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Opera cunoscutului - dar controversatului - istoric evreu de expresie 
greacă Iosif ben Mattatia, cunoscut mai ales sub numele său romanizat de 
Josephus Flavius (37-100 e.n.), s-a bucurat de mare preţuire nu numai în 
antichitate ci şi înlumea medievală. 

În ţările române\ faima scrierilor celebrului autor antic, apreciat pentru 
calităţile intrinsece ale stilului, eleganţa expresiilor şi îmbinarea fericită a 
mesajului etic cu episoade din istoria poporului evreu, familiare mediului 
creştin prin Vechiul Testament, a făcut ca încă din secolul al XVII-iea 
spătarul Nicolae Milescu să tălmăcească o lucrare ce i s-a atribuit cu foarte 
multă convingere lui Josephus Flavius anume A lui /osip la Macavei carte 
adecă Pentru singurul ţiitoriul gând sau în româna modernă Al lui Josephus 
Cuvânt la Macabei sau De~pre raţiunea dominantă. Această tălmăcire - pe 
larg şi competent analizată de Virgil Cândea 1 

- a fost preluată de eruditul 
spătar din Divinae Scripturis nempe Veteris et Novi Testamenti omnia 
graecae , apărută la Frankfurt a/Main în 1597, sub îngrijirea lui Franz Junius 
şi Friedrich Sylburg şi înserată astfel în cuprinsul Bibliei tipărită la Bucureşti 
în 1688, splendid monument al limbii şi culturii române vechi . Critica 
modernă a dovedit, încă, că această scriere a fost atribuită în mod eronat lui 
Josephus Flavius, ea aparţinând în realitate unui cărturar din Alexandria 
epocii elenistice din cercul de gândire al filozofului Poseidonios, om de limbă 
şi cultură greacă, poate un retor adept al filozofiei stoice , dar totodată un 
fidel al tradiţiei ebraice. Cât priveşte data scrierii, ea trebuie fixată între 63 
î.e.n . (căderea principilor hasmoneeni) şi 40 e.n. (persecuţia lui Caligula) , 
după argumente scoase din cuprinsul ei, cap. IV, I şi XIV, 3. Prin tălmăcirea 
lui Milescu lucrarea lui pseudo-Josephus a pătruns în literatura română 
veche, pe aceeaşi cale a adoptării scrierilor necanonice, apocrife de mare 
răspândire devenite cărţi populare ca Iosif şi Asine ta, Povestea zapisului lui 
Adam, Povestea lui Ahikar Asirianul (Arghirie şi Anadan), ce au circulat o 
vreme ca adaose ale unora din manuscrisele Vechiului Testament. După cum 
a subliniat V. Cândea, versiunea românească Despre raţiunea dominantă a 
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reprezentat „ un episod caracteristic din perioada de înnoire, umanistă şi laică, 

a culturii noastre vechi"2
. Ea corespunde aspectelor şi mentalului epocii, 

preconizând rezistenţa faţă de opresori - în speţă otomanii corespunzând pe 

plan biblic seleucizilor cotropitori - şi „păzirea legii celei de moşie" . În 

paginile acestei scrieri era înfruntată tirania şi exaltată tăria morală. Cei şapte 

tineri fraţi „macabei", numiţi astfel pentru motivul că uciderea lor a avut loc 

în cursul răscoalei condusă de Iuda Macabeul ( 16 7-160 i c n.) împotriva 

asupririi poporului evreu de către monarhul seleucid al Sirici, A11tioh al lV

lea Epiphanes, au fost nişte luptători vrednici de admirat , deoarece „bătandu

se biruia pe cei ce-i muncea"; fără a se lăsa ademeniţi de promisiunile 

tiranului, ei au preferat moartea abjurării de la credinţa lor. Scrierea lui 

pseudo-Josephus răspundea deci, printr-o parte importantă a ei, unor acute 

probleme contemporane românilor din veacul al XVII-iea . 

La aceste motive ale tălmăcirii trebuie adăugat, în sfârşit, prestigiul de 

care se bucura o lucrare atribuită lui Josephus Flavius. Din aria culturii 

greco-latine antice, opera celebrului istoric pătrunsese timpuriu în Occidentul 

medieval şi în lumea bizantino-slavă. O dovadă o constituie înserarea unui 

fragment despre cucerirea Ierusalimului de către romani în anul 72 (I) preluat 

de cronicarul Mihail Moxa în cunoscuta sa compilaţie ( 'ronica universală 

încheiată în septembrie 1620 la mănăstirea Bistