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Abstract
The psalter composed in verse represents the most important and renowned
writing owed to humanist scholar and hierarch Dosoftei, impressive through its age
and literary value. A premiere in the history of Romanian literature, it was
translated from Eastern sources between 1665 and 1670 and in 1673 it was printed
in the cultural centre which was the Orthodox Monastery in Uniev (Galicia).
The cult book comprises the text of the 150 psalms in rhyming lyrics of
various lengths, organized in 20 kathismas. The versified work of metropolitan
bishop Dosoftei led to the creation of an original poetic language and was called by
the classics of Romanian contemporary literature the first and most valuable
monument of poetic language within the medieval Romanian space.
Keywords: psalter in verse, Dosoftei, Romanian poetic language, 17th
century.
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) își propune permanent să
ilustreze o îmbogățire a peisajului expozițional și educațional, abordând o tematică
culturală variată1. În acest studiu urmărim să trezim emoția estetică și cultul pentru
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Cercetător, Muzeul Național de Istorie a României, Compartimentul de Istorie Medievală
din cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană, doctor în istorie,
e-mail: eugeniulazar@yahoo.fr.
Ginel Lazăr, Centre miniaturale, artă tipografică și măiestria ferecării de carte veche, în
România. Civilizații suprapuse, București, 2016, p. 436-443. În ultimii ani MNIR s-a
orientat spre diverse proiecte de valorificare muzeografică, care să vină în sprijinul
pasionaților de cultură, întâlniți, în mod tradițional, în număr mare în țara noastră. S-au
inițiat periodic proiecte de digitizare, microfilmare, conservare și restaurare a unui număr
mare de bunuri culturale, din categoria cărților vechi tipărite, toate de certă valoare
istorică, documentară și memorială, dar vulnerabile datorită condițiilor inadecvate de
păstrare din trecutul secular. Cele mai multe dintre ele sunt capodopere ale genului, având
în spate povești fascinante. Unele dintre ele au fost etalate în cadrul proiectului de succes
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cartea veche românească, propunând, spre prezentare, una dintre cele mai
răspândite creații lirice ale spațiului sud-est european, după cum ne-am obișnuit
deja cititorii. Inovația românească în stil și poezie se traduce printr-o vie trăire
sufletească, dând cuvintelor limbii române putere de comunicare și expresivitate2.
Toate acestea au fost posibile datorită unui cărturar sucevean, arhiereu evlavios,
apreciat în special peste hotare și mai puțin în patria sa. Cu atât mai mult ne revine
nouă astăzi rolul de a promova, în general, prima capodoperă a poeziei românești
și, în special, un exemplar foarte interesant, care se păstrează în colecția de carte
veche a MNIR, prea puțin cunoscut3.
Secolul al XVII-lea marchează începuturile și consacrarea limbii românești
literare, reprezentând epoca de aur a culturii noastre vechi. Cultura și literatura
română veche se desprind din dimensiunile bizantino-slave, croindu-și un drum
nou. Domnia și Biserica formează un binom pus în slujba afirmării limbii române
și a cultului ortodox. Domnitori români medievali din Principatele române
dunărene au înțeles importanța folosirii limbii poporului în biserică și nevoia de
unificare a acesteia, prin intermediul cărților tipărite, care puteau pătrunde în
fiecare casă de om învățat. Totodată, istoriografia și literatura deschid un orizont
îndrăzneț, făurind cronici, opere și idei, iar intelectualitatea noastră își intensifică
relațiile cu străinătatea4. În acest context favorabil se va afirma geniul poetic al lui
Dosoftei. Psaltirea în versuri, după cum este cunoscută în literatura de specialitate
opera lui Dosoftei, denumită de noi în acest studiu „Psăltire a svântului proroc
David… pre versuri tocmită”5, reflectând sugestiv decriptarea transliterării paginii
denumit sugestiv „exponatul lunii” la MNIR, în diverse expoziții naționale și internaționale.
Unicitatea acestor opere de patrimoniu este dată, pe lângă execuțiile artistice și tipografice, și de însemnările marginale, extrem de importante, file de istorie locală și națională.
2
Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, Istoria limbii române literare, I. De la origini la începutul
secolului al XIX-lea, ed. a II-a, revizuită și adăugită, București, 1971, p. 146-150.
3
Psaltirii în versuri a lui Dosoftei i s-au dedicat studii relativ mulțumitoare în ultimul secol
(articole, broșuri, ediții critice de referință), însă, din propria experiență, constat că încă
nu este un domeniu acoperit în întregime, deoarece colecțiile românești mai produc încă
surprize plăcute, nu numai cele publice, cât și cele particulare. Neavând o evidență exhaustivă a exemplarelor din colecțiile amintite, ci doar o vagă aproximație a unor situații
investigate în trecut, cercetarea problematicii este departe de a se fi încheiat. Cauzele sunt
mai degrabă obiective, ținând de starea de conservare precară a bunurilor culturale, greu
de cercetat, dar și subiective, echipele de cercetare neavând acces la unele obiecte valoroase, datorită unor atitudini retrograde ale administratorilor acestora. În concluzie, cercetările viitoare referitoare la subiectul nostru oferă cu siguranță o arie largă de investigație.
4
Virgil Cândea, Nicolae Milescu și începuturile traducerilor umaniste în limba română, în
„Limbă și literatură”, 7, București, 1963, p. 29-70.
5
În continuare vom folosi, cu preponderență, denumirea Psaltirea pre versuri tocmită.
Considerăm că titlul propus de noi reflectă cu adevărat noutatea operei lui Dosoftei și
străduința autorului în traducere, deoarece s-a folosit, în alcătuirea versificării, de mai
multe surse pentru a „tocmi” (alcătui) forma finală a psalmilor în versuri.
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de titlu, reprezintă un miracol literar, o „fastuoasă paradă de poezie” românească,
încadrând activitatea de traducere a autorului, derulată pe parcursul a „cinci ani
foarte cu osârdie mare”6, în ampla mișcare a intelectualilor Barocului est-european
privind versificarea textelor religioase7. Tipărirea la Uniev, în 1673, a Psaltirii pre
versuri tocmită indică, datorită profunzimii speciilor cultivate, o evidentă trăsătură
autohtonă, care are menirea de a individualiza caracterul operei amintite în raport
cu alte construcții de gen, atât din spațiul răsăritean, cât și din cel apusean8.
•
Dimitrie Barilă este numele mirenesc al mitropolitului Dosoftei, cărturar
faimos al epocii sale, întâiul poet al limbii române vechi. S-a născut într-o familie
cu o veche tradiţie de mazili10, din Suceava, în anul 1624, fiind fiul negustorului
Leontie (Leontari) Barilă şi al Misirei (Maria)11. A învăţat în Iaşi, la Colegiul
9

6

Vezi, infra, n. 24. Vezi, de asemenea, Dosoftei. Psaltirea în versuri, 1673, ediție critică de
N. A Ursu, cu un cuvânt înainte de Înalt Prea Sfințitul Iustin Moisescu, Iași, 1974, p. 3.
7
În acest sens, un util studiu este al lui Alin Mihai Gherman, Despre cronologia și tipologia
textelor lui Dosoftei, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, 12, II, 2008,
p. 161-175.
8
Monumentalitatea operei poetice românești i-a asigurat acesteia o explozie editorială,
drept care vă semnalăm următoarele ediții, cunoscute de noi, din Psăltire a svântului
proroc David, Uniev, 1673: Dosoftei. Psaltirea în versuri, 1673, ediție critică de N. A
Ursu (citată complet anterior); Dosoftei. Opere, 1. Versuri. Ediţie critică de N. A. Ursu.
Studiu introductiv de Al. Andriescu, Bucureşti, 1978, p. 11-337; Dosoftei. Opere poetice
(cu caractere chirilice). Selecţie, comentarii şi postfaţă de Pavel Balmuş, Chişinău, 1989;
Versuri albe, ed. N. A. Ursu, Iași, 1994.
9
În acest studiu am preferat să folosim forma românească Barilă, deși în literatura de
specialitate este întâlnită și varianta Barila, care reflectă, mai degrabă, o origine
aromânească, neconfirmată de surse istorice, dar acceptată într-o anumită perioadă. Vezi,
Enciclopedia Literaturii Române Vechi, coord. Eugen Simion, București, 2018, p. 335-336.
10
Boieri de rang inferior rămași fără slujbă. Urmașii acestora au sărăcit cu timpul, dar au
format, totodată, o stare socială care se bucura de anumite privilegii. Despre originea
socială a lui Dosoftei aflăm și din Letopisețul cronicarului Ioan Neculce: „Acestu
Dosofteiu mitropolit nu era om prost de felul lui. Și era neam de mazâl”. Vezi, Ion
Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, colecție iniț. și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan
Vidrașcu, Chișinău, 2001, p. 93; Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei. De la Dabija
Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și „O samă de cuvinte”, în
Marii Cronicari ai Moldovei. Grigore Ureche, Miron Costin, Nicoale Costin, Ion
Neculce. Ediție, studiu introductiv, glosare, repere istorico-literare de Gabriel Ștrempel,
București, 2003, p. 904; Istoria Literaturii Române, I. Folclorul. Literatura română în
perioada medievală (1400-1780), coord. George Călinescu, București, 1964, p. 441.
11
Gheorghe Adamescu, Mitropolitul Dosoftei. Notiță despre viața lui, în „Albina”, 1, nr. 20,
15 februarie 1898, București, p. 615-619; Șerban Andronescu, Smeritul Dosoftei,
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Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”, înființat de Vasile Lupu, sub înrâurirea predecesorului ierarh cărturar Varlaam, apoi la şcoala „Frăţia Ortodoxă” din Liov, al
cărei epitrop era o rudă de-a sa, pe nume Chiriac Papara din Lemberg, însă originar
din Ianina. În această şcoală clasică a studiat tânărul Dimitrie retorica şi poezia,
predate în latină, greacă, slavonă şi polonă12. În anul 1648 este tuns în monahie la
Mănăstirea Pobrota, sub numele Dosoftei, iar un deceniu mai târziu, la vârsta de 34
de ani, este ales episcop de Huşi, de unde, după circa doi ani, trece la cârmuirea
Episcopiei de Roman. În anul 1671, ce coincide cu a doua domnie a lui Gheorghe
Duca, Dosoftei ajunge mitropolitul Moldovei. Doi ani mai târziu, ca urmare a
susţinerii politicii antiotomane13 a lui Ştefan Petriceicu, este nevoit să ia calea
exilului, împreună cu voievodul. După reîntoarcerea în Moldova, în 1675, este
închis de Dumitraşco Cantacuzino, pentru penitenţă, la Mănăstirea „Sfântul Sava”
din Iaşi, însă după scurt timp este eliberat şi reinstalat în scaunul de prim ierarh al
bisericii moldave14. Către sfârșitul vieții, mai exact în 1686, este nevoit să ia din
nou calea exilului, de data aceasta aflându-se în suita regelui polon Jan Sobieski,
aflat într-o campanie antiotomană în Moldova. Craiul Poloniei nu subjugă țara, ci
petrece două săptămâni la Iași, iar la întoarcere îl ia ostatic pe Dosoftei, împreună
cu toată averea Mitropoliei Moldovei, inclusiv odoare sfinte, printre care se aflau și
moaștele „Sf. Ioan cel Nou”. În ciuda unor acuze că ar fi făcut o înțelegere nedemnă
cu Sobieski, făcându-se chiar presiuni pentru întoarcerea sa în Moldova, afurisit de
patriarhul din Constantinopol, se pare că Dosoftei nu plecase în Polonia de bună
voie, ci fusese luat captiv, dovadă stând faptul că a supraviețuit cu greu semidetenției din cetatea Stryi de lângă Jolkiev, până în anul 1693, când a murit în
sărăcie și pribegie, departe de plaiurile țării sale15. În ultimii trei ani ai vieții
mitropolitul de țara Moldovei. 275 de ani de la moartea sa, în „Revista bibliotecilor”, 21,
nr. 12, decembrie, București, 1968, p. 743-745.
12
Solida pregătire intelectuală în limbile clasice ale Europei medievale este surprinsă de
Ioan Neculce: „pre învățat multe limbi știe: elinește, latinește, slovenește și altă adâncă
carte și-nvățătură, deplin călugăr și cucernic, și blând ca un miel”. Vezi, Ion Neculce,
Letopisețul Țării Moldovei, p. 93; Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei. De la Dabija
Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și „O samă de cuvinte”, în
Marii Cronicari ai Moldovei. Grigore Ureche, Miron Costin, Nicoale Costin, Ion
Neculce, ediție de Gabriel Ștrempel, p. 904; Istoria Literaturii Române, I, p. 441.
13
Format ca intelectual umanist în Polonia, Dosoftei nutrea, asemeni multor confrați ai
epocii sale, printre care îl menționăm pe Miron Costin, o dorință arzătoare de colaborare a
creștinilor, dirijată contra expansiunii otomane. Convingerile sale antiturcești, consolidate
în mod tradițional de occidentali după înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în
timpul lui Soliman Magnificul, îl propune pe Dosoftei ca un militant radical antiotoman,
atrăgându-i, în același timp, mânia Înaltei Porți, suzerana Principatelor Românești
dunărene.
14
Istoria Literaturii Române, I, p. 437; Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336.
15
Istoria Literaturii Române, I, p. 439-441; Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336.
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primește o alocație din partea rușilor, ca respect al erudiției sale, ceea ce îl
determină să tălmăcească, pentru a nu le rămâne dator prietenilor răsăriteni, lucrări
de interes teologic, intervenind cu diplomație în polemica dogmatică ce împărțea la
acea dată centrele ortodoxe de la Kiev și Moscova. Mai mult, le oferă țarilor ruși,
Ioan și Petru Alekseevici, traduceri din clasici ai literaturii patristice, sperând că
vor fi publicate. Pentru polonezi traduce un fragment dintr-o tragedie renascentistă,
intrând astfel și în sfera culturii laice16.
•
Activitatea de traducere a lui Dosoftei este extrem de importantă pentru
studiul limbii române, justificarea este identică cu a corifeilor Coresi și Varlaam,
iar finalitatea ar fi trebuit să fie introducerea limbii literare în biserică, fapt
întrerupt de varii evenimente politice. Rezultatul traducerii lui Dosoftei este o
misiune religioasă şi literară totodată, asumată în întregime de marele cărturar
moldav ca un act livresc. „În bisearică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea să
grăiesc, dar şi pre alţii să-nvăţ, decât dzeace mii de cuvinte într-altă limbă”17.
Erudiția mitropolitului moldav și activitatea prodigioasă a acestuia se transpun într-o
serie de precedente18 remarcabile, realizate într-o perioadă în care literatura
religioasă era încă dependentă de poetica imnică bizantină și de liturghia slavonă19.
Dintre operele lui Dosoftei, Psaltirea pre versuri tocmită este în primul
rând o traducere remarcabilă, o adevărată prelucrare, preluată din slavonă,
dovedindu-se în timp prima capodoperă poetică națională20. Psaltirea face parte din
Vechiul Testament și este, deopotrivă, carte de cult și carte de lectură. În Biserică,
psalmii au fost întrebuințați în oficierea cultului, însoțiți de melodii, fiind rostiți ca
rugăciuni ori lecturați întru desfătarea sufletului, a minții, ei amintind pământenilor
16

Rodica Șuiu, Dosoftei, mitropolitul, în Dicționarul literaturii române de la origini până
la 1900, București, 1979, p. 296-298.
17
Dosoftei, Psaltirea pre versuri tocmită, Uniev, 1673, Predoslovie, f. IV/ v. 18.
18
Dosoftei s-a afirmat printre cei mai mari cărturari din istoria românilor, fiind primul poet
al românilor, primul versificator al Psaltirii din lumea ortodoxă, primul traducător din
literatura dramatică universală și din cea istorică în românește, primul traducător al
cărților de slujbă în românește în Moldova, primul cărturar român care a copiat
documente și inscripții, unul dintre primii cunoscători și traducători din literatura
patristică și post patristică, contribuind la formarea limbii literare românești. Pentru
definiția privind primul poet national, vezi și Mihai Dinu, „Bătrânul poet dintâi” –
incursiune în poezia și poetica dosofteiană, București, 2007.
19
Pentru detalii vezi și Gheorghe Dincă, Un mare cărturar din secolul al XVII-lea:
mitropolitul Dosoftei, București, 1939.
20
Tocmirea pre versuri a psalmilor a realizat-o după o redacție în proză, pregătită de
cărturari la solicitarea lui Dosoftei încă de prin 1660. Dosoftei va redacta însuși o Psaltire
de-nțăles, în 1680. Vezi, Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336.
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fapte istorice, dându-le legiuiri pentru viață, tămăduind ori prevenind necazuri și
primejdii ori profețind cele viitoare. Sunt temeiuri care, de-a lungul timpului, i-au
făcut pe teologi să considere Psaltirea ca trupul rugăciunii și să o numească drept
cartea de toate zilele, una din scrierile cele mai citite. Psaltirea pre versuri tocmită
reprezintă cea mai importantă și renumită scriere ce o datorăm ierarhului cărturar
umanist Dosoftei, impresionând prin vechime și valoarea literară. Având sprijinul
spătarului Nicolae Milescu, Mitropolitul Dosoftei a primit de la Moscova un teasc
tipografic cu litere21. Printre primele cărţi care au văzut lumina tiparului în
româneşte se numără Psaltirea în versuri. Cu peste 8000 de versuri dispuse în peste
500 de pagini, Psaltirea pre versuri tocmită este o premieră în istoria literaturii
române. Autorul a lucrat această adevărată capodoperă poetică între anii 1665 și
1670, între posibilele izvoare și modele utilizate fiind amintite Psaltirea slavonă
tipărită în Polonia22 înainte de 1667 și Psaltirea greacă, posibil textul tălmăcit și
versificat de Gheorghe Palamed. În anul 1670, scrierea era deja finalizată, Dosoftei
dedicând-o domnitorului Gheorghe Duca al Moldovei, care, într-o scrisoare din
ianuarie același an, solicita Stavropighiei din Liov tipărirea a 400 de exemplare,
fapt ce nu s-a realizat din cauza vremurilor tulburi, dominate de pustiiri străine23.
Astfel că, de abia peste trei ani, în 1673, autorul reușește să imprime cartea în
tiparnița Mănăstirii Uniev, situată în Galiția (regiune a Poloniei), cu sprijinul
domnitorului Ştefan Petriceicu. Tipăritura are formatul mic, paginația conținând
numeroase greșeli de numerotare. Textul cărții a fost imprimat cu slove chirilice de
trei mărimi, cu cerneală neagră și roșie. Titlul vestește imprimarea scrierii în limba
română cu cheltuiala domnitorului Ştefan Petru, voievodul Țării Moldovei,
evidențiind faptul că aceasta a fost realizată cu multă osteneală, în decursul mai
21

Patriarhul moscovit Ioachim îi îndeplinește cererea, după cum rezultă din versurile de
mulțumire tipărite în cartea Parimiile preste an, tipărită la Iași în 1683. „Lăudată s-aibă
direptul pomană/ În ceri și pre lume fără de prihană/ Că și de la Moscova lucește lucoare/
Întinzând lungi raze i bun nume sub soare/ Ioachim sfântul, a sfânta cetate/ A cea
împărătească de creștinătate/ La dânsul pentru milă cine năzuiaște/ Cu ovilit suflet, bine-l
dăruiaște/ C-am năzuit și noi la sfânta lui față/ Priimitu-ne-au bine ruga cu dulceață/ Din
patrierșie datu-ne-au tipare/ Sufletească treabă, și bine ne pare”.
22
În Polonia catolică circula Psaltirea în versuri alcătuită în anul 1579 de Jan Kochanowski,
care pare să-l fi influențat oarecum pe Dosoftei în modelarea limbii române, schemele
prozodice semănând cu ale poetului polonez, supranumit „tatăl poeziei poloneze”. Totuși,
modelul catolic nu este des întâlnit în traducerea lui Dosoftei, acesta folosindu-se de o
tălmăcire originală, bazată pe moduri de exprimare neexperimentate până atunci. Vezi,
Istoria Literaturii Române, I, p. 442.
23
Manuscrisul original al Psaltirii pre versuri tocmită este dedicat lui Duca vodă și are
semnătura lui Dosoftei, episcop de Roman. A fost dăruit Academiei Române în anul
1877, de către Dimitrie A. Sturdza. Biblioteca Academiei Române: mss. Nr. 446. Vezi și
Dosoftei (1624-1693). Biobibliografie. Aniversări UNESCO. Lucrare editată cu ocazia
împlinirii a 350 de ani de la nașterea cărturarului român, București, 1974, p. 33.
