniţială
„zemlea” (echivalentul cifrei 7), caligrafiată de redactorul întregii însemnări. Astfel, se constată că,
dintr-o cauză necunoscută, cineva a corectat ulterior data iniţială, „7137”, şi că data „7139”, care
circulă în istoriografie, este greşită, după cum presupunea şi Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca.
Noi contribuţii, p. 158.
21 А. И. Яцимирский, Описание южно-славянских..., p. 549–550; Emil Turdeanu, Le
métropolite Anastase Crimca..., p. 57, nr. 3; Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii,
p. 158. Descrierea amănunţită a manuscrisului, cu reproducerea însemnării: A. E. Pennington, Music
in Medieval Moldavia, 16th Cent., Bucureşti, 1985, p. 60–63.
22 Manuscrisul este de multă vreme cunoscut în istoriografie ca aparţinând colecţiei
Stavropighiei din Liov, nr. 92: И. С. Свенцицкий, Опись музея Ставропигийского института во
Львове, Liov, 1908, p. 43, nr. 143; А. И. Яцимирский, Описание южно-славянских и русских
рукописей..., p. 550; Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii, p. 158. Locul actual de
păstrare a manuscrisului a fost stabilit de d-na Svetlana Zincenko, cercetător ştiinţific superior la
Secţia de Manuscrise şi Carte Veche a Muzeului Naţional „Andrei Şeptiţki” din Liov, candidat în
ştiinţe istorice, căreia autorul îi exprimă recunoştinţa sa profundă.
23 Conform descrierii acestui manuscris, dată de d-na Tatiana Anisimova, cercetător
ştiinţific superior la Secţia de cercetare ştiinţifică a manuscriselor a Bibliotecii Naţionale a Rusiei,
20
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pergament) şi are următorul cuprins:
F. 1. Rânduiala citirii Psaltirii.
F. 4. Psaltirea.
F. 198. Acatistul Maicii Domnului.
F. 229. Rânduiala Paraclisului Maicii Domnului.
F. 247. Când cineva vrea să doarmă, este dator a spune în fiecare seară,
după rugăciunea către Sfânta Treime, rugăciune către Iisus Hristos.
F. 254v. Slujba sfintei împărtăşanii.
F. 275. Miercuri seara, Acatistul Sfinţilor şi de frunte Apostolilor Petru
şi Pavel.
F. 302. Rânduiala cu care se cuvine a cânta Paraclisul Sfântului Apostol şi
Evanghelist Ioan Teologul.
F. 310. A marelui Sfânt Apostol Pavel spovedanie a păcatelor sale în
fiecare zi către însuşi Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos,
mântuitorul sufletelor, foarte de folos oricărui om care se pocăieşte pentru păcatele
sale cu voie şi fără de voie.
F. 325. Canon cântat de monah în toate zilele Dumnezeului nostru, Iisus
Hristos – Canon Preadulcelui Iisus.
F. 335. Tăbliţele pascaliei.
Manuscrisul este decorat cu frontispicii cu ornament împletit, în chinovar
şi cerneluri (f. 1, 90, 180, 198, 229, 239) sau culori (f. 4), cu elemente vegetale
stilizate, cu iniţiale în chinovar cu ornament împletit (f. 10, 17, 26v, 34v, 43, 54,
63v, 80, 90, 101v, 103, 110v, 118v, 127, 149, 154v, 161v, 171, 180, 199v), cu
elemente vegetale stilizate. Textul este despărţit prin puncte în chinovar.
Acest manuscris, care reprezintă un însemnat monument al artei cărţii şi o
sursă importantă pentru istoria scrierii de carte la Mănăstirea Bisericani, merită o
cercetare specială şi îşi aşteaptă încă cercetătorul. Aici, vom atrage atenţia doar
asupra unor însemnări valoroase, lăsate de copistul acestui manuscris, ieromonahul
Parthenie, contemporan cu mitropolitul Anastasie Crimca.
Manuscrisul conţine numeroase şi lungi însemnări făcute de mâna lui
Parthenie.
La f. 1v, 2, cu semiunciale, în cerneală:
candidat în ştiinţe istorice, filigranele hârtiei sunt: 1). ancoră în cerc cu un trifoi deasupra (filigrane
apropiate, vezi Радоман Станковић, Рукописне књиге Музеја. Српске православне цркве у
Београду. Водени знаци и датирање, Belgrad, 2003, nr. 585 – anii 1630–1640); 2). leu în scut
heraldic, deasupra un glob crucifer şi o rămurică de viţă (de tipul: І. М. Каманін, О. Витвицька,
Водяні знаки на папері українських документів 16 і 17 ст.: 1566–1651 рр., în „Збірник
історично-філологічного відділу ВУАН”, 11, 1923, nr. 524 – anul 1623); 3). un scut heraldic mic
(mobilele din câmpul scutului nu sunt clare; un astfel de filigran nu a fost depistat în cataloage şi alte
instrumente). Autorul aduce mulţumiri d-nei Tatiana Anisimova pentru posibilitatea de a utiliza aceste
informaţii.
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Помѣни, Ги̃, раба Твоего, е(р)мона(х) Парѳеніе, въ цр(с)тво нб(с)ное.

