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Abstract

The work of Holy Metropolitan Dosoftei is one of the most successful transpo-

sitions of biblical verse from Psalms and of the history of the Romanian people,

using the most varied and inventive lexical colors, from archaisms to elements of

the popular living language, giving us an everlasting literal images. Of particular

interest are the writings that develop the evangelical texts, explaining and doing a

hermeneutic work. In the seventeenth century and in the first half of the eighteenth

century is born the first Romanian storyteller, as the Metropolitan Varlaam it was

called, and it was created one of the most important moments in religious poetry

by the Psalms of Metropolitan Dosoftei. Through this study we try to show, by

examples, if their writing is religious or not, and if is different from the current

text, and what this difference mean. Finally, we try to show what for a value have

these works in the context of contemporary literature and for posterity.

Keywords: Holy Metropolitan Dosoftei, Holy Metropolitan Varlaam, culture, Psalms,
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Literatura religioas\ din secolul al XVII-lea [i prima jum\tate a se-

colului al XVIII-lea a avut rolul decisiv `n afirmarea limbii române

literare. Cartea religioas\, nu cronica, a fost locul fr\mânt\rilor artis-

tice, cu repercusiuni asupra unui public mai larg. Cronicile române[ti

au fost publicate foarte târziu, r\mânând cunoscute unui public re-

strâns, `n vreme ce tip\riturile religioase, atât prin num\rul tot mai

mare de exemplare, cât [i prin folosirea lor `n via]a Bisericii, au impus

o anumit\ form\ a limbii române. De altfel, primele preocup\ri

pentru statutul limbii române, expresivitate etc., se `nregistreaz\ `n

predosloviile c\r]ilor de cult (Varlaam, Simion {tefan, Dosoftei [.a.)1.

1 Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început pân\ azi, Editura Uni-

vers, Bucure[ti, 1981, p. 81.
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~nlocuind limba slavon\, cartea de cult dovede[te c\ limba po-

porului nu este cu nimic mai prejos decât orice alt mijloc de comu-

nicare. Traducerile de c\r]i religioase aduc `n cultura noastr\ adev\rate

monumente, din toate punctele de vedere: Cazania lui Varlaam (1643),

Noul Testament de la B\lgrad (1648) al lui Simion {tefan, Biblia de la

Bucure[ti (1688), `ncununare a eforturilor `nv\]a]ilor români, clerici [i

laici, fiind `ns\ o traducere a „C\r]ii c\r]ilor” `n limba român\.

De un interes aparte sunt scrierile care dezvolt\ pericope evan-

ghelice, explic\, fac oper\ hermeneutic\. ~n aceast\ `mprejurare se

na[te primul povestitor român, cum a fost numit Mitropolitul Varlaam,

[i s-a creat unul dintre momentele cele mai importante `n poezia re-

ligioas\ prin Psalmii Mitropolitului Dosoftei2.

Vom c\uta, prin acest studiu, s\ ar\t\m, prin exemplific\ri, dac\

textul scrierilor lor este religios sau nu [i dac\ difer\ de textul ac-

tual, precum [i `n ce const\ aceast\ diferen]\; `n sfâr[it, ce valoare

au aceste crea]ii `n literatura timpului [i pentru posteritate.

1. Cazania Mitropolitului Varlaam [i caracteristicile 
predicii `n secolul al XVII-lea

Aceast\ „Carte româneasc\ de `nv\]\tur\”, tip\rit\ `n 1643, a avut
o mare importan]\ moral\ [i lingvistic\, fiind prima lucrare de proz\
literar\ cu aspect moralizator tip\rit\ la noi. Poet cuget\tor `n umbra
teologiei, mitropolitul deschide „cuvântul c\tre cititor” cu o fraz\ foarte
frumoas\ despre minunea divin\ a mersului ordonat al lumii, al „fap-
telor ceriului  [i p\mântului”, spre un „soroc” [i o „margine”. Urmeaz\
o motiva]ie a ceea ce este omul, destinul s\u [i voin]a uman\ de auto-

modelare, pentru a-[i sp\la vina p\catului originar. Cazania este o
interpretare moral\ [i o actualizare a mai multor fragmente biblice,
mai ales din Noul Testament. Alc\tuit\ din predici, Cazania a avut
drept prim scop `ntre]inerea credin]ei [i „purtarea cre[tin\” a oame-
nilor. Totu[i, „omiliile lui Varlaam nu sunt original construite [i nu su-
gereaz\ chipul interior al vorbitorului”3. 

Iat\, de pild\, predica la Duminica fariseului [i a vame[ului.
Primul, fariseul, s-a pierdut pe sine pentru c\ nu s-a smerit, iar al
doilea, poc\indu-se, a câ[tigat „`mp\r\]ia cerului”.

2 Ibidem, p. 82.
3 Cf. Ion Negoi]escu, Istoria literaturii române, vol. I, Editura Minerva, Bucu-

re[ti, 1991, p. 117.
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Prima parte a Cazaniei con]ine extrase din Evanghelii [i comen-

tarea lor, pentru cele 32 de duminici. Zece stihuri la stem\ deschid

Cazania, dedicate lui Vasile Lupu, drept mul]umire pentru ajutorul

dat la tip\rirea c\r]ii. Partea a doua cuprinde vie]i de sfin]i, ordonate

calendaristic, `ncepând cu Simeon Stâlpnicul [i pân\ la episodul t\-

ierii capului Sfântului Ioan Botez\torul, [i versuri scrise `ntr-o limb\

pl\cut\ [i azi: „Valuri multe r\dic\ furtuna pe mare/ Mai vârtos gân-

dul omului `ntru lucruri ce are,/ Niciodat\ grija [i frica `nceputu-

lui,/ Cât grija [i primejdia s\vâr[itului”4. ~n spiritul moralei cre[tine,

Varlaam vorbe[te pe limba tuturor: „Cu adev\r s\ vesele[te Dum-

nezeu de poc\in]a p\c\to[ilor, iar\ dracii s\ scârbesc. {i numai cât

gânde[te p\c\tosul s\ se scoale din p\cate, atâta-l tâmpin\ Dumne-

zeu cu mila sa [i-l cuprinde cu agiutorul s\u. Deci ce te p\r\se[ti,

p\c\toase? Ce te leneve[ti? Ce a[tep]i? Fost-ai so] feciorului celui

curvariu când ai fost `n p\cate? Fii-i so] [i acum când se poc\ie[te.

Scoal\ [i tu din p\catele tale, p\r\se[te [i faptele tale cele rele, sus-

pin\, l\cr\meaz\ [i tu ca dânsul. Destule-]i iaste câte ai petrecut `n

r\ut\]i. Agiunge-]i cât ai f\cut voia diavolului. ~ntoarce-te acum bine

de unde ai e[ti r\u. Apropie-te c\tr\ Dumnezeu, cela ce nu iube[te

perirea p\c\tosului. Cazi c\tr\ mila lui c\ de mult te a[teapt\”5.

Varlaam este concis [i popular; este omul rezumatelor care se ]in

minte: „~ntr-aceast\ svânt\ evanghelie dou\ lucruri s\ arat\: `ntâi,

m\rturia lui Natanail, ce au m\rturisit de Domnul Hristos c\ iaste

Fiul lui Dumnezeu [i `mp\ratul Izrailteanilor, a doua, cum Domnul

Hristos este [tiutorul gândurilor [i inimilor omene[ti”6.

~n Jitiile (biografiile de martiri [i de asce]i) din partea a doua,

Varlaam nu-[i reprim\ pl\cerea de a povesti. Se adaug\ o anumit\ ca-

den]\ a rostirii [i inversiunii de efect, preluate din retorica de amvon.

Iat\ un fragment din istoria plec\rii Cuvioasei Parascheva `n pustie:

„Cine va putea spune trudele [i ustenin]ele ei? Lacrimile, suspinele,

`nchin\ciunile, cine le va povesti? C\ nu era altul nime acolo s\ poat\

vedea faptele ei cele suflete[ti, numai ochiul Celuia ce vede toate. Nu

era ei acolo grije de pluguri, de boi, nici de cai cu rafturi scumpe,

sau de leagene, nici de ve[minte [i de a[ternuturi, nici de mânc\ri [i

4 Mitropolitul Varlaam al Moldovei, Cazania 1643, Editura Funda]iei Regale

pentru literatur\ [i art\, Bucure[ti, 1943, p. 21.
5 Ibidem, p. 23.
6 Ibidem, p. 155.
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de mese, nici de cas\ sau de slujire, ce numai de cur\]ia sufletului

[i de r\spunsul giude]ului ce va s\ fie [i de tâmpinarea mirelui s\u

Hristos”7.

Alte stihuri de la `nceputul p\r]ii a doua, unde se povestesc vie]i

de sfin]i: „Valuri multe r\dic\ furtuna pre mare / mai vârtos gândul

omului `ntru lucru ce are, / Nu atâta grija [i frica `nceputului, / cât grija

[i primejdia sfâr[itului”.

Paginile de proz\ se remarc\ prin varietatea modalit\]ilor discur-

sului. Varlaam trece de la pasajele de exegez\ religioas\ la pasaje

narative, `ntr-un stil sf\tos, ml\diat dup\ cerin]ele accesibilit\]ii. „Mo-

ralistul cre[tin, spune Nicolae Manolescu8, vorbe[te pe `n]elesul tu-

turor, pres\rând explica]iile cu `ntreb\ri retorice [i cu `ndemnuri, f\r\

nici un savant tâlc, dar ob]inând tocmai de aceea, probabil, un mare

efect emo]ional”. Iat\ un exemplu: „Cu adev\r s\ veselea[te Dumnezeu

de poc\in]a p\c\to[ilor, iar\ dracii s\ scârbesc. {i numai cât gân-

dea[te p\c\tosul s\ se scoale din p\cate [i s\ s\ `ntoarc\ la poc\in]\,

atâta-l tampin\ Dumnedz\u cu mila Sa [i-l cuprinde cu agiutorul

S\u. Deci ce te p\r\se[ti, p\c\toase? Ce te lene[ti? Ce a[tep]i? Fost-ai

so] feciorului celui curvariu când au fost `n p\cate? Fii-i so] [’acum

când s\ pocaia[te. Scoal\ [i tu din p\catele tale, p\r\se[te [i tu fap-

tele cele reale, suspin\, l\cr\madz\ [i tu ca dânsul. Destulu-]i iaste cât

ai petrecut `n r\ut\]i. Agiunge-]i cât ai f\cut voia diavolului. ~ntoarce-te

acum bine de unde ai e[it r\u. Apropie-te c\tr\ Dumnedz\u, cela

ce nu iubea[te perirea p\c\tosului. Cadzi c\tr\ mila Lui, c\ de mult

te a[teapt\”9.

Prin felul cum organizeaz\ materialul faptic `n relatarea unor

`ntâmpl\ri, Varlaam este primul nostru povestitor. Acest titlu de glorie

i-l dau episoadele din via]a sfin]ilor, istorisiri care creeaz\ o lume pus\

`n mi[care de for]a invincibil\ a sufletului `nsetat de credin]\. Citi-

torii [i ascult\torii vor fi savurat legende ca acelea despre Sfântul Ni-

colae sau Sfântul Mucenic Tiron, ucig\tor al unui balaur. Nicolae Ma-

nolescu10 arat\ c\ asemenea relat\ri cap\t\ extensiuni de nuvel\

7 Ibidem, p. 271.
8 Nicolae Manolescu, Istoria critic\ a literaturii române, vol. I, Editura Minerva,

Bucure[ti, 1990, p. 140.
9 Mitropolitul Varlaam al Moldovei, Cazania 1643, apud Ion Negoi]escu, op.

cit., p. 118.
10 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 141.
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[i-l consider\ pe Varlaam „precursor al lui Neculce”. Un precursor este

Varlaam [i al lui Creang\ prin u[urin]a cu care mânuie[te vorbirea di-

rect\ [i indirect\, prin efectele create cu resurse ale oralit\]ii. Unele

pasaje amintesc de basmele populare, ceea ce ne determin\ s\ cre-

dem c\, `nainte de Dosoftei sau Neculce, [i-a dat seama de importan]a

acesteia pentru literatura cult\.