10
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multor ani, de către Mitropolitul Dosoftei, dându-se în tipar la Mănăstirea din
Uniev, la anul de la Facerea Lumii 7181 (1673)24. Pe versoul foii de titlu se află
imprimată gravura cu stema Moldovei, însoțită de versuri preluate din cartea despre
Șapte Taine, tipărită de Varlaam la Iași în 164425. Urmează două prefețe, una către
Domnul Moldovei, la sfârșitul ei semnând Dosoftei și, mai jos, Simion Tiparnicul,
iar a doua prefață către cititori, ce reprezintă cel dintâi tratat de versificație din
literatura română. Pe versoul celei de-a șasea file liminare se află o gravură cu
reprezentarea Proorocului și Împăratului David, semnată, jos, în stânga, de
monahul gravor Simion. Textul propriu-zis cuprinde cei 150 de psalmi, versificați
în versuri rimate de diferite mărimi, organizați în 20 de catisme. Unii psalmi sunt
însoțiți de comentarii în proză26, iar la unele exemplare psalmul 143, despre lupta
lui David cu Goliat, este redat numai în proză27.
Nicolae Manolescu definea Psaltirea pre versuri tocmită, editată de
mitropolitul Dosoftei al Moldovei, tipărită la Uniev în anul 1673, drept „întâiul
monument de limbă poetică românească”28. Lucrarea lui Dosoftei nu reprezintă o
simplă traducere și transpunere din Vechiul Testament a Psalmilor lui David.
Traducerea nu a presupus doar un efort îndelungat, desfășurat între anii 1665 și
1670, ci, mai ales, reformularea, adaptarea și revigorarea textului biblic antic la
cerințele și pretențiile psalmistului medieval reformist. Cărturarul moldav a căutat
24

Psăltire a sfântului prooroc David pre limba românească cu zisa și cu toată cheltuiala
prea luminatului întru Is. Hr. Io Ștefan Petru Voievod domn Țării Moldovei, din sfintele
scripturi a sfinților părinți dascălilor sfintei biserici, cu lunga osteneală în mulți ani
socotită și cercată prin sfintele cărți și de aceea pre versuri tocmită în cinci ani foarte cu
osârdie mare, de smeritul Dosoftei mitropolitul de țara Moldovei. În mănăstirea Unievului
s-a format prin tipar, la anul de la facerea lumii 7181/ 1673.
25
Epigraful Psaltirii pre versuri tocmită la stema țării Moldovei conține patru versuri
minunate, devenite clasice printre cărțile tipărite în Moldova în a doua parte a secolului al
XVII-lea. „Capul cel de buor a hiară vestită/ Sămnează putere țării nesmintită/ Și pre câtu-i
de mare hiara și buiacă/ Coarnele-n pășune la pământ îș pleacă”.
26
Alin Mihai Gherman, Despre cronologia și tipologia textelor lui Dosoftei, p. 161-162
(„la sfârșitul unor psalmi versificați de Dosoftei se află câte o Tâlcovanie, care conține o
interpretare teologică a psalmilor”).
27
În Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, cunoscută în ebraică ca Ben Sirach, este
consemnată victoria lui David asupra lui Goliat. Cu această ocazie Dumnezeu i-a întărit
mâinile, ca un răspuns divin față de întoarcerea lui David către Dumnezeul său și la felul
în care a organizat săvârșirea cultul divin.
28
Pentru detalii vezi studiul lui Iulian Boldea, prof. univ. dr., Universitatea „Petru Maior” din
Târgu Mureș, intitulat: Dosoftei și începuturile poeziei românești (Dosoftei and the
Beginnings of Romanian Poetry), în „Libraria”, Anuar VII, studii și cercetări de bibliologie,
Tîrgu Mureș, 2008 (secțiunea Itinerarii livrești), p. 146. Autorul face o bună analiză a
cărții lui N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Bucureşti, 1990.
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în toată opera sa de traducere cuvântul potrivit și expresia cea mai adecvată,
identificând, totodată, variantele stilistice performante ale lexicului românesc
popular, căutând să regenereze, prin terminologie novatoare, topică și ritm, versul
românesc. Ritmul psalmilor traduși de Dosoftei este asemănător ritmului poeziei
populare, remarcându-se prin simplitate, claritate și cursivitate, oferindu-i credinciosului de rând un dialog cu Dumnezeu și răspunsuri la întrebări și provocări
cotidiene. Aşadar, efortul îndelungat depus de mitropolitul Dosoftei, cu referire
specifică la traducerea Psaltirii în limba română din a doua parte a secolului al
XVII-lea, a condus la constituirea unei limbi poetice originale. Derivatele acesteia
înseamnă îmbogăţirea limbii prin apelul la poezia populară, formarea unei topici
noi şi, implicit, organizarea unui sistem novator de rime.
Dosoftei are meritul de a fi adăugat la vocabularul limbii române termeni
noi, proveniți din latină și polonă. Împrumuturile din graiurile populare sunt însă
unele efectiv evoluate pentru epoca respectivă, introducând figuri de stil, metafore
și comparații. Remarcabilă este și varietatea ritmurilor uzitate: trohaic, iambic,
amfibrahic, dactilic, anapest, precum și folosirea continuă a efectelor de oralitate,
caracterizate prin prezența repetiției, interogației sau exclamației, toate acestea
generând o mare capacitate de a afirma stări sufletești transparente. Caracteristicile
literaturii religioase sunt diferite de scrierile laice. Ori, tocmai în această diferenţă
constă originalitatea poeziei versificate a lui Dosoftei. Ea urmează o linie unitară,
sugerată de o gamă variată de stări şi atitudini, care au un ascendent literar tradiţional,
considerat de Dosoftei de neînlocuit, cel puţin pentru epoca sa.