(„Pomeneşte, Doamne, pe robul Tău, ieromonahul Parthenie, în împărăţia
cerurilor”).
La f. 4, cu semiunciale, în cerneală:
Помѣни, Ги̃, раба Твоего, ермона(х) Парѳеніе, въ цр(с)тво нб(с)ное и въ
жи(з)нь вѣ(ч)ѫѧ, ами(н).

(„Pomeneşte, Doamne, pe robul Tău, ieromonahul Parthenie, în împărăţia
cerurilor şi în viaţa veşnică, amin”).
La f. 89v–101, în cursive, cu cerneală:
Бл̃гопрои(з)воленіе(м) Ѡц̃а и съ по(с)пѣшені(м)
Сн̃̃а и съвръшені(м) Ст̃го Дх̃а, се а(з), ра(б) вл(д)кы и
създателю мое(мѵ), Іѵ̃ Хо̃у, и поклони(к) Ст̃ѣи Тр(о)цѫ, и
обѣща(н) въ хра(м) Ст̃ое Бл̃говѣщеніе Бц̃и, иде(ж)
именетсѧ Бесерекани, и скы(т) Іѡсифо(в), многогрѣ(ш)ніи
и недо(ст)оиніицѣща моего невѣж(д)ествіа, е(р)мона(х)
Па(р)ѳеніе, оучени(к) стараго Ва(р)нава, иже бы(в)
на(с)тоате(лѵ) въ мнѡгыѧ лѣты, оусърствова и
въж(д)елѣ(х) съ чистоѫ съвѣстіѧ, и бл̃гы(м) помыслѡ(м),
и тепли(м) ср(д)цем(м), ѿ въсеѫ моеѫ дш̃еѫ и съ помощіѫ
ѿ Бг̃а и ѿ Прч(с)тіѫ Е(г) Мт̃ръ, сътворити мы сіѫ книгъ,
гл̃емаа Ѱа(л)ти(р), и(ж) пр(о)ркъ Д(д)въ Ст̃ы(м) Дх̃о(м)
и(з)ложи, и прилѡжи(х) въ неи акаѳи(ст) и паракли(с)
Бц̃и, и Ст̃м Іѡ(н), і Исоусе Сла(д)кы, и м(л) причѣщеніе,
и каѳи(ст) Ст̃ым(м) Ап(с)лѡ(м), и иніѧ мл̃твы мнѡгы, и
съписа(л), и съвръши(х) ко(ж) мы бъше же желаніе
ср(д)ца моего еще(ж) ѿ дѣ(т)ства моего, ко да бѫде(т)
ѿ мл̃бѫ и ѿ похвалѫ къ Бг̃оу прославѣѫщом(с) въ Ст̃ѣи
Тр(о)ици, и ко да оулчѧ жи(з)нь вѣ(ч)нѫѧ и ѿпщеніе
грѣхѡ(м) съ нею, и и(ж)де мѣ по(с)ти(ж) съмръ(т), тамо
да бѫде(т), и (да) иде(ж) на(с)тави(т) мѧ Бъ̃ да пода(м)
ѫ ра(ді) сп̃сеніе дш̃е моеи, ко съ мнѡгымы скръ(б) ми
сътвори ѫ, и да не имае(т) воли ни(к)то(ж) възѧти ѫ ѿ
мене, а иже покси(тс)тсѧ възѧти ѫ ѿ мене бе(з) моеѫ
воли, таковыи да е(ст) непроще(н) ѿ Бг̃а, и ѿ Прч(с)тіѫ
Его Мт̃ръ, и ѿ Ст̃ы(х) Ап(ст)лъ, и ѿ тн̃і ст̃ы(х) ѿц̃ъ, и
ѡ(т) въсѣ(х) ст̃ы(х), и ѿ на(с), да е(ст) непроще(н) и въки
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вѣ(к) и въ бѫ(дѫ)щіи, ами(н) ж. В лт̃ѡ зр̃лз, м(с)ца ю(н),
ві̃ дн̃ь, въ дн̃и бл̃гоч(с)тива(г) Іѡ(н) Миро(н) Ба(р)но(с)кы
Могила воево(ді).
Въ тъ(ж)ди лѣтѡ прѣстави(с) ѡц̃ наше(м),
а(р)хіеп(с)кпъ Ана(с)тасіе, митрополи(т) Сча(вс)кыи,
м(с)ца ге(н), ѳі̃ д(н), въ два ча(с) дн̃и. Говори(н)дъ къ
г(сд)пръ, паде и(з) дъ(ш) и погибе. Памѧ(т) его въскорѣ
яко(ж) ш(м).
И въ тъ(ж) лѣто прѣ(с)тави(с) и митрополи(т)
Лка ѿ Земли Вла(ш)кои, м(с)ца де(к), к̃ д(н). Сіѧ
написа(х) да сѧ знае(т) и дргіи ж.

Cu bunăvoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvârşirea
Sfântului Duh, iată eu, robul stăpânului şi făcătorului meu,
Iisus Hristos, şi închinător al Sfintei Treimi, şi făgăduit în
biserica Sfintei Buneivestiri a Maicii Domnului, care se numeşte
Bisericani, şi schitul lui Iosif, multpăcătosul şi nevrednicul prin
neştiinţa mea, ieromonahul Parthenie, ucenicul lui Varnava cel
bătrân, care a fost egumen mulţi ani, râvnind şi dorind cu
conştiinţa curată, şi cu gânduri bune, şi cu inima caldă, din tot
sufletul meu şi cu ajutor de la Dumnezeu şi de la Preacurata Lui
Maică să facem noi această carte, care se numeşte Psaltire, care a
fost de proorocul David prin Sfântul Duh înfăţişată, şi adăugând
în ea Acatistul şi Paraclisul Maicii Domnului, şi Sfântului Ioan,
şi Preadulcelui Iisus, şi rugăciunea de împărtăşanie, şi Acatistul
Sfinţilor Apostoli, şi alte rugăciuni multe, şi am scris, şi săvârşind
noi astfel, după cum a fost dorinţa inimii mele încă din copilăria
mea, pentru ca să fie în rugăciuni şi în laude către Domnul
preamărit în Sfânta Treime, şi pentru a primi viaţa veşnică şi
iertarea păcatelor împreună cu ea, şi unde mă va ajunge moartea,
acolo să fie, şi unde mă va povăţui Dumnezeu voi da-o, întru
mântuirea sufletului meu, deoarece cu multe griji am făcut-o, şi să
nu aibă voie nimeni să o ia de la mine, iar dacă va îndrăzni să o ia
de la mine fără voia mea, acesta să fie neiertat de Dumnezeu, şi
de Preacurata Lui Maică, şi de Sfinţii Apostoli, şi de cei 318
sfinţi părinţi, şi de toţi sfinţii, şi de noi, să fie neiertat şi în vecii
vecilor şi în viitorii veci, amin. În anul 7137, luna iunie, 12 zile,
în zilele binecinstitorului Ion Miron Barnovschi Moghilă
voievod.
În acelaşi an a răposat tatăl nostru, arhiepiscopul
Anastasie, mitropolitul Sucevei, luna ianuarie, 19 zile, la două
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ceasuri din zi. Vorbind cu domnul, a căzut şi şi-a dat duhul şi a
murit. Pomenirea lui ca sunetul 24.
Şi în acelaşi an a răposat şi mitropolitul Luca din Ţara
Românească, luna decembrie, 20 de zile. Am scris aceasta ca să
ştie şi alţii.
La f. 101v–111, în cursive, cu cerneală:
В лт̃ѡ зр̃ле, в м(с)ца а(п), л̃ дн̃и, начѣхѡ(м)
съзидати зи(д) ѡкръ(с)тъ ст̃ѣи мона(с)ти(р), въ дн̃и
бл̃гоч(с)тива(г) Іѡ(н) Миро(н) Ба(р)но(с)кы воево(ді),
а(з), Па(р)теніе ігме(н), и съвръши(с) в дн̃и
Але(к)ѯа(н)дра воево(д), в лт̃ѡ зр̃м, м(с)ца юліе, кз̃ д(н), и
бы(в) ти(ж) Па(р)теніе игме(н), и(ж) и сътвори(х) и сіѧ
Ѱа(л)ти(р), вѣ(ч)на емоу памѧ(т). И тогда сътвори(л) и
полѣ на ѿ оустію Кожоу(ш)ною, въ памѧ(т) себѣ и
родителе(м) свои(м), и полѣни ѿ оустію Хъ(м)зоии, да
бѫде(т) ем памѧ(т) въ жиз(н) вѣ(ч)ѫѧ въ
непрѣходиміѧ вѣкы, ами(н).

În anul 7135, în luna aprilie, 30 de zile, am început
construirea zidului împrejurul sfintei mănăstiri, în zilele
binecinstitorului Ion Miron Barnovschi voievod, eu, Partenie
egumen, şi s-a săvârşit în zilele lui Alexandru voievod, în anul
7140, luna iulie, 27 de zile, şi a fost tot Partenie egumen, care a
făcut şi această Psaltire, veşnica lui pomenire. Şi atunci a făcut şi
poiana de la gura Cojuşnei, întru pomenirea sa şi a părinţilor săi,
şi poienile de la gura Hămzoii, să fie pomenit în viaţa veşnică şi
în vecii vecilor, amin.
La f. 301v, în cursive, cu chinovar:
Прѣ(с)тави(с) раб Бж̃ію, ѡц̃ наше(мѵ),
а(р)хіеп(с)кпъ Ана(с)тасіе и митрополи(т) Соча(в)скыи,
въ дн̃и бл̃гоч(с)тива(г) Іѡ(н) Миро(н) Ба(р)но(с)кы
воево(да), в лт̃ѡ зр̃лз, в м(с)ца гена(р), ѳі̃ дн̃ъ, два ча(с)
дн̃и. Говори(н)дъ съ го(с)пода(р), паде из дъше, въ
на(с)то(л)ніи г(с)п(д)рь (с), тако прѣ(с)тави(с) ж.

24

Probabil o trimitere la Psalmul 9, versetul 6: „... pierit-a pomenirea lor în sunet”.

151

152

ALEXANDRU PASCAL

A răposat robul lui Dumnezeu, tatăl nostru,
arhiepiscopul Anastasie şi mitropolit al Sucevei, în zilele
binecinstitorului Ion Miron Barnovschi voievod, în anul 7137, în
luna ianuarie, 19 zile, două ceasuri din zi. Vorbind cu domnul, a
căzut şi şi-a dat sufletul, în [oraşul] de scaun domnesc Iaşi, de
asemenea a răposat.
Tot aici, la f. 301v, mai jos, în cursive, cu cerneală:
Смѣреніи, а(з), Па(р)ѳеніе, написа(х) да сѣ
знае(т), ж и(ж) сътворивіи сіѫ Ѱа(л)ти(р).