Varlaam dezv\luie o anumit\ sensibilitate `n fa]a lumii, o mânuire

cu dexteritate a resurselor lexicale ale limbii române, a[a cum se poate

observa din urm\torul fragment: „Când petreace omul `n fum, atunci-i

l\cr\madz\ ochii [i de iu]imea fumului doru-l ochii [i orbesc; iar\

dac\ iase la v\zduhul curat [i la vreme cu senin, de s\ plimb\ pre

lâng\ izvoar\ de ape curg\toare, atunci sântu mai veseli ochii [i mai

cura]i [i s\n\tate dobândesc din v\zduh curat. A[ea [i noi, fra]ilor,

dac\ intr\m `n fumul p\catelor...”11.

Se `ntâlnesc `n Cazania lui Varlaam câteva teme de circula]ie `n

literatura veche (de exemplu, fortuna labilis) sau care vor fi reluate

`n etapa literar\ urm\toare, cum este legenda turturelei r\mas\ f\r\

so]ie [i care „de jele nicedanaoar\ nu s\ pune s\ [adz\ pre creang\

verde, ce tot pre uscat\, [i alt\ so]ie nu mai cearc\”.

Liviu Onu consider\ Cazania „o sintez\ a normelor limbii române

literare din epoc\”. Fraza se desf\[oar\ liber, cu naturale]e, mult

deosebit\ de fraza greoaie din manuscrisele [i tip\riturile române[ti

ale secolului anterior. Varlaam face eforturi s\ fie pe `n]elesul tuturor.

Pentru prima dat\ slavonismele sunt mai rare, ba chiar evitate.

O limb\ mult apropiat\ de limba actual\, dar cu anumite particula-

rit\]i fonetice (hire, giude], gios, dziu\ etc.) sau ezit\ri (hiec\rui, dar

[i fiec\rui; fiecine etc.).

~n compara]ie cu aceast\ limb\ veche religioas\, dar [i cu caracter

s\tesc, popular, vom prezenta `n continuare o scurt\ predic\ a unui

contemporan, mare duhovnic al timpului nostru, P\rintele Cleopa

Ilie. Utiliz\m spicuiri din predica [i sfaturile date auditorului `n Du-

minica Vame[ului [i Fariseului, pentru a observa asem\narea [i

deosebirea stilului predicii de ast\zi `n compara]ie cu predica Sfân-

tului Mitropolit Varlaam al Moldovei:

„~n multe locuri ale Sfintei Scripturi se arat\ cât de mare, cât

de p\gubitoare de suflet [i cât de urât\ de Dumnezeu este patima

11 Mitropolitul Varlaam al Moldovei, Cazania 1643, apud Ion Negoi]escu, op.

cit., p. 118.
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mândriei, dar nu pu]in se poate cunoa[te r\utatea acestui p\cat [i
din `nv\]\tura Sfintei Evanghelii de ast\zi. Eu, fiind prea mic [i
nepriceput a ar\ta prin scris sau prin cuvânt câte `nf\]i[\ri are [i
cât de felurit\ este aceast\ r\utate a p\catului mândriei, voi aduce `n
mijloc o `nv\]\tur\ preaminunat\ a Sfântului Ioan Sc\rarul `n aceast\
privin]\. Prin aceasta se va cunoa[te câte capete are aceast\ `nfri-
co[at\ fiar\ a mândriei [i prin care cei `n]elep]i [i iscusi]i vor `n-
]elege cât de pestri] [i primejdios este acest p\cat.

Iat\ ce zice acest sfânt p\rinte despre mândrie: «Mândria este
lep\d\toare de Dumnezeu, `nv\]\tur\ a diavolilor, def\imare a oa-
menilor, maica osândirii, str\nepoata laudelor, semn al nerodirii, izgo-
nirea ajutorului lui Dumnezeu, ie[irea din min]i, `naintemerg\toare
de c\deri, pricin\ a epilepsiei, izvor al mâniei, u[\ a f\]\rniciei, `nt\-
rire a diavolilor, str\juitoare a p\catelor, pricinuitoare a nemilostivirii,
ne[tiin]\ de `ndurare, amar\ lu\toare de seam\ a gre[elilor altora,
judec\toare f\r\ de omenie, `mpotriv\ lupt\toare a lui Dumnezeu»
(Sfântul Ioan Sc\rarul, Cuvântul 25, Despre mândrie, `n Filocalia

sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se poate

omul cur\]i, lumina [i des\vâr[i, volumul IX. Traducere, introdu-
ceri [i note de Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980). 

Dac\ ne vom `ntoarce acum cu mintea la rug\ciunea fariseului
din Evanghelia ce s-a citit ast\zi [i dac\ vom cerca cu luare aminte
`n]elesul cuvintelor lui, vom `n]elege mult din vicleniile p\catului
mândriei care s-a strecurat `n cuvintele cele pline de laud\ ale fari-
seului. Dumnezeiescul P\rinte Ioan Sc\rarul zice c\ mândria este «amar\
lu\toare de seam\ [i judec\toare f\r\ de omenie a p\catelor altora».
Sfânta Evanghelie ne arat\ c\ fariseul, stând `n biseric\, a[a se ruga
`ntru sine: Dumnezeule, mul]umesc }ie c\ nu sunt ca ceilal]i oameni:
r\pitor, nedrept, preadesfrânat. Dar ce fel de mul]umire aducea el
lui Dumnezeu `n rug\ciunea lui dac\, plin de mândrie, osândea pe
ceilal]i oameni c\ sunt r\pitori, nedrep]i, preadesfrâna]i etc.? Dup\
cum se cunoa[te, r\d\cina rug\ciunii lui era mândria. Din aceast\
blestemat\ r\d\cin\ ie[eau cuvintele lui pline de `ndrept\]ire de
sine `naintea oamenilor. El a uitat cuvântul Sfintei Scripturi care zice:
Cel ce n\d\jduie[te `n Dumnezeu cu inim\ `ndr\znea]\, unul ca
acesta este nebun (Pilde 28, 26).