Înaintea lui Dosoftei s-au scris versuri şi în alte limbi folosite în spaţiul
românesc. Pripealele monahului imnograf Filothei29 de la Cozia au fost compuse în
redacţia medio-bulgară, şi probabil greacă, în primele două decenii ale secolului al
XV-lea, răspândindu-se în lumea slavă de est şi de sud30. Învăţatul Philothei poate
29

Filos, grec de origine, a fost logofătul lui Mircea cel Bătrân la începutul domniei sale, în
perioada 1386-1392. Hrisoavele date de voievod în acești ani au fost redactate de Filos.
Printre acestea se află și hrisovul din 20 mai 1388 în care, pentru prima oară sunt atestate
documentar localitățile Călimănești și Jiblea. Filos și-a exercitat munca de logofăt până la
începutul anului 1392. La 8 ianuarie 1392 a fost redactat ultimul hrisov în care mai apare
logofătul Filos. Filos a renunțat la înalta funcție de logofăt și s-a retras la Mânăstirea
Cozia. Aici el s-a călugărit și a primit numele de Filothei.
30
Pripealele la toate praznicile împărătești și ale Născătoarei de Dumnezeu și la toți sfinții
și preacuvioșii părinți și la marii mucenici aleși, și la toți sfinții aleși, care se cântă cu
psalmi aleși, când se cântă cu Polieleul, începând cu cea de-a opta zi a lunii septembrie.
Facerea lui Filotei monahul, fost logofăt al lui Mircea Voievod. Familiarizat cu cuprinsul
psalmilor și fiind înzestrat cu talent muzical, Filothei, în jurul anului 1400, s-a apucat să
împlinească această lipsă, alcătuind o „poezie imnografică”, prin care a devenit cel mai
vechi dintre cărturarii noștri, truditori pentru un început de literatură românească. El
îmbogățește câteva polielee, înlocuind vechea pripeală „Aleluia”, care se cânta cu „psalmi
aleși”, printr-un tropar adecvat, creație proprie, păstrându-i însă vechea numire de pripeală.
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fi socotit primul cântăreţ bisericesc român, însă creaţiile lui nu sunt adresate
poporului, ci culturii ortodoxe în genere. De reţinut că o parte a operei sale slavone
a dăinuit prin copierea manuscriselor versificate şi prin tipărire până în secolul al
XIX-lea, Anton Pan fiind unul dintre beneficiarii acelor ediţii manuscrise sau
tipărite. În nota celor de mai sus, merită menționate realizările transilvănene de
versificare a psalmilor, care sunt mai degrabă niște tentative ce nu pot fi catalogate
ca onorabile, însă cu totul alta este discuția privind poemul didactico-filosofic al lui
Miron Costin, scris în limba polonă31. Așadar, primul poet cu adevărat important al
literaturii române vechi, recunoscut în mod unanim de posteritate, este Dosoftei.
Nicolae Manolescu este foarte categoric când vine vorba de creația scrisă în limba
maternă, considerând că „poezia românească nu poate să înceapă decât cu texte
scrise în limba română”. Mai mult, N. Manolescu nu-i găsește nicio valoare literară
operei lui Dimitrie Cantemir „Descriptio Moldaviae”, care, așa cum cred mulți
literați, fiind scrisă în latinește, nu ar aparține literaturii române32.
Eruditul mitropolit Dosoftei s-a raportat într-un mod excepțional la
instrumentele expresivității populare, îmbinând, într-o manieră originală, gândurile
și cuvântările, suplimentând cu varii neologisme neajunsurile limbii române. Mai
târziu, George Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent
(București, 1941 sau 1982), afirmă că „geniul poeziei lui Eminescu, Macedonski,
Alecsandri, Arghezi şi Blaga au la temelie versul mitropolitului Dosoftei, făuritorul

Contribuția lui liturgică a plăcut și a fost primită și cântată în scurt timp în toată Biserica
de limbă slavă, din Balcani și până la Moscova. Termenul de pripeală vine de la slavonescul
„pripeati“, care înseamnă a cânta, a repeta; pripeala este un fel de refren, o repetare a ideii
principale din imnul cântat.
31
Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336. Gheorghe Mihăilă admite că Poema polonă
a lui Miron Costin are o problemă de atribuire literară națională, nefiind revendicată
concret nici de criticii literari polonezi, nici de cei români. Istoricii literari polonezi nu
includ Poema polonă decât în mod excepțional și, în orice caz, într-o poziție marginală în
literatura polonă a secolului al XVII-lea, întrucât aparține unui autor român. Valoarea
literară a poemului nu este pusă la îndoială, după cum bine ne-a demonstrat în anii ’90
regretata polonistă Elena Lința, care a publicat în revista „Manuscriptum”, editată de
Muzeul Național al Literaturii Române, transpunerea în versuri românești a Poemei
polone. Vezi, Gheorghe Mihăilă, Între Orient și Occident. Studii de cultură și literatură
română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea, București, 1999, p. 17.
