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Gsim, ce e drept, pasaje lungi traduse cuvînt cu cuvînt dup
textul grec al ediiilor de care dispunem. Nu putem îns sti dac
Milescu nu a procedat la fel i în rest, dac, deci, cele ce ni se
par a fi modificri ale lui, semnul unor intervenii cu preocupri
stilistice etc., nu sînt de fapt chiar cuvintele copiei greceti pe care
a folosit-o. In ce privete traducerile locurilor biblice ale Vechiului
Testament (care pot fi comparate cu alt traducere a lui Milescu
din aceeai perioad), observm c ele (în total opt) sînt, cu o
singur excepie {Isaia XXVI, 18; citatul din Psalmi GXLVIII
4 poate fi greeala copistului), traduceri cuvînt cu cuvînt ale tex-
tului lui Atanasie 11

.

4. Textul integral al „Crii cu multe
întrebri"

Erorile i lacunele ediiei P.V. Hane îndreptesc republica-
rea acestui text, dup ms. rom. 494 al Bibliotecii Academiei, a crei
paginaie este notat marginal. Referinele i comentariile din
subsol sînt ale noastre. Numrtoarea întrebrilor a fost consem-
nat dup ediiile textului grec. Adaosurile sptarului fa de
textul lui Athanasie al Alexandriei au fost evideniate prin cursive
i paranteze drepte. Am marcat de asemenea, în note, lacunelefa de original. Cuvintele greit transcrise au fost îndreptate în
text menionînd forma eronat în note, iar prescurtrile obinuite
au fost completate tacit.
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CARTE CU MULTE ÎNTREBRI FOARTE
DE FOLOS PENTRU MULTE TREBI

ALE CREDINEI NOASTRE
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tlmcit de Nicolae Spt[arul] de pre limba greceasc
pre limba noastr proast rumuneasc, întru trecutul ani-
lor dela Hristos 1661, în luna lui ghen[arie], 10 dni.

întrebri pentru dumnezeire [I]: Ce iaste Dumnezeu?
Rspuns: Dumnezeu iaste duh fr de trup, nevzut

i necunoscut; i iari, Dumnezeu iaste fire necunoscut,
ochiu neadormit, gînd neîncetat

;
i iari, Dumnezeu iaste

pricina, adec fctoare a toat lumea vzut i nevzut.
întrebare [II]: Pentru ce s zice Dumnezeu' Dumnezeu

i nu într-alt chip?

Rspuns: Dumnezeu s zice pre [limba greceasc
3-so, iar pre limba leteneasc deus, iar rumânestes chiamâ Dumnezeu, care nume iaste luat dela letinie, în'ce
chip i mai jumtate de limb rumâneasc luat dela
letuu, letinii iar au luat dela greci, c dup limba jidoveasc
ceajreceasc-elineascâ iaste], adec cela ci vede toate, i
îar &z6c, s înelege sîrguitor, adec cela ci sîrguiaste,
i s afl în toat lumea.

Întrebare [III]: Dar cîi dumnezei sînt?

Rspuns: Unul iaste Dumnezeul dumnezeilor i Dom-
nul domnilor i fr de singur Dumnezeu altul n-au fost,
nici iaste, nici va fi. [Aceasta întrebare s-au pus pentru ccii la Psaltire zice cum:] „Eu am zis: dumnezei vei fi i
fu Celui de sus toi. [Iar voi ca nite oameni murind, si ca
unul dentre boiari cdei" 12

, care prorocie s zice pentru noi
oamenii].

întrebare [IV]: Dar de vreme ce iaste un Dumnezeu,
pentru care lucru zicem noi, cum credem noi, un Dumne-
zeu în trei fee, [au în trei obraze, au în trei staturi], adec
Printele, Fiiul i Duhul Svînt, care lucru iaste 13

c sînt trei, nu iaste unul: pentru aceia ne înva, cum vom
crede i întru Dumnezeu, i în trei fee s credem ce are

12 Psalmi 81, 6.
13 înseamn.
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dumniziirea ? Pentru cci foarte iaste lucru acesta minu-
nat, Dumnezeu s aib trei fee, [au obraze, au staturi]!

Rspuns; Foarte iaste lucru minunat întrebarea
aceasta, taina acea necuprins a Svintei Troie, îns dup
cî ajungem mintea pmînteasc i cuget slab, foarte cu
inim curat i cu suflet gata ascultm taina aceasta,
[fiind deprtai de toate lucrurile pmînteti], întru tot
curat ascult:

Artatu-i-am mai sus cum Dumnezeu iaste necunos-
cut. Pentru cci zicem c iaste necunoscut? Pentru cci
c firea lui Dumnezeu nimea nu poate s o ajung, nu
tocma cu cuvîntul, ci nici cu cugetul. Pentru aceia, cît

cunoatem iari den darul dumnezeesc, iertm14 i
zicem aa:

Soarele unul iaste la vedere, iar trei fee are, pentru
cci iaste vasul soarelui, i iaste raza soarelui, i iaste lu-

mina soarelui, iat c iaste un soare i are trei staturi.
/

269T Pentru cci iaste vasul soarelui, unul; i c raza iari iaste

a doao, care pogoar asupra pmîntului; i iaste i lumina,
a treia, care lumineaz prin locuri umbroase i fr de
raz, deci iat c zicem trei obraze: vasul, raza, lumina.
Iar nu zicem trei sori, ci un soare zicem, i iari zicem
nu cu un obraz, ci cu trei obraze. Pentru cci s18 te vor
întreba cîi sori sînt în ceriu, vei zice adevrat cum iaste
unul, iar s te vor întreba cîte obraze au fee are soarele,

vei zice c are trei: vasul su i raza i lumina; i cuget
i pentru Dumnezeu c unul iaste, iar în trei fee iaste:

Printele i Fiiul i Duhul Sfînt; îns cum vei zice cum în

ce chip la conotina noastr iaste un soare în trei fee, i
închipuim aa dumnezeirea cea neînchipuit: Printele
s închipuiate vasul soarelui; Fiiul s închipuiate razei
soarelui; iar Duhul Sfînt s închipuiate luminei soare-
lui. i aa s zicem: soarele are vas, raz i lumin, iar un
soare iaste i nu trei. i iari ne întoarcem zicînd: la soare
vasul i raza i lumina sînt toate neusebite pururea, cci
nu se pot împri una de alta; aijdirea i la dumnezeire

14 Traductorul prelucreaz liber originalul grec, omite cuvinte, dar nu
altereaz sensul. Iertm este, probabil, o lectur greit a copistului manu-
scrisului românesc original, pentru „între noi" (âXX^Xou), din pasajul
tradus liber i incorect: „dup cum cunoatem noi între noi".