Smeritul, eu, Parthenie, am scris ca să se ştie, care a
făcut această Psaltire.
Însemnările descoperite ale ieromonahului Parthenie sporesc astfel
numărul surselor care confirmă data morţii mitropolitului Anastasie Crimca în
timpul audienţei la domn, în Iaşi, la ora două după-amiază, în ziua de 19 ianuarie
1629.
Traducere din limba rusă de Silviu Andrieş-Tabac
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Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, 1618, f. 1 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075)
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Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, 1618, f. 1v, 2 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075)
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Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, 1618, f. 2v, 3 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075)
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Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, 1618, f. 3v, 4 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075)
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Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, 1618, f. 104v, 105 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075)
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Opera lui Ioan şi Petru din Damasc, 1618, f. 199v, 200 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 1075)
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SURSE NOI PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI ANASTASIE CRIMCA

Apostol, sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea, f. 1
(Rusia, Moscova, Muzeul de Stat de Istorie, Colecţia A. S. Uvarov, nr. 329)
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Apostol, sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea, f. 2
(Rusia, Moscova, Muzeul de Stat de Istorie, Colecţia A. S. Uvarov, nr. 329)

SURSE NOI PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI ANASTASIE CRIMCA

Apostol, sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea, f. 3
(Rusia, Moscova, Muzeul de Stat de Istorie, Colecţia A. S. Uvarov, nr. 329)
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Apostol, sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea, f. 3v
(Rusia, Moscova, Muzeul de Stat de Istorie, Colecţia A. S. Uvarov, nr. 329)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 1 (Rusia, Moscova, RGADA,
Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 1v, 2 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 2v, 3 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 3v, 4 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 4v, 5 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 5v, 6 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 230v, 231 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 256v, 257 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Molitvenic arhieresc, 1612, f. 257v, 258 (Rusia, Moscova, RGADA, Colecţia de manuscrise a ŢGADA (fond 188), inv. I, nr. 851)
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Psaltire cu adăugiri, 1629, f. 4 (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei,
Secţia de cercetare ştiinţifică a manuscriselor, Colecţia E. E. Egorov (fond nr. 98), nr. 228)
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Psaltire cu adăugiri, 1629, f. 301v (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei,
Secţia de cercetare ştiinţifică a manuscriselor, Colecţia E. E. Egorov (fond nr. 98), nr. 228)

Psaltire cu adăugiri, 1629, f. 301v. Detaliu (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei,
Secţia de cercetare ştiinţifică a manuscriselor, Colecţia E. E. Egorov (fond nr. 98), nr. 228)

174
ALEXANDRU PASCAL

ABREVIERI
AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, Iaşi
AIINC = Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj
AIIX = Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi
ALIL = Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară
AMD = Arhiva Mănăstirii Dragomirna
ANB = Arhivele Naţionale Bucureşti
ANS = Arhivele Naţionale Suceava
AP = Analele Putnei
ArhGen = Arhiva Genealogică
ARMSI = Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice
ASB = Arhivele Statului Bucureşti
AŞUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
BAR = Biblioteca Academiei Române
BCIR = Buletinul Comisiei Istorice a României
BCMI = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
BCU = Biblioteca Centrală Universitară
BOR = Biserica Ortodoxă Română
CA = Cercetări Arheologice
CC = Codrul Cosminului
CDM = Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat
CI = Cercetări Istorice
DIR = Documente privind istoria României
DRH = Documenta Romaniae Historica
IN = Ioan Neculce
MEF = Moldova în epoca feudalismului
MMS = Mitropolia Moldovei şi Sucevei
RES = Revue des Études Slaves
RI = Revista Istorică
RIAF = Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie
RIR = Revista Istorică Română
RRHA = Revue Roumaine d’Histoire de l’Art
Rsl = Romanoslavica
SCIA = Studii şi Cercetări de Istoria Artei
SCŞ = Studii şi Cercetări Ştiinţifice
SMIM = Studii şi Materiale de Istorie Medie
ST = Studii Teologice
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