32
Ibidem, n. 4, p. 53, unde se prezintă pe larg istoricul chestiunii, fiind inculpate o seamă de
personalități ale culturii românești, în special interbelice. Subiectul care făcea obiectul
discuției privea manuscrisul lui Nicolae Iorga asupra dezvoltării literare a românilor în
decursul secolului al XVIII-lea. În cartea sa, Iorga a analizat valoarea literară a operei
cantemiriene în ansamblul ei, nu doar cea scrisă în limba românească. În mod subiectiv,
manuscrisul a fost respins de la premiul Academiei Române, cu 17 voturi contra 9.
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stihologiei româneşti”. N. Cartojan scoate în evidență calitatea versificată românească
a traducerii psalmilor lui Dosoftei33.
•
Psaltirea pre versuri tocmită deținută de MNIR nu este un volum complet
păstrat. În general, astfel de cărți au anumite lipsuri de conținut, datorate
manipulării neglijente sau a ruperii intenționate a unor file din blocul cărții, care
erau mărturii ale dreptului de proprietate și trebuia să li se piardă urma. Starea de
conservare nu permitea expunerea, drept care a intrat în procedura de restaurare,
proces de durată, desfășurat în prima parte a anului 2020. Blocul cărții a fost
curățat complet, filă cu filă, făcându-se completări acolo unde a fost cazul. De
asemenea, legătura cărții a fost restaurată, inclusiv încuietorile. În prezent,
exemplarul este pregătit pentru expunere34.
Volumului îi lipsesc primele file, pagina de titlu, cele două Predoslovii ale
autorului, către domnitorul Ștefan Petriceicu și către cititori, precum și prima
catismă. Cartea începe cu fila 13, corespunzând catismei a doua și psalmului nouă.
Restul blocului cărții este compact și unitar până la sfârșit. În raport cu prezentarea
generală anterioară a Psaltirii, exemplarul deținut de MNIR este un colligat, ce mai
cuprinde: Dosoftei, epigramă la „Psalmul lui David ce s-au luptat cu Goliat” (ps.
143), poezia cărturarului umanist Miron Costin despre originea italică a românilor,
poezia Apostrof a lui Dosoftei și un imn în slavonă, referitor la mărturisirea
credinței ortodoxe, de Sf. Ambrozie al Mediolanului, Te Deum Laudamus. În ceea
ce privește unitatea tematică tipografică, aceasta lipsește în genere. Părțile de final,
care formează colligat cu Psaltirea pre versuri tocmită, au o variație tematică. În
unele cazuri, psalmul 143 (lupta lui David cu Goliat) este înlocuit cu psalmul 132,
iar în locul imnului slavon despre mărturisirea credinței ortodoxe, al Sf. Ambrozie
al Mediolanului, avem imnul Sf. Niceta de Remesiana. Se pare că poezia originară
a lui Miron Costin și Apostroful lui Dosoftei se regăsesc în tot tirajul originar.
Cartea mai păstrează un total de 484 de pagini tipărite.
Legătura cărții este din tăblii groase de lemn, învelite în piele de culoare
brun închis, ornată sumar, coperta anterioară având un chenar cu motive florale
marginale și geometrice în centru, iar pe coperta posterioară este un alt chenar
fitomorf, cu motive florale în centru. Cheutorile vechi sunt din piele și alamă.
Tehnica execuției indică o legătură de carte veche, simplă și trainică, specific
33

Istoria literaturii române vechi, postfață și bibliografie de Dan Simionescu, prefață de
Dan Zamfirescu, București, 1980, p. 203.
34
Psaltirea pre versuri tocmită a fost restaurată pentru a fi „exponatul lunii la MNIR”. În
acest sens a fost investigată fizico-chimic în Laboratorul de specialitate al MNIR.
Valorificarea investigațiilor și etapele de restaurare, coroborate cu cercetarea istorică
constituie materiale muzeografice extrem de importante pentru înțelegerea deplină a
istoricului bunului cultural. O documentare cât mai bună a expoziției este un câștig pentru
cercetarea de profil și pentru publicul amator, beneficiarul principal.
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medievală, și, deopotrivă, elegantă; însă nu sunt indicii că ar fi chiar legătura
originală a cărții. Exemplarul mai păstrează astăzi doar trei însemnări marginale
datorate proprietarilor ori cititorilor. Cândva, către sfârșitul secolului al XVIII-lea,
pe forzațul anterior fix a consemnat un anume preot (iereu) armean, la sfârșitul
domniei lui Alexandru I Mavrocordat, domnul Moldovei35, iar pe fila de gardă a
scris Teodor diacul, de la mănăstirea Bisericani (a evlavioșilor), comuna Alexandru
cel Bun, jud. Neamț36. În fine, ultima însemnare este de fapt o cântare închinată
Maicii Domnului și se păstrează la sfârșitul volumului, pe forzațul posterior fix,
având o formă versificată37.
Psaltirea MNIR-ului poartă un ex-libris ștampilă cu o legendă donatoare.
Astfel, aflăm că exemplarul a aparținut Bibliotecii Mitropoliei Moldovei și Sucevei
și a fost dăruit Academiei Române în anul 1898. Mai întâlnim alte două tipuri de
ex-libris, ștampilă și abțibild, amândouă aparținând Bibliotecii Academiei Române,
având și nr. de inventar al colecției de carte veche românească. Ex-librisul mitropolitan confirmă faptul că exemplarul cercetat a circulat în spațiul moldav, iar
însemnările marginale dovedesc că a aparținut unor mănăstiri, parohii, intrând apoi
în Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Sucevei.