16S = „dac"; în text, greit: c.
'
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neobosit iaste i au fost i va fi Printele si Fiiul i Duhul
Sfînt, pentru cci nu s osebesc. C un soare iaste, însm trei fee; un Dumnezeu iaste, îns în trei fete. Si iars-
vasul soarelui nate raza i scoate lumina, asa si Dumnezeu
Printele nate Fiiul, i Cuvîntul su scoate Duhul Sfînt.
i-i deschide auzul foarte cu înelepciune:

Raza soarelui pogoar din ceriu asupra pmîntului si
nici dentru vasul soarelui su s osibeste, nici din ceriu
nici de pre pmînt, ci iaste16 tot odat si în vasul soarelui
i in ceriu i pre pmînt i pretutindenea: nici de sus nu
iaste osebit, nici de jos; într-acela chip si Fiiul si Cuvîntul
lui Dumnezeu pogorî pre pmînt, si nici de la Printele
Dumnezeu lipsi, nici din ceriu, nici de pre pmînt si pretu-
tindinea. i iari zicem cum în ce chip lumina soarelui iastei m vasul soarelui i în raza soarelui si în ceriu si pre p-
mînt, i într i pren case, i pren tot locul lumineaz si
nu lipsete de nicirea, i înc i cu Printele iaste, si cu
Inul i sus i jos lumineaz pre tot omul, dup cum' zice
1 avei apostolul, vasul cel ales cum „Duhul Sfînt toate le
cearc adîncunle lui Dumnezeu" si alte toate 1 ' si iari în
ce chip nu tim [pre Ilie prorocul] în ce chip si cum au
fost, iar deaca vedem faa zugrvit în icoan, atunci
puinei cunoatem [pe prorocul acela] în ce chip au fostmcar c nu iaste icoana... 18

...nscut de la suflet, într-acelai chip si Fiiul i Cu- 261v
vmtul lui Dumnezeu iaste nscut de la Printele Dumnezeu.

r? T 7

Chlp sufletul scoate rsuflarea, asa într-acela chip
i Duhul Svînt iaste ieit de la Printele Dumnezeu. i
iari zi aa: sufletul, cuvînt i rsuflare, un suflet iar
nu trei; aa i Printele i Cuvîntul si Duhul Svînt, un
Dumnezeu iar nu trei. Neusebit iaste sufletul, cuvîntul
i rsuflarea, neusebit iaste Printele i Fiiul i Duhul

16 în text, greit: iase.
17 / Corinteni 2, 10.
18 întrerupere în manuscris (f. 269", r. 3 de iosl coresnunrînd r„ finde rîndun din ediia greac de la Colonia 1686. UmeL ffi° cli 5JS
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Svînt. Nevzut iaste sufletul, nevzut iaste i Dumnezeu.
i într-acesta chip, cînd te îndoieti pentru dumnezeire
în ce chip iaste i gîndeti i socoteti singur, i zici19 aa:
„Cum i în ce chip poate s fie un Dumnezeu i iari
s fie în trei fee?", atuncea înc îi ado aminte, puind
pild sufletului tu, i socotete zicînd aa: „i eu înc am
suflet, iar în trei fee iaste, pentru cci iaste sufletul, cu-

vînt i cu rsuflare; aa i Dumnezeu unul iaste, iar în

trei fee, pentru cci iaste Printele i Fiiul i Duhul Sfînt".

i iari, singur zicînd întru sine: „în vreme ci sufletul i
soarele carele sînt fapte lui Dumnezeu i sînt în trei fee,
i acele trei fee iari se întorc la o fire, cu cît mai vîrtos

Domnul Dumnezeu, fctoriul acestora, s nu fie aa i
în trei fee?". Adec adevrat aa iaste i aa trebuie a
crede cu toat credina noastr, pentru ca s nu cdem în

vreo greal de moarte sau în sulia ereticilor. Ctr
aceasta i alt pild înc voi arta20

.

PENTRU SVÎNTA TROI

Iat, focul unul iaste, ci în trei obraze iaste, pentru
cci unul iaste ci s chiam anume foc, altul iaste al doilea

iari obraz arztoriu, al treilea iari lumina focului. Deci
iat c i la foc unul iaste focul, îns în trei fee, cci
iaste foc i arde i lumin, iar o fire a focului iaste, iar
nu trei. Aa închipuiate i la dumnezeire: Printele închi-

puiate focul, arderea iaste Fiiul, lumina iaste Svîntul
Duh; un foc iaste, un Dumnezeu iaste, trei fee are focul,

trei fee are dumnezeirea. De care lucru socotim la un om
cu bun credin s fie destul atîta cîte am artat ca s
creaz Svînta Troi. Iar pentru aceasta tot mai ascult,
i alt tain s tii. Cuvîntul omului are natere c nate
din suflet, alt natere se nate den buze; pentru cci nate
cuvîntul omului dela suflet cînd gîndete omul s zi'c

ceva, i acest21 cuvînt, adec gînd, iaste întîia natere
cuvîntului, pen |tru c îl gîndete acela cuvînt întru sine

19 în text, greit: zi.
20 Marginal: Alt pild pentru Svînta Troi.
21 în text, greit: aceasta.
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iar nu-1 griete prin buzele sale, ci-1 ine sufletul, [îns

nu-l zice22 cuvîntul acela]. i se chiam gîndul acesta na-
terea cea dintîi a sufletului ce nate cuvîntul; îns mcar
c e nscut cuvîntul dintru suflet, iar la iveal nu s
tie, nici s cunoate. Iar cînd îi iaste voia sufletului s
arate cuvîntul, atuncea nate i a doua natere prin buze.

i aceasta a doao natere prin buze arat cuvîntul la toi

i nu se mai chiam cuvînt necunoscut, pentru cci cînd

griete cuvîntul prin buze atuncea toi îneleg23
.