La fariseul mândru vedem lucrurile cu totul `ntoarse. El se laud\
[i trâmbi]eaz\ `naintea oamenilor faptele sale cele bune [i def\ima,
osândind pe ceilal]i oameni. 
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Iubi]i credincio[i,

Dup\ ce am vorbit despre mândria [i lauda cea f\r\ minte a

fariseului, s\ ne `ntoarcem privirea min]ii noastre [i spre a[ezarea

cea smerit\ [i vrednic\ de laud\ a vame[ului. S\ aducem `n mijloc

cuvintele Sfintei Evanghelii de azi: «Iar vame[ul, departe stând, nu voia

nici ochii s\-[i ridice c\tre cer, ci `[i b\tea pieptul, zicând: Dumne-

zeule, milostiv fii mie, p\c\tosul» (Luca 18, 13). Vede]i, fra]ii mei, c\

vame[ul st\tea departe de jertfelnic [i nu `ndr\znea nici ochii s\-[i

ridice c\tre cer; ci `[i b\tea pieptul [i din inima lui smerit\ [i zdrobit\,

zicea cu c\in]\: «Dumnezeule, milostiv fii mie, p\c\tosul!» O, fericite

vame[ule, tu cu rug\ciunea ta smerit\ din adâncul inimii tale, foarte

mult te-ai asem\nat cu tâlharul de pe cruce care a strigat din inim\:

«Pomene[te-m\, Doamne, când vei veni `ntru `mp\r\]ia Ta!» (Luca

23, 42). (...)

Iat\, fra]ii mei, dup\ cum vede]i, rug\ciunea vame[ului din Sfânta

Evanghelie de azi se aseam\n\ cu rug\ciunea fericitului tâlhar de

pe cruce. C\ [i acela, ca [i vame[ul din Sfânta Evanghelie, nu cu

multe cuvinte s-a rugat, dar a strigat la Dumnezeu din adâncul inimii

sale [i cu mare smerenie. De aceea a auzit: «Ast\zi vei fi cu Mine `n

rai!» La fel [i fericitul vame[, pu]ine cuvinte a zis din inim\: «Dumne-

zeule milostiv fii mie, p\c\tosul!» Pentru smerita lui rug\ciune auzim

r\spunsul cel preasfânt din gura Domnului: «Zic vou\, mai `ndrep-

tat s-a pogorât acesta la casa sa, decât fariseul. C\ tot cel ce se `nal]\

pe sine se va smeri, iar cel ce se smere[te pe sine se va `n\l]a»

(Luca 18, 14) (...)”12.

Am spicuit câteva din cuvintele acestei predici ale vrednicului

de pomenire P\rinte Cleopa Ilie, pentru a le pune `n compara]ie cu

expresiile predicii Mitropolitului Varlaam din mai multe motive: amân-

doi sunt duhovnici [i vie]uiesc `n zona Moldovei, limbajul lor dup\

cum se observ\ este apropiat [i din punct de vedere al utiliz\rii, `n

predic\, a textului Sfintei Scripturi [i a textelor Sfin]ilor P\rin]i. Am

utilizat cuvinte ale predicii la aceast\ duminic\ a Vame[ului [i Fari-

seului la ambele prezent\ri, de[i la Mitropolitul Varlaam am vorbit `n

general despre limbajul Cazaniei [i am spicuit din Omilia la aceast\

duminic\; mai mult, pentru a aduce l\muriri asupra limbajului [i

12 P\rintele Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an, Editura Scara, Bucu-

re[ti, 2002, pp. 158-161.
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expresivit\]ii artistice, am utilizat [i din alte cuvinte de `nv\]\tura

la diferite Duminici, dar [i Cazanii dedicate unor sfin]i cu ]inere `n

Biserica Ortodox\ (ex. la Sfânta Cuvioas\ Parascheva). Am dorit s\

ar\t\m c\ stilul predicatorial nu difer\ foarte mult de la o perioad\

istoric\ la alta [i, de[i limba român\ era la `nceputurile ei, `n vremea

Mitropolitului Varlaam substratul religios exista, dup\ cum am ar\tat,

`mpletit cu `nv\]\tura Scripturii.

2. Psalmii `n versuri ai Mitropolitului Dosoftei —

tem\ religioas\ [i profan\

„Psalmul este o specie liric\, prin care poetul `nal]\ un imn re-

ligios divinit\]ii, exprimându-[i sentimentele de smerenie [i laud\

pentru m\re]ia [i atotputernicia lui Dumnezeu. Cuvântul psalm vine

de la grecescul «psalmos» care `nseamn\ compunere poetic\ biblic\,

având caracter de rug\ciune, od\, elegie sacr\.”13

Poezia „`n inten]ie” a secolului al XVII-lea ar fi, dup\ Nicolae Ma-

nolescu, alc\tuit\ din patru tipuri de texte: „stihurile la stem\, politice,

care ]in de encomiastica14 ocazional\, care nu au valoare literar\ [i care

interpreteaz\ motivele din diferite steme drept figuri alegorice care

glorific\ virtu]ile domnitorilor. Aceste versuri alc\tuiesc prima noas-

tr\ tradi]ie poetic\ cult\; versifica]iile pe tema desc\lecatului, apar-

]inând mitropolitului Dosoftei, «Domnii }\rii Moldovei», [i lui Miron

Costin. «Stihuri de desc\lecatul ]\rii», de[i au drept modele Teogonia

lui Hesiod, Vechiul Testament, Mahabharata etc., nu au nici ele va-

loare literar\; se adaug\ lirica religioas\ [i filosofic\ [i cronicile `n

versuri de la sfâr[itul secolului al XVII-lea [i `nceputul celui de-al

XVIII-lea”15.

Despre Dosoftei, cronicarul Ion Neculce16 afirm\: „Acest Dosoftei

mitropolit nu era om prost de felul lui. {i era neam de mazâl; pre

`nv\]at, multe limbi [tie: eline[te, latine[te, slovene[te [i alt\ adânc\

carte [i `nv\]\tur\, deplin c\lug\r [i cucernic, [i blând ca un miel.