•
Viața lungă și glorioasă a cărții lui Dosoftei o dovedește larga răspândire a
psalmilor versificați, atât în mediul elitelor, cât mai ales al poporului de rând, multe
versuri integrându-se literaturii populare (colinde, balade). Este o operă poetică
monumentală, remarcabilă, cu părți originale și novatoare. A fost tradusă în multe
limbi de circulație internațională, devenind cu adevărat clasică. Psaltirea pre
versuri tocmită este în prezent una dintre cele mai răspândite cărți bisericești,
35

„Să se știe, de când s-au însurat Pavel nepot[u] meu şi iarna au fost uşor şi toamna au fost
tot ploi păn la Crăciun şi în anul trecut au fost iarna cei mare, care iarnă au venit de la
vovedenie [sl., sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie] păn la
blagoveştenie [Sl., Bunavestire, 25 martie] tot omet şi viscol şi era omătul asemene cu
gardurile de nu pute unbla om din sat în sat şi pe drum când se tălne[sc] doi oameni nu
pot da drum un-nul altue; şi era domn ţării măria sa Io[a]n Alexandru Mavrocordat
voievod la leat 1785, ghenar 12. Și am scris eu iereu (preot) [numele preotului este scris cu
caractere armene]”. „D[oa]mne I[su]se H[ristoa]se fiiul lui D[u]mnezeu mâ[ntui]eşte-mă
pre mine păcătosul sin, Amin! Alliluia”. „I [sl., și] slavă tatălui şi fiiului şi sfântului Duh”.
36
„Să se ştie de cându am venit la mănăstire, eu, Teodor, diacu bisericanii, în luna lui
dechemvrie 12 zile la anul 1828 şi tot în anu acela au venit a o miie moschicească [o mie
de soldați ruși moscoviți]; şi am scris ca să se ştie. Eu Teodor diacu”. „Am cetit şi eu la
această”. „Slavă tatălui şi fiiului”.
37
Cum să nu ne mirăm de naştare[a] ta cea cu Dumnezeiască bărbăţie/ De Dumnezeu născătoare/
De rugul acela nearsă în foc/ De toiagul lui Aaron acela ce au odrăslită [şi] întru totă
cinstită pr[eacur]ată şi prebogoslovită şi cu totul precura[tă]”. „Şi lui Dumnezeu slavă”.
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ajungând în toate casele românilor cunoscători de carte. Cel mai elocvent exemplu
este un exemplar al Psaltirii în versuri, păstrat la Biblioteca Centrală Universitară
din Iași, unde se observă adnotările lui Mihai Eminescu.
În zilele noastre, Dosoftei este considerat primul mare poet român și chiar
primul mare poet din întreg Răsăritul ortodox, care a scris în limba națională, iar
Psaltirea lui este considerată un monument de artă poetică națională. Altfel spus,
ierarhul umanist Dosoftei este „introducătorul limbii române în bisericile Moldovei”
(D. Micu), „fondatorul poeziei române literare” (B. P. Hașdeu) sau „primul poet
român de clasă europeană” (I. C. Chițimia).
În prezent, se mai păstrează circa 20 de exemplare din Psaltirea pre versuri
tocmită, după cum apreciază N. A. Ursu, realizatorul celei mai bune ediții critice a
operei versificate. Din păcate, așa cum se întâmplă și cu volumul nostru, în
majoritatea cazurilor lipsesc file de început ori sfârșit, lipsindu-ne de prețioase
mărturii istorice. În colecția privată a domnului Emilian Radu, colecționar pasionat
și om de cultură, deținând și o vastă colecție de carte veche, se găsește, printre
numeroase monumente de limbă românească, și un exemplar complet și în stare
foarte bună de conservare din Psaltirea pre versuri tocmită. Cu aprobarea dânsului
am făcut câteva poze ale paginii de titlu38 și a primei Predoslovii. Colecționarea și
introducerea în patrimoniu a bunurilor culturale în zilele noastre, de către persoane
particulare, cu bună credință, este un act de patriotism și un omagiu adus culturii
noastre vechi.

Fig. 1 - Psaltirea pre versuri tocmită. MNIR. După restaurare.
Foto: Marius Amarie, MNIR
38

Transliterarea paginii de titlu s-a făcut după fila fotografiată din Psaltirea pre versuri
tocmită, deținută de domnul Emilian Radu. Vezi, supra, n. 24.
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Fig. 2 - Pagina de titlu a Psaltirii pre versuri tocmită. Colecția de carte veche,
deținător Emilian Radu. Foto: Ginel Lazăr
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Fig. 3 - Însemnarea de pe fila de gardă a Psaltirii pre versuri tocmită. MNIR.
Vezi, n. 36 din articol. Foto: Marius Amarie, MNIR
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Fig. 4 - Psalmul 150, ultimul al Psaltirii pre versuri tocmită. MNIR.
Foto: Marius Amarie, MNIR

Fig. 5 - Fila din stânga: Epigramă la „Psalmul lui David ce s-au luptat cu Goliat” (ps. 143).
Fila din dreapta: poezia cărturarului umanist Miron Costin despre originea italică a
românilor. Foto: Marius Amarie, MNIR
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Fig. 6 - Însemnarea de pe forzațul posterior fix a Psaltirii pre versuri tocmită. MNIR.
Vezi, n. 37 din articol. Foto: Marius Amarie, MNIR
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