[Aa i Fiul lui Dumnezeu îndoit are natere, una de

la Printele mai denainte de veci, alta de la Fecioara Mariia,

mai apoi i cuvîntul nostru in ce chip cum artm i mai sus.

Pentru aceea cuvine-s cretinului bun a cr&de întru toate,

c aa zice Scriptura. Cruia i se cuvine cinstea i mrirea

în veciia vecilor. Amin].
Întrebarea [V]: Ce iaste a Sfintei Troie? 275V-8
Rspuns: Puteria, buntatea, firia, dereptatia i

altele toate cîte li se cuvine într-un chip le are Printele,

Fiiul i Duhul Sfînt, fr osibirea lor obrazelor.

întrebare: Ge iaste a Printelui?24

Rspuns: Nenscutul.
întrebare: Ge iaste a Fiiului?

Rspuns: Nscutul.
întrebare: i ce iaste a Prea Svîntului Duh?
Rspuns: Purcesul, ieitul.

întrebare: [VI]: La dumnezeire cîte firi mrturiseti?

Rspuns: O fire, zic, o cinste, o destoinicie, o dum-
neziire.

întrebare [VII]; Cîte staturi mrturiseti25 la dumne-
zeire?

Rspuns: Trei staturi, trei obraze.

22 în text, greit: su.
23 De aci pîn la sfîritul rspunsului la întrebarea a JV-a, textul origi-

nalului grec este diferit, comenteaz pe larg comparaia dintre „theanthropia"
lui Hristos i „Naterea Cuvântului". Traductorul rezum sfîritul rspun-
sului, iar copistul, întîlnind în textul pe care-1 transcria (text greit legat,

firete) Povestea svintelor sboar, crezînd c acolo ia sfîrit traducerea din
Athanasie, a adogat obinuita formul final. Textul continu îns cu între-

barea a V-a, la f. 275«.
21 Urmtoarele trei întrebri i rspunsuri rezult din descompunerea

ultimei fraze din întrebarea a V-a.
25 în text, greit, mrturisete.
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întrebare [VIII] : Pentru ce s chiam Printele Printe?
Rspuns: Pentru c elinete s chiam racr/p, adec

toate le pzete.
întrebare [IX]: Dar Fiiul pentru ce?
Rspuns: Pentru c e nscut de la Printele 26

.

întrebare [X]; Dar Duhul Svînt?

Rspuns; Pentruc elinete s chiam 7rveîifi.a, ce

s tîlcuiate sufltoriu, adec sufl darurile dumnezeirei
în multe feliuri pre cei vrednici, deci cum arat Scriptura 2

'

7
.

întrebare [IX]: Cîte pricini pui la Dumnezeu?
Rspuns: pricin zic c iaste la dumnezeire: singur

Printele nenscut nate Fiiul, pornete Sfîntul Duh, deci
trebuie s tim cum numai singur Printele iaste pricina,
iar Fiiul iaste pricinuit i Duhul iar pricinit, deci o pri-
cin iaste, numai Printele, iar cele pricini[te] doao,
Fiiul i Duhul Svînt; i s chiam pricin Printele pen-
tru c nate i nu s nate, pornete i nu s pornete. 28

întrebare [XII II 29 : La Svînta Troi, [pentru aceste
trei obraze], care iaste întîi: [Printele, au Fiiul, au Duhul
Svînt] ?

Rspuns: La Svînta Troi nu iaste nici unul întîi,

nici apoi, ci tot odat, pentru aceia odat Printele, odat
Fiiul, odat Svîntul Duh, pentru aceia s zic odat neînce-
pute.

întrebare: Ce iaste neînceput? 30

Rspuns: Neînceput s zice un lucru ce iaste mai
nainte de-nceptur. [Deci Dumnezeu nu are începtur,
ci iaste mai nainte de început]; neînceput iaste dar Prin-

f. 276r tele, neînceput Fiiul, neînceput Svîntul Duh.
|
Iat c sînt

trei odat neîncepute i iaste nici una mai nainte sau mai
înapoi.

26 Traducere cu totul inexact; autorul stabilete de fapt egalitatea dintre
Tatl i

A
Fiul printr-un joc de cuvinte avînd sens doar în limba greac.

t.&
27 |n textul grec, citat din / Corinteni 2, 10, omis de traductor.
28 întrebarea a Xl-a i rspunsul ei nu au fost traduse, poate pentru

ca reprezint doar o dezvoltare a rspunsului imediat precedent.
29 In text: 31, inadverten pentru 13.
30 întrebarea i rspunsul ce urmeaz sînt desprinse din întrebarea a

XIII-a.
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întrebare [XIV]: Ivete-ne i acesta lucru: cum Fiiul
i Cuvîntul lui Dumnezeu nate den Printele, c acesta
iaste un lucru minunat.

Rspuns: în vreme ci Dumnezeu iaste nevzut i
necunoscut, nice acesta lucru vom putea s-1 alegem, cci î'n

ce chip va putea s se cunoasc lucrul ce nu e cunoscut?
Iar dup cît ajunge firia omeneasc, vom sili s artm:
cum cuvîntul omului nate de la suflet fr de nici o pri-
cepere sau zbav la mijloc, aa se nate i Fiiul i Cuvîn-
tul lui Dumnezeu dentru Printele; i în ce chip nate
[raza din soare, i] lumina din luminare, i foc din foc, aa
s nate i Fiiul dela Printele; [acestea socotete i pen-
tru naterea Fiiului lui Dumnezeu].