13 DEX, Editura Teora, Bucure[ti, 2008.
14 Encomiastic, adj. cu caracter panegiric, laudativ, elogios, în DEX, Editura Teora,

Bucure[ti, 2008, p. 311.
15 Nicolae Manolescu, op. cit., pp. 151-l52.
16 Ion Neculce, apud Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe

Române, Editura Sofia, Bucure[ti, 2000, pp. 202-203.
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~n ]ara noastr\ pe-aceast\ vreme nu este om ca acela”. Dosoftei tra-
duce `ntâi Psaltirea din slavon\ `n român\, apoi o versific\, motivând
simplu: „~n biseric\ - mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea s\ gr\iasc\,
ca [i pre al]ii s\-nv\], decât dzeace mii de cuvinte `ntr-alt\ limb\”.
Efortul de constituire a unei limbi poetice [i „`ntâiul monument de
limb\ poetic\ româneasc\” (cum `l nume[te Nicolae Manolescu)
rezultat se bizuie [i pe un argument estetic rudimentar: a tradus,
pretinde Dosoftei, „cu mult\ trud\ [i vreme-ndelungat\, cum au
putut mai frumos”, „ca s\ poat\ trage hirea omului c\tre cetitul ei”.
~ns\ psalmii care pot fi recepta]i ast\zi integral ca poezie sunt rari (iar
din cele 8600 de versuri doar 8 sunt originale); cu toate acestea, Do-
softei contribuie enorm la autohtonizarea conven]iei prozodice [i
la constituirea semnificantului românesc al poeziei, criteriu al poeti-
cului pân\ la 1848.

~n `ntregime, Psaltirea `n versuri o g\sim `n dou\ copii aflate
azi la B.A.R. manuscrisele nr. 543 [i 133. Copistul codicelui nr. 543,
care poate fi una [i aceea[i persoan\ cu cel care a suportat financiar
opera]ia, adic\ Neonil, Stare] al M\n\stirilor Neam]u [i Secu, declar\
c\ a fost `ndrumat la lucru de asem\narea pe care a constatat-o `ntre
unele colinde [i cântece de stea (pe care le transcrie la sfâr[it) [i
unele stiluri ale lui Dosoftei. „Dintru aceasta, luându-mi pricin\ –
zice el – am prescris toat\ Psaltirea [i la sfâr[it am al\turat [i aceste
cânt\ri, numai pentru versul lor acel vechi ce se obicinuia a se cânta
prin bisericile Moldaviei”.

„Dosoftei a `ncercat mai multe caden]e [i mai mul]i metri decât
`n toat\ poezia româneasc\ de pân\ la romantism [i a folosit un `n-
treg sistem de rime. Forma strofic\ cel mai des folosit\ este distihul,
echivalent versetului biblic. Accidental mai apare catrenul. Cultiva-
tor de rime rare – verb/ substantiv sau adverb, substantiv/ adjectiv,
nume propriu/ nume comun, pronume `n form\ aton\ / alte p\r]i mor-
fologice («stric\»/ «nemic\», «pucioas\»/ «groas\», «de-a[ dep\rta-m\»/
«team\» etc.), Dosoftei recurge la disloc\ri din ra]iuni prozodice
(«Auzit-am veche/ ’Ntr-auz de ureche/ Poveste trecut\») [i la ingam-
bamente: «{i ca lumina tu m\ fere[te,/ Supt-aripi svinte de m\ um-
bre[te/ De fe]e strâmbe ce m\ ia fric\/ A le pr\virea»). ~ntr-o prim\
sintez\ de ritmuri prozodice, hexasilabii trohaici [i octosilabii trohaici,
de surs\ popular\, se `ntâlnesc cu heptasilabul iambic-anacreontic
[i cu iambul de 13 silabe, polonez etc.”17.

17 Ion Negoi]escu, op. cit., p. 121.
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Psaltirea se constituie ca un dialog patetic cu sacrul („suirea gân-

dului c\tre Dumnezeu”) [i ca o vast\ alegorie despre `n]elesul soartei

omului `n lume, o alegorie a vie]ii [i a mor]ii. ~n prefa]a c\tre cititor

se men]ioneaz\ cele patru sensuri ale Sfintei Scripturi: istoric, etic, ale-

goric [i metaforic, din unghiul c\rora trebuie citite versurile Psaltirii.

„Psalmistul r\mâne fidel atitudinii fundamentale a psalmistului

biblic: imnul ardent, lauda sacrului se combin\ cu implorarea divini-

t\]ii, chemat\ s\ vin\ `n ajutorul psalmistului aflat `n primejdie. De[i

se respect\ originalul biblic, exist\ un transfer de tr\ire liric\ `ntru-

cât monologul psalmistului vizeaz\ dramaticul destin colectiv. Cauza

este r\ul, «fiii lumii [-au ie[it din omenie», «peste toat\ lumea vrajb\ [i

nepace», iar cei buni «sc\zur\ [i s\-mpu]inar\», r\ii «s\-nmul]ir\ de

stricar\ lumea [i o `mpu]ir\». Sub form\ de avertisment, Psalmii se

adreseaz\ contemporanilor [i accept\ lectura `n palimpsest, realit\-

]ile sunt astfel implicate prin natura concret\ a limbajului [i a imaginilor:

ierni scitice, p\duri `ntunecate, bouri, smârcuri, râuri cu bulboane”18.