întrebare [XV]: i Svîntul Duh cum iase dela Prin-
tele?

Rspuns: Cade-se a ti, i pentru aceasta s nu întrebi,
pentru c acesta iaste lucru necunoscut; ci dup putin
iaste s artm c în ce chip rsuflarea omului iase din
suflet, aa i Duhul Svînt din Printele iase; i în ce chip
iaste Evva nici nscut, nici nenscut31

, ci oarecum pren
mijlocul acesta, aa i Duhul Svînt; c Adam iaste nens-
cut, Sith nscut i Evva scoas, c Evva nici s nscu, ca
Sit32

,
nici era nenscut ca Adam, ce iei din coasta lui

Adam. i era Adam nenscut, pild Printelui celui ne-
nscut, Sit nscut, pild Fiiului celui nscut, i Evva din
coasta lui Adam ieit, pild Svîntului Duh' celui ieit
din Printile. Pentruc în stremoii notri se arat i p'il-

duiate Svînta Troin, ci numai Adam i Sit i Evva
era trupuri i osibii de dînii, iar Printele i Fiiul i
Svîntul Duh nici trupurile sînt, nici osibii unul de altul,
ci fr trupuri sînt i neîmprii.

întrebare [XVI]: Oare Dumnezeu începe-se într-un
loc, au ba?

Rspuns: Foarte-i strînge mintea la un loc i soco-
tete: Dumnezeu iaste nevzut i necuprins, pentru c
unde nu s încape Dumnezeu nicirea, nici s vede, ci pre-
tutindenea iaste de fa i toate le plinete. Aceste cuvinte
sînt destul pentru bogoslovie33

. Iar [dela Adam] vom în-

31 în text. greit: necunoscut.
32 în text: Thit.
33 în text, greit: blagoslovie.
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cepe pentru împeliarea3* Fiiului lui Dumnezeu [ce se
chiama]35 Hnstos. L

Intrebare [XVII]: Voi s tiu ce iaste acesta Hristos?
Rspuns

:
Mai sus e-am artat pentru Svînta Troicum iaste Printele un obraz, Fiiul alt obraz, Duhul Svînt

alt obraz
;
pentru aceia trebuie s tii cum acesta Fiiul s-au

împehat cu trupul nostru i umbl ca un om pre pmînti dup ce sa împeii s chiem Hristos, pentru c Hris-
tos, adec „uns", fu dumnezeirea de omenie. Deci37 s

. ,a +

chlam
„
a

.

uns
>
adec xpioT^ pre limba elineasc, c pen-

f. 276vtru cci s-au împehat
|
Fiiul i Cuvîntul lui Dumnezeu.

[Pentru aceia s chiam Hristos].
Întrebare [XVIII]: Dar ce lips avu Fiiul ca pentru

sa se împeheasc i pre pmînt s umble?
Rspuns: Dumnezeu nici o lips nu avu pentru ca s

se impeheaze, ci 3* oamenii fiind bolnavi tribuia-le vin-
decare Ca in vreme ce fcu Dumnezeu ceriul i pmîntuli toate cite sint într-însul, i zidi pre om si-1 puse în mij-
locul raiului i-i porunci lui puindu-1 împrat pre toat
zidirea i sa lacuiasc în rai, ca o pild a lui Dumnezeu,iar vazind acesta lucru diavolul [ce s înelege pre limba
greceasca cel pm], i zavistuind pentru cinstea omului,
slatm pre om s nu asculte de Dumnezeu. Iar omulneavmd tiina rutii a diavolului, ascult sfatul lui sinu asculta cel dumneezesc i de atuncea luo si moarteden pcat, aijdirea i alali toi oamenii pre r'înd, cci
s-au tras dintru neamul lui, au urmat pcatul acela, si
se mtari pcatul asupra oamenilor den stremosii lor. Si
trimese Dumnezeu proroci i dascli în lume pentru ca sînyee pre oameni ca s se întoarc dintru pcate si nu-1putur îndrepta prorocii acesta lucru. Iar pentru acesta
lucru singur Dumnezeu întru sine zise: „Pogorî-voi si m
voiu îmbrca în trup im voiu face i eu om si voi povesti
zidirea minelor mele i se vor întoarce de însîtura diavo-
Jului SI tot omul va « ca Dumnezeu, îns nu den fire, ci

34 întruparea.
^In text, greit: s se chiame.
36 In text, repetat.
37 In text: dece.
38 în text: i,
39 în text, greit: perire.
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|
den darul dumnezeesc". Acesta lucru vru-1 Fiiul îns cubun voie a Printelui i cu odat îndemnarea a Sfîntului
Duh, pogon den ceriu pre pmînt, i într întru zgu de

J
fecioara prea curat i, împeliîndu-se, s fcu om deplini umbla pre pmînt cu oamenii, ca un om adevrat nu
Ia prere09

.

Întrebare [XIX]: i în ce chip iaste fecioar s nasci îara rmîe fecioar? Aceasta minune foarte ne îngro-
ZcSt 6

.

Rspuns
: Mcar c ne pare acesta lucru minunat foartei preste fire, iar nu iaste lucru omenesc, ci iaste dum-

nezeesc Pentru aceia „Minunat întru faptele lui iaste Dum-
nezeu

,
[pentru cci s zic „cuvîntul acesta iaste minunat"adec faptele ce face sînt de minunat]. Ci ascult i pentru

fecioara ce nscu: adu-i aminte pentru Adam cum
ca o fecioar era, i nscu pre Evva, i iari fecior au rmas •

deci in ce chip i Adam i mai nainte de a nate pre Evvâ
fecior era i dup ce nscu pre dînsa iar întru acelai chin
ramase cum au fost întîi, aa i Fecioara Mariia fecioaru mai nainte de naterea lui Hristos, i dup ce-1 nscuîara ramase fecioar. [Iat c i se dezleg minunea]. iîara zicem:

|

cum o cscioar mic i spre rsrit s aib
o^ terestrue mitutic de sticl curat i rsrind soarele
sa pogoar zarea i lovete în sticla aceia si sticla întrunimic nu se despic, nici s stric, ci rmîne sntoas,iar raza trece i lumineaz toat casa, iar trecînd soarele
din casa trece, lase i lumina den cas, i den sticl razai intra i^ lase raza prin sticl, iar pentru aceia nimic nu
se vatama, intr-acesta chip i la Pururea Fecioara Mria"
sa socoteti. C aa i svinia sa, fiind ca o cas foarte
închisa, bine lovi ca o raz Fiiul lui Dumnezeu, pogorînd
din ceriu, i intr i iei dintr-însa i întru nimica atingerede strecaciune nu fiace [în ce chip mai sus am adus pilda
sticlei ce am scris]. Iar pentru aceia mai am o pild sii-c

»
voiu spune i aceasta, iar tu foarte s te iai aminte sisa-i deschizi auzul înelegerii. Mrgritariul la Marea Ro-ie sa face, i într-acesta chip s face: c marginea mrii

aceia iaste prund nu adînc i acolo nate scoici, îns s
40 Cp. Psalmi 67, 36.
41 In text, greit: puteria Fecioarei Mriei.

7 — Raiunea dominant
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chiam aceh scoici piinei2
, carele s mnînc în toat

marea multe de acetia, iar acolo sînt fr de seam multe
pre margine. Deci stau acetia scoici pururea la marginile
mrii. Deci deschizîndu-se i primind hran în gurile lor,
deci stînd piina deschis i ateptînd s caz mîncare,
fcîndu-se acolo adins fulger, coboar fulgerul ctr înse
i afl scoicile piinii deschise i într într-însele si într
mluntru unde-s scoicile i fulgerul astupîndu-se acolos învluiate i într în ochii piinei si luminîndu-i îi face
mrgritariu. Deci ieind mrgritariul den piin, cade
întru apa Mrii Roîie i aa-1 afl ceia ce cearc. [Vezi cums afl mrgritariul]. Aa socotete i pentru împelitarea
a Guvîntului lui Dumnezeu43

. Marea este lumea, iar ca o
piin st Nsctoarea lui Dumnezeu Mariia întru hramul
dumnezeesc priimiind hrana cea cereasc. Deci s pogorî
Firul lui Dumnezeu ca un fulger i într întru Fecioar,
cum într la piin fulgerul, i împletindu-se aa cu trupul,
lumin trupul, carele luo în ce chip am zice 'ca mrgri-
tariul. Aa i Hristos ca un mrgritariu s nscu den Prea
Cinstita. i în ce chip mrgritariul i ceresc iaste si pmîn-
tesc, ceresc pentru fulger, iar pmîntesc pentru ochiul
pimn, i Hristos aa iaste i ceresc i pmîntesc, ceresc
dup dumnezeire, iar pmîntesc dup omenire. Si în ce
chip mrgritariul se face fr de înpreunare a parte br-
bteasc sau fmeiasc, ci dentru fulger

|

i dentru piine,
aa i Hristos nscu fr de împreunare brbteasc sau
fmeiasc, ci den dumnezeire i den fecioar. i în ce chip
mrgritariul, de s va i zdrobi, de multe ori ochii piiniis zdrobesc i s topesc, iar nu i lumina a fulgerului
pate, ci lumina fulgerului neptimit rmîne, iar ochii
piinii s zdrobesc i pat, aa i pentru Hristos trebue a so-
coti, cînd s munciia de jidovi, c împelitarea trupului
pna44 i durea, iar dumnezeirea fr chin au rmas. Si

42 în originalul, grec: -(wai.
"Comparaia întruprii cu formarea mrgritarului în scoic (luat

tlS? ft0
K

°re m
i

dG la M*"»^" ™ ™™. Theofrast, AmmianustAelianus) s-a bucurat de o mare rspîndire prin scrierile patristice fiindreluata de Ongen i Sf. Efrem irul. V. în acest sens studiul nostru Însemnridespre fulger, scoica i mrgritar, în „Mitropolia Olteniei", 9(1957), nr. 9-10,
44 Ptimea. La fel pate — ptimete, au pit — au ptimit.
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zicînd aceast mrturie astupi gurile ceiora ce zic cum au
pit dumnezeirea i învei împelitarea cea de mrturie.

[întrebarea XX]: Iar acestea toate pre rînd bine le-ai

artat. Spune-mi dar i aceasta: Pentru care lucru Dum-
nezeu nu spi45 pre om fr de împeliare, ce luo trup i
se împeli pentru a noastr mîntuire?

Rspuns: Pentru acest lucru bine întrebi i ascult bun
rspuns de-nceput. Cînd rtci omul, nu birui diavolul

dumnezeirea, ci omeniia [i aa au aruncat Intru pcat].
Deci în vriame ci nu birui dumnezeirea, ci omeniia, euvine-

s iar cu omeniia cea biruit ca s biruiasc pre nepria-

tenul diavolul i iar s agoniseasc, c, de-ar fi venit

dumnezeirea gol, s-ar fi ludat diavolul cum ce iaste, în

vreme ci de dumnezeire fu biruit. Pentru acesta lucru nu
priimi Dumnezeu cum singur gol dumnezeirea s lupte

pre diavolul, ci aa bine vru cum tocma i omeniia ceia

ci fu biruit diavolul iari s biruiasc pre diavolul. C
putea singur dumnezeirea s biruiasc pre cel viclean fr
trup, ce nu vru s fac aa, ci s puse într-un trup dumneze-
irea, carele lucru vzînd diavolul trupul, iar nesocotind cum
i dumnezeirea iaste într-însul, veni i s lupt cu Hristos

i aa fu biruit de dumnezeire. Ci nu se ivi, c în ce chip

pscariul, vrînd s vîneze pete, nu slobozete undea goal
în mare, ce pune un viiarme i arunc undea în mare, i
vzînd petele viiarmele alearg s-1 mnînce i nu cu-

noate undea, c iaste dinluntru, i vrînd s înghit
viiarmele sa in de undi, aijdirea i Hristos vrînd c
fcu s vîneze pre marele zmeu, învli dumnezeirea lui

cu trupul, c dumnezeirea în chip de undea, iar omeniia
ca în chip de viiarme i, îmbrcîndu-se pre sine cu omenia,
ca un viiarme vîn pre cel viclean diavol, ca pre un pete;
c diavolul, vzînd din afar omeniia i nesocotind dum-
nezeirea denluntru, s înl, i aa vînat fu zmeul cel

mare diavol. Pentru acesta lucru nu veni cu dumnezeirea
gol Fiiul lui Dumnezeu, ce luo trup den Fecioara

|
Mariia. î.