~n celebrul Psalm 21, psalmistul se arat\ p\r\sit de Domnul: „Giun-

cii [i cu taurii m\-nconjoar\,/ Cu c\scate guri, s\ m\ omoar\,/ Ca leii

ce apuc\ [i zbiar\/ Cu gurile rânjite, pre hiar\./ {i ca apa fui v\rsat

afar\,/ {i oasele mi s\ r\[chirar\./ Inema-n zg\u mi s\ vesteje[te,/

Ca o cear\ când s\r\stope[te. // Mi-i vârtutea ca hârbul de saca,/

Limba-n pingii lipit\ s\-neac\”19. Este aici o experien]\ a singur\t\]ii,

o tr\ire total\ a solitudinii `n contemplarea „mi[el\t\]ii c\rnii”: „Nu

este pe trupu-mi leac de s\n\tate/ De rane sunt putred”20. Se adaug\

atrofia sim]urilor, „Ochii n-au lumin\,/ vederea-i lipsit\,/ Asurzii ca

surdul de gâlceava mult\”21, [i mizeria sufleteasc\, „Ochiul mi eu de

groaz\ s\-ntristeaz\ [...]/ Din fire sl\bit, vintrele-mi seac\, / Sufle-

tul mieu mi[el ce s\ fac\?/ Via]a nu s-au strânsu cu trai de jale,/

Suspinând adiase de ve[ti riale,/ De lips\ sl\bii [i n-am vârtute,/

Pace-n oase n-am de r\zboiu iute./ ~n pizma[ii to]i sunt de ocar\,/

Vecinii miei m\ ur\sc `n ]ar\./ Iaste-n fric\ toat\ cuno[tin]a/ De s-au

uitat dintre noi priin]a”22. Nu lipse[te jalea `nstr\in\rii, redat\ `n

18 Mircea Scarlat, Istoria poeziei române[ti, vol. I, Editura Minerva, Bucure[ti,

1982, p. 115.
19 Mitropolitul Dosoftei, Psaltire, Psalmul 21, apud Mircea Scarlat, op. cit., p. 117.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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caden]e de blestem: „Fiii cei f\]arnici ce m\-nstr\inar\/ De c\tre pri-

in]\, min]indu-m\-n ]ar\/ S\ li s\ vechiasc\ haine-n c\i departe”23.

Din autocontemplarea singur\t\]ii se recompune metaforic psal-

mistului durerea fizic\ c\reia i se adaug\ umilin]a: „Oasele s\ mustr\,

ciolane n-au pace,/ Sufletul de sarcini abia s\ cl\tina[te,/ M-am zgâr-

cit cu totul tic\ind `n chinuri,/ ~mblând toat\ ziua cu mâhnite gân-

duri [...] Suspinile miale n-au unde s-ascunde/ Mi-i saca vârtutea,

inema-i mâhnit\ [...]/ {i ca apa fui v\rsat afar\/ {i oasele mi s\ r\[-

chirar\,/ Cete de vicleni m\ ocolir\/ Mâni, picioar\ `mi potric\-

lir\/ {i oasele toate-mi num\rar\/ {i nice `ntr-o sam\ m\ b\gar\”24.

Varianta psalmului `n Sfânta Scriptur\, Edi]ia Sfântului Sinod,

2001, este urm\toarea: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte

la mine, pentru ce m-ai p\r\sit? Departe sunt de mântuirea mea cu-

vintele gre[elilor mele./ Dumnezeul meu, striga-voi ziua [i nu vei

auzi, [i noaptea [i nu Te vei gândi la mine./ Iar Tu `ntru cele sfinte

locuie[ti, lauda lui Israel./ ~n Tine au n\d\jduit p\rin]ii no[tri, n\-

d\jduit-au `n Tine [i i-ai izb\vit pe ei./ C\tre Tine au strigat [i s-au

mântuit, `n Tine au n\d\jduit [i nu s-au ru[inat./ Iar eu sunt vierme

[i nu om, ocara oamenilor [i def\imarea poporului./ To]i cei ce m-au

v\zut m-au batjocorit, gr\it-au cu buzele, cl\tinat-au capul zicând:/

«N\d\jduit-a spre Domnul, izb\veasc\-l pe el, mântuiasc\-l pe el,

c\-l voie[te pe el»./ C\ Tu e[ti Cel ce m-ai scos din pântece, n\-

dejdea mea, de la sânul maicii mele./ Spre Tine m-am aruncat de

la na[tere, din pântecele maicii mele Dumnezeul meu e[ti Tu./ Nu
Te dep\rta de la mine, c\ necazul este aproape, [i nu este cine s\-mi

ajute./ ~nconjuratu-m-au vi]ei mul]i, tauri gra[i m-au `mpresurat./

Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce r\pe[te [i r\cne[te./

Ca apa m-am v\rsat [i s-au risipit toate oasele mele./ F\cutu-s-a

inima mea ca ceara ce se tope[te `n mijlocul pântecelui meu./

Uscatu-s-a ca un vas de lut t\ria mea, [i limba mea s-a lipit de cerul

gurii mele [i `n ]\râna mor]ii m-ai coborât./ C\ m-au `nconjurat

câini mul]i, adunarea celor vicleni m-a `mpresurat./ Str\puns-au

mâinile mele [i picioarele mele./ Num\rat-au toate oasele mele, iar ei

priveau [i se uitau la mine (...)./ Se va vesti Domnului neamul ce va

s\ vin\. {i vor vesti dreptatea Lui poporului ce se va na[te [i ce a f\cut

Domnul” (Ps. 21, 1-36).

23 Ibidem.
24 Mitropolitul Dosoftei, Opere I. Versuri, edi]ie critic\ de N.A. Ursu, Bucure[ti,

1978, pp. 71-72.
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Spovedania liric\ se face `n versuri simple, preargheziene, `n Psal-

mul 36: „Ca om jelnic care-[i plânge mortul/ Sunt trist, Doamne, [i

mâhnit cu totul”.

Setea de Dumnezeu a trupului [i a sufletului se reg\se[te `n

Psalmul 62: „Cât de ori multe ce te dore[te,/ Trupul mi[elul se schi-

mose[te,/ Ca-n pustii dese [i-nsecetate,/ F\r\ de ap\ [i nec\lcate”.

Dup\ Sfânta Scriptur\ citim: „Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe

Tine Te caut dis-de-diminea]\./ ~nsetat-a de Tine sufletul meu, sus-

pinat-a dup\ Tine trupul meu,/ ~n p\mânt pustiu [i neumblat [i f\r\

de ap\. A[a `n locul cel sfânt m-am ar\tat }ie, ca s\ v\d puterea Ta [i

slava Ta” (Ps. 62, 1-3).