[Iar ascult i alta]. Pentru c vrînd diavolul s înale pre

om i s-1 scoa[t] den raiu nu se putea apropiia cu firea

lui gol, ci s îmbrc în arpe, i aa veni s înale oame-
nii

; c s fi venit gol, nu i-ar fi amgit, pentru aceia îmbrc
45 Mîntui.
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trupul arpelui i se apropie de Evva i arpele s vedea,
iar diavolul nu se vedea; i pren arpele vzut îi fiace46

lucrul cel nevzut. Vezi cum doao firi era atuncea într-o

fa la cderia lui Adam? Deci în ce chip atuncea firea

arpelui i a diavolului se împreun într-o fa i o fire s
vedea, adec a arpelui, iar diavolul nu se vedea, i aa
scoaser[] pre om den raiu, aa i la Hristos, doao firi s-au
împreunat: i Dumnezeu i omeniia; i omeniia s vedea,
iar dumnezeirea nu s vedea. i svîri cea nevzut dum-
nezeire, i iar puse pre Adam în raiu, cci atuncea doao
bune s împreunar i-1 puser iar în raiu. Aceasta iaste

pricina pre care s puse i se fece Fiiul lui Dumnezeu om
pmîntean47

.

Întrebare [XLIX]: Ce era lemnul48 carele mînc Adam
i se scoase din raiu?

Rspuns: Pentru lemnul acela muli-i zic cum zmo-
chin s fie fost, [alii zic cum grîu s fie fost, alii cum s fie

fost poam], fr alii îndrznir cum pohta fmeiei au fost;

[ci nici unele de aceestea nu slnt adevrate, cci zicînd Scrip-

tura lemn, arat cunotina dumnezâiasc i aducîndu-i
Adam ca s fie Dumnezeu, aceia aducere aminte o pome-
nete Scriptura gustare. i îndat gîndi s fie Dumnezeu,
îndat s dzbrcâ de svînta lumin i den raiu gonit fu.
Dece trebuie s tii cum lemnul al cunotinlii era dumnezei-
rea. i aducîndu-i Adam aminte s fie Dumnezeu, nu se

fcu. Pentru acesta lucru iaste i scris cum mini pre Adam
de multe i vrînd s fie Dumnezeu, nu fu. Omul se fece Dum-
nezeu pentru ca s fac pre Adam Dumnezeu; deci trebuie

s tii cum lemnul cunotinlii Dumnezeu iaste].49

46 Fcu.
47 Aci se termin traducerea din Alte întrebri, ceea ce urmeaz repre-

zint un fragment din scrierea atribuit tot lui Athanasie al Alexandriei,
Ctre arhontele Antioh, despre diferite probleme necesare, controversate în

Sfînta Scriptur i folositoare de tiut fiecrui cretin (J.P. Migne, Patrologiae
cursus completus, Patres graeci, t. XXVIII, Paris, 1887, col. 598 C-710 C),
i anume întrebrile XLIX i l-XII i rspunsurile lor.

48 Lemn, aci în sens de fruct. Discuia privind natura „fructului oprit"
a reprezentat unul din motivele favorite ale literaturilor orientale — cretine
sau islamice — ; mr, smochin, bob de grîu? V. în acest sens consideraiile
unui contemporan al lui Milescu, D. Cantemir, Sistemul religiei muhamme-
dane, trad. V. Cândea, Bucureti, 1977, p. 32, 99, 108, 110.

49 întrebarea XLIX este fie dezvoltat i modificat de traductor, fie

interpolat cu un text luat din alt scriere a Sf. Athanasie. Fraza „Omul se
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întrebare: Ce zice cuvîntul dela Psalomul vecerniiei:

„Sui-se munii i se pogorî cîmpii la locul acela ci întrii
pre îns?"50

Rspuns: Pentru ce, pentru aezturile pmîntului
zice acesta cuvînt Prorocul, artînd porunca dumnezeiasc
cît iaste de vîrtoas, pentru c zice cum „s suie munii",
adec locurile cele înalte ale pmîntului stau sus, i „s
pogoar cîmpii jos, în locul cela ci l-ai întemeiat" 51

,
i nici

munii s fac cum cîmpii, nici cîmpii s fac muni, ci rmîn
munii muni i cîmpii cîmpi.

|

i iar zice 52
: Munii oame- t. 278y

nilor, iar cîmpii diavolilor, ce au czut den cinste. i zice

cum s sue oamenii derepi de pre pmînt în ceriu i se

pogoar den ceriu îngirii cei czui, fcîndu-s diavoli,

întrînd întru adîncul pmîntului. i iar zic: munii,
apostolilor; iar cîmpii, fariseilor i crturarilor jidoveti.

Deci zice Prorocul pentru apostoli cum sue-se munii, adec
apostolii s sue întru cunotina dumnezeiasc i în ceriu

pren credina lor i a mrturisirii Ievangheliii, iar s
pogorî cîmpii fariseii i crturarii jidoveti.