De asemenea, foarte literar, `n Psalmul 68, este exprimat\ do-

rin]a sufletului dup\ Dumnezeu: „O, Dumnez\u svinte, tu m\ scoate/

De pohoi de ap\, toi de gloate,/ Ce-mi vine la suflet, [i de gloduri/

Ca pâcle adânce, f\r\ poduri./ C\ sunt `ncungiurat de adâncuri/ De

m\ trage vivorul la smârcuri/ Strigând mi-au venit ame]eal\/ Mi-au

amu]it limba-n osteneal\”. ~n varianta Sfintei Scripturi astfel citim:

„Dumnezeule, `ntru mul]imea milei Tale auzi-m\, `ntru adev\rul milei

Tale./ Mântuie[te-m\ din noroi, ca s\ nu m\ afund; izb\ve[te-m\

de cei ce m\ ur\sc [i din adâncul apelor,/ Ca s\ nu m\ `nece vâltoa-

rea apei, nici s\ m\ `nghit\ adâncul, nici s\-[i `nchid\ peste mine

adâncul gura lui./ Auzi-m\, Doamne, c\ bun\ este mila Ta; dup\

mul]imea `ndur\rilor Tale caut\ spre mine” (Ps. 68, 16-l9).

~ns\ capodopera ar fi Psalmul 136: „La apa Vavilonului/ Jelind de

]ara Domnului,/ Acolo [ezum [i plâns\m/ La voroav\ ce ne strân-

s\m/ {i cu inem\ amar\,/ Prin Sion [i pentru ]ar\,/ Aducându-ne

aminte/ Plângeam cu lacr\mi herbinte./ {i bucine ferecate/ L\s\m

prin s\lci aninate,/ C\ acolo m\-ntrebar\/ Aceia ce ne pr\dar\/ S\

le zâcem viers de carte/ ~ntr-acea strein\tate,/ C\-n zvânt muntele

Sionul,/ Cânt\ri ce cântam la Domnul/ Ce nu mi s\ da-ndemân\/ A

cânta-n ]ar\ strein\”25.

Dosoftei veghease la p\zirea normei ortodoxe, aducând-o pe

„`n]\lesul” credincio[ilor români. A `nf\]i[at a[a Psaltirea, pentru

orice s\tean, pentru orice minte, oricât de umil\ care se dore[te

aproape de Dumnezeu [i implicit de etica moral\26.

25 Dosoftei, Psalmul 136, apud Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, op. cit., pp. 203-204.
26 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române, Editura Arte Grafice, Bucure[ti, 1925,

p. 371.
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Pe lâng\ caracterul „eticesc [i de z\bav\”, caracterul poporan mai

include dou\ laturi: cea referitoare la sociologia gustului literar [i

a recept\rii [i alta ce consider\ materia c\r]ilor populare ca o pre-

mis\ a adopt\rii lor.

Dosoftei, de[i traduce, se comport\ ca un adev\rat poet na]io-

nal, purt\tor de cuvânt al sufletului, gândurilor [i aspira]iilor na]iei

sale. Nici un poet din aria cultural\ r\s\ritean\ nu a scris `n momentul

acela, o limb\ atât de elevat\ [i totodat\ a[a de adânc `nr\d\cinat\ `n

seva graiului popular, de unde [i receptarea psalmilor transforma]i `n

colind ca timbru al spiritualit\]ii vie]ii române[ti27.

„Materia având ini]ial sorginte folcloric\ permite poporului a se

recunoa[te `ntr-`nsa, de unde larga r\spândire a psalmilor forma]i din

elemente cunoscute `n genere [i tot de aici [i perenitatea lor. Dosof-

tei a pref\cut psalmii nu numai pe metru românesc [i cu rime luate din
poezia popular\, dar introducând adeseori peste cuprinsul autentic

al originalului o mul]ime de elemente de observa]ie, o mul]ime de

alte `mprumuturi, care vin din `ns\[i via]a poporului românesc, a

ajuns de foarte multe ori la imagini ce nu au nevoie de `ndreptare

pentru a pl\cea [i ast\zi.”28 Dosoftei nu-[i calcula dinainte metrul

`n care s\-[i toarne poezia, c\ci mai degrab\ r\mânea din cultura [i

lectura sa, cu anumite structuri [i caden]e `n sim], care apar spontan

`n crea]ia sa. Niciodat\ marea poezie n-a ie[it din `nv\]area pe dina-

far\ a regulilor prozodice [i turnarea `n ele a con]inutului poetic.

~ntr-o transpunere, fiorul tr\it al exprim\rii `n limba na]ional\ este cel

care d\ tonul artei literare, iar structura frazei [i a versului vine de la

sine. Ideea frumoas\ sau sentimentul doborâtor `[i g\sesc atunci
singure [i u[or haina poetic\ novatoare. Desigur, structura metric\ nu

poate fi desconsiderat\ `n poezie, dar nu ea singur\ face poezia,

ci mai degrab\ ideea, sensul nou turnat `n alt\ expresie dependent\,

structural, de o `ntreag\ tradi]ie local\, sau, eventual, folosit\ inovator

[i cu `ndr\zneal\ `ntâia oar\, `ntr-o percep]ie personal\ [i original\ a

imaginilor pe care le exprim\.

„E probabil c\ metrica poeziei populare cu m\sura de 5-6 silabe

a influen]at pe Dosoftei `n versurile sale. Voind s\ `mp\rt\[easc\

27 Alexandru Andriescu, Psalmii în literatura român\, Editura Universit\]ii „Al. I.

Cuza”, Ia[i, 2004, p. 131.
28 Nicolae {erb\nescu, O s\rb\toare a c\r]ii române[ti: trei sute de ani de la

apari]ia Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în „Biserica Or-

todox\ Român\”, an XCI, nr. 11-12, 1973, p. 1216.
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contemporanilor s\i moldoveni frumuse]ea psalmilor lui David care
a alinat de-a lungul veacurilor omenirea `n ceasurile ei de durere,
a transpus `n cadrul vie]ii sociale a timpului [i locului s\u. Notele de
culoare local\ abund\ `n tema biblic\. Se vorbe[te de «ocine», de
«mo[ii ce se dau cu urice», de «desc\lecarea mo[ii», de «boieria lui
Iuda», de «caftane», de «bucium de corn de bour». Astfel, psalmii lui
Dosoftei au permis poporului s\ se recunoasc\ `n ei, de unde larga
r\spândire `n popor a lor.”29

Tot de la importanta preluare de c\tre popor a psalmilor re-
zult\ [i perenitatea lor prin caracterul mobil [i repetabilitatea lor. Al-
c\tuirea lor lax\ permite nucleelor s\ aib\ o existen]\ independent\,
favorabil\ prelu\rii `n cântecele de stea.