[Toate aceste întrebri fur 25. Aijdirea acestialalte

sînt ale svîntului nostru marelui Athanasie, patriarhul Ali-

xandriei, ctre Antioh boiarinul, pentru multe i de treab
întrebri carele sînt neînelese întru Svînta Scriptur].

[Întrebarea I :] Crezînd i noi i fiind53 botezai întru

Svînta Troi de o fire, i zicînd Printelui Dumnezeu,
aijdirea Fiiului Lui Dumnezeu i Svîntului Duh iar
Dumnezeu, în ce chip nu le zicem lor trei dumnezei, ci

numai unul singur Dumnezeu? i în vreme ci unui singur

Dumnezeu ne închinm ivit lucru iaste cum într-o monarhie
credem, adec într-un obraz, i aa sîntem jidovi. Iari,
s vom zice iar trei dumnezei, ivit lucru iaste cum sîntem

fece Dumnezeu" etc. trebuie citit „Dumnezeu s-a fcut om pentru ca s-1
îndumnezeiasc pe Adam", Ioc comun al dogmaticii cretine. întrebarea i
rspunsul ce urmeaz nu le-am aflat în opera Sf. Athanasie, dei aparin ca
tematic i stil scrierilor minore atribuite doctrinarului din Alexandria.
Dou rînduri mai jos lemnul e scris greit lemenul.

60 Psalmi, 103, 9.
51 Ibidem.
62 Zice, în sens de vrea s zic; aci, ca i mai jos, autorul comenteaz

pasajul citat din Psalmi 103, 9.
53 în text, greit: nefiind.
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elini, zicînd cum sînt muli dumnezei54
. Ce cuprins iaste

cuvîntul i pricina credinii?

[Rspuns:] Numai cu credina, nu cu cercetarea, se

cunoate i se crede, c Dumnezeu de i s va cuprinde

firea lui, nu iaste Dumnezeu. In vreme ci cu sufletile noastre

i îngirii de Dumnezeu fiind fcui i nu le putem cunoate
firia, cît mai vîrtos dar Fctoriul acestora s-1 cunoatem?
Deci cuvine-s nepriceput a fi, c mai dup ce s cunoate
i s ivete nu iaste deacii minunat? Pentru aceia credina
cretineasc i Dumnezeu cel în trei fee, ci-L arat, nici

unul iaste într-un55 stat cum am zice, în chipul omenesc,

dup cum povestesc elinii. Nici iar trei dumnezei în chip

osibii unul de altul. Vai de povetile elineti, c neîmprit
iaste în trei staturi o fire a dumnezeirei. Pentru acesta

lucru trebuie a ti cum nici cu cuvintele, nici cu cugetele

poate pricepe mintea omeneasc ceva de dumnezeire i
toi cîi au sîrguit ca s cunoasc pre Dumnezeu abiia obra-

zele lui au cunoscut, i cîii iari vrur pentru firea dumne-
zeiasc s spuie, bezna apelor s o dearte cu mîna lor au
silit. i cîi au gîndit c vor ajunge mai adînc, întru alte

multe eresuri au czut. G Printele i Dumnezeu nu dup
cum sînt eu zidit iaste i el Tat nscut dup Fiiul, nu Fiiul

|

f. 267 r iaste nscut ca un fiu pmîntesc, nici Duhul Svînt iaste

cuprins ca duhul omului, ci nepovestit i neajuns de fire

iaste lucrul i taina dumnezeirei. i nu zice: „Preste cum
zicem c iaste aceasta întrebare", nici s zici: „Cu ce

cuvînt?", c pre[ste] cuvînt iaste cuvîntul dumnezeesc56
.

Ce crede în Printele, nu cerca lucrul. închin-te Fiiului,

nu cerceta naterea lui. Laud Duhul Svînt, nu cerceta

taina Svîntei Troie. Printele de sus mrturisind, Fiiul

botezîndu-se jos, Duhul Svînt în chip de porumb pogorînd-

54 Aci se încheie întrebarea I. Propoziia urmtoare reprezint înce

putui rspunsului i are sensul: „Iat o problem de neîneles; modul pietii
se cunoate i se cinstete numai cu credina, iar nu cu cercetarea". „Ce cu-

prins" este o eroare a copistului pentru „Necuprins".
55 în text, greit: In trup.
56 Copistul a srit cîteva cuvinte din originalul traducerii, dup cum

reiese din comparaia cu textul grec în care aflm: „i s nu spui: Din ce

cauz? pentruc aceasta este mai presus de cauz, nici s nu spui: In ce mod?
pentruc modalitatea divin e mai presus de modalitate, nici s nu spui:

Pentru care raiune? cci Cuvîntul divin este mai presus de raiune".
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Lui i se cade mrire i cinste i închinciune, acum i pururea

i în veciia de veci, amin.

întrebare [II]: De unde cunoate omul cum s-au botezat

i au luat Duhul Svînt [Isaiia zice câtrâ Dumnezeu] 57
,

fiind prunc la svîntul botez?

Rspuns: Prorocul 58 Isaiia zice ctre Dumnezeu:

„Pentru frica Ta, Doamne, în zgu zmislim, i înoim duh

den mîntuirea Ta" 59
. Deci în ce chip fmeia ce zmislete,

dentru sltatura pruncului în pîntece cunoate c iaste

grea, aa i sufletul celui adevrat cretin nu prin cuvintele

prinilor,' ci prin lucruri i sltaturi i veselii ale inimii lui,

i mai vîrtos în zilele aceîia ci-s praznice i botezuri, i cu

priceteniia sfîntului trup i sîngelui lui Hristos pricepe

dentru bucuriia trupului su cum botezîndu-se au luat

Duhul Svînt.

întrebare [III]: Ghid, i de unde i cum se fcur îngerii?

Rspuns: Nici de unde, nici cum s-au fcut îngerii

poate fire de om s zic i s spuie, fr numai atîta c
dentru nimic fiind, la fiin cu cuvîntul lui Dumnezeu se

fcur. Iar cînd s fecer,' unii zic în zioa dentîi, iar alii

zic i mai denainte de aceia zi, iar cel dintru svini printele

nostru Epifanie, arhiepiscopul Chiprului, la cartea ce s
chiam Panarion, la cuvîntul ce s chiam i-1 face asupra

lui Pavel Samosat ereticul60 , mai pre larg arat cum odat

cu ceriul i cu pmîntul s fie fcui i ei, nu mai nainte, i
cu destoinicia cuvîntului surp cuvintele altora. i într-alt

cuvînt al su arat acest lucru.

întrebare [IV]: De unde cunoatem cum îngirii s fie

zidii, c lucru ca acesta la cartea Bitiei61 la Svînta scriptur

nu se arat.

Rspuns: Cunoscînd Dumnezeu iubina ce avea jidovii

ctr bodzi62 [adec dumnezei], pentru acela lucru la aceast

carte nimic nu vru s arate pentru îngeri, nimic, pentru

"Cuvinte greit intercalate aci, reprezentînd începutul întrebrii a

Ii-a, repetat îndat.
68 în text, greit: Pruncul.
69 Isaia 26 18*
60 S. Epip'hanii Arhiepiscopi Cypri, ilavâpiov (Haereses), LXV,

4-5.
61 Genez.
62 Idoli.
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ca s nu-i fac pre înii dumnezei. Iar cum s fie zidit

îngerii, ascult Sfîntul Duh, unde zice pren Prorocul cela

ci zice: „Ludai pre Insul toate puterile lui, cci el zise

i se fcur, el porunci83 i se zidir"64
.

Întrebare [V]: Dar oare dentru firea lumii65 acetiia
ce iaste sînt, au din alte firi?

Rspuns: Intru cît iaste soarele mai luminos decît tot

267 T vzduhul, întru atîta| i firea îngirilor iaste mai presus
osebit de toat lumea.

întrebare [VI]: Oare cu cît s fie mai mult îngirii decît

oamenii?
Rspuns: Oamenii zic cum noaozeci i noao de puteri

s fie îngeri i ali oameni, dup pilda lui Hristos cea cu o

sut de oi67 , alii zic iar s fie cu noao pri, dup pilda

cea cu zece talere68 . Ali zic ca de o seam s fie cu oamenii,
aducînd aminte mrturie cuvîntul acela al Scripturii ce

zice: „Puse hotar limbilor dup numrul îngerilor" 69
.

întrebare [VII]: Firea îngirilor ce iaste osibit de a
diiavolilor ?

Rspuns: Firea nu iaste osibit, ci numai voia, în ce
chip am zice a unui pctos i a unui derept.

întrebare [VIII]: Cîte cete, i firi îngereti cîte sînt?

Rspuns: O fire iaste, ca aa a oamenilor una. Iar
cete, dup cum multul întru bogoslovie Dionisie ne arat70

,

zice 9 sînt, carele aceasta sînt: îngerii, mai marii îngirilor,

începtoriile, volnicii, puterile, domnii, cei cîte cu G arepi
serafimii, i cei cu ochi muli hieruvimii, i scaunile.

întrebare [IX]: Cîte ceruri71 sînt?

Rspuns: La muli iaste îndoit întrebarea aceasta,

c Cartea facerii doau ceruri72 arat 73
, iar svîntul Pavel

63 în text, greit: porni.
61 Psalmi, 142,' 2, 5.
65 In text, greit: luminii.
66 în text, greit: întru cind.
67 Matei 18, 12.
68 Matei 25, 28.
69 Deuteronom 32, 8.
70 S. Dionysii Ps.-Areopagitae, ITcpl yrfi oupowai; Espap/ia VI, 2.
71 în text, greit: cinuri.
72 Marginal: ceriure.
73 Geneza, I, 8.
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i al treilea ceriu vzu74
, iar prorocul David i patruzeci75

,

zicînd „Ludai pre însul ceriul ceriurilor" 76
,
i trebue a

ti c în ce chip firea omeneasc i un om s zice i muli,
aa i firea ceriurilor i un ceriu i multe s zic.

întrebare [X]: Cînd i pentru ce czu diavolul, pentru
cci povestesc unii c nevrînd s se închine lui Adam czu
din înger.

Rspuns: Oare oamenii cei proti zic acestea. C dia-

volul mai naintea de zidirea lui Adam grei. i ivit lucru
iaste c pentru semeiia lui czu, dup cum zice prorocul

Isaiia, gîndind cum „Scaunul mieu îl voi pune asupra
norilor i voiu fi tocmai cu Gel înalt" 77

.

întrebare [XI]: Dar pentru ce îl iert Dumnezeu a
dodei78 firea omeneasc?

Rspuns: Pentru ca aceia Ce-1 iubesc s s arate, i
ceia ci iubesc trupetile s se dovedeasc. C nefiind neprie-

teni, ostaii cei buni ai înpratului cum s vor cunoate?
Deci, diavolul pricin se face biruinei i cununilor i cinstei

celora ci iubesc pre Dumnezeu.
întrebare [XII]: Gzind diavolul den ceriu, cum scrie

la Iov78
, cum venir îngerii lui Dumnezeu s stea înaintea

lui Dumnezeu i diavolul în mijlocul lor?

Rspuns: Nu arat Scriptura cum diavolii în ceriu s
fie mers între îngeri. Deci iat c au fost pre pmînt. C
oriunde vor fi îngeri înaintea lui Dumnezeu dvoresc. Ci
trebue s tim cum prin mijlocul a unui înger Sfîntul Dum-
nezeu rspundea... 80

.

74 // Corinteni, 12, 2.
75 Corect: i al patrulea ceriu.
76 Psalmi, '148, 4.
77 Isaia, 14, 14.
78 A rzboi.
79 Iov, 1, 6.
80 Aci se oprete textul sptarului. Urmeaz o fil alb intercalat la

legat, probabil cu intenia completrii copiei. Cartea Ctre Antioh continu
cu alte întrebri privind farmece, demonologie etc, pe care traductorul le
va fi lsat deoparte.