La nivel lexical, `n psalmii na]ionaliza]i, g\sim acum valori expre-
sive acolo unde era doar inten]ia tranzitiv\, c\ci cuvintele devenite
mai `n urm\ arhaisme erau curente.

De exemplu, `n Psalmul 96, „{i ]i-i nalt cinstitul nume/ Preste
to] bozâi din lume,/ Ceia ce iubi]i pre Domnul,/ S\ urât r\ul, tot
omul”, cuvântul „boz” semnific\ azi „zeu”, „idol”. Cuvântul „pre”,
`nc\rcat de frumuse]e arhaic\, se mai p\streaz\ [i ast\zi cu inten-
]ie estetic\ `n loc de cuvântul „pe”, `n cadrul rug\ciunilor Sfintei
Liturghii.

Opera lui dispune de foarte multe imagini frumoase, create
printr-un bogat fond lexical, format din cuvinte vii, populare, din
arhaisme [i din termeni crea]i personal, considera]i necesari `n expri-
marea literar\. Astfel, Dosoftei aduce Psaltirea pe p\mânt românesc
[i `n vorb\ autentic româneasc\, neschimbând `ns\ fondul psalmilor.

~n analiza noastr\, s-a putut demonstra c\ Psaltirea `n versuri a
Mitropolitului Dosoftei a ridicat pe `nc\ o treapt\ evolutiv\ tradi]ia
literar-folcloric\ a neamului românesc. Opera Sfântului Mitropolit
Dosoftei este una din cele mai reu[ite transpuneri `n versuri, `n spirit
personal [i `n spiritul vie]ii [i istoriei poporului român, precum [i
prin folosirea celor mai variate [i inventive culori lexicale, de la ar-
haisme la elemente de limbaj popular viu, care dau adeseori imagini
de valoare neperisabil\, a psalmilor biblici. 

Anex\m, `n `ncheierea considera]iilor noastre, integral, textul
Psalmului 96, a[a cum este el prezent `n opera Sfântului Mitropolit
Dosoftei [i `n Sfânta Scriptur\, pentru o mai bun\ `n]elegere a
versifica]iei.

29 Ibidem, p. 1217.
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Psalmul 9630

Limbile s\ salte 

Cu cântece nalte. 

S\ strige-n t\rie 

Glas de bucurie, 

L\udând pre Domnul, 

S\ cânte tot omul. 

Domnul este tare, 

Este-mp\rat mare 

Preste tot p\mântul 

{i-[ ]âne cuvântul. 

Supusu-ne-au gloate 

{i limbile toate, 

De ni-s supt picioare 

Limbi de pre supt soare. 

Alesu-[-au [ie 

Parte de mo[ie 

}ara cea dorit\. 

Carea-i giuruit\ 

Lui Iacov iubitul, 

Ce-i ]âne cuvântul, 

Mila s\-[ arate 

Cea de bun\tate 

Spre noi, tic\lo[ii, 

Precum ne spun mo[ii. 

Pre vârvuri de munte 

S-aud glasuri multe

De bucine mare,

Cu nalt\ strigare, 

C\ s-au suit

Domnul S\-l vaz\ tot omul. 

Cântat `n l\ute, 

~n zâc\turi multe, 

Cântat pre-mp\ratul, 

C\ nu-i ca dans altul 

30 Mitropolitul Dosoftei, Opere I...., pp. 103-104.
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S\ domneasc\-n lume, 

Cu svântul s\u nume, 

Cântat s\-n]\leag\ 

Preste lume larg\. 

C\ Dumnez\u poate 

Pre limbi preste toate, 

De le `mblânze[te 

{i le-mp\r\]e[te. 

Scaunul d\ raz\ 

Unde va s\ [az\ 

Domnul din direapta, 

S\-mp\r]asc\ plata, 

Pre boieri, pre gloate, 

Pre limbile toate. 

{i cine s\-nal]\ 

Din hire s\ma]\, 

I-a vedea tot omul 

Cum i-a certa Domnul.

Sfânta Scriptur\31

1. Domnul `mp\r\te[te! S\ se bucure p\mântul, s\ se vese-

leasc\ insule multe. 

2. Nor [i negur\ `mprejurul Lui, dreptatea [i judecata este te-

melia neamului Lui. 

3. Foc `naintea Lui va merge [i va arde `mprejur pe vr\jma[ii

Lui.

4. Luminat-au fulgerele Lui lumea; v\zut-a [i s-a cutremurat

p\mântul.

5. Mun]ii ca ceara s-au topit de fa]a Domnului, de fa]a Dom-

nului a tot p\mântul.

6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui [i au v\zut toate popoarele

slava Lui.

7. S\ se ru[ineze to]i cei ce se `nchin\ chipurilor cioplite [i se

laud\ cu idolii lor.

8. ~nchina]i-v\ Lui to]i `ngerii Lui; auzit-a [i s-a veselit Sionul
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9. {i s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judec\]ile Tale, Doamne.

10. C\ Tu e[ti Domnul Cel Prea`nalt peste tot p\mântul; `n\l-

]atu-Te-ai foarte, mai presus decât to]i dumnezeii.

11. Cei ce iubi]i pe Domnul, urâ]i r\ul; Domnul p\ze[te sufle-

tele cuvio[ilor Lui; din mâna p\c\tosului `i va izb\vi pe ei.

12. Lumin\ a r\s\rit dreptului [i celor drep]i cu inima, veselie.

13. Veseli]i-v\, drep]ilor, `n Domnul [i l\uda]i pomenirea sfin-

]eniei Lui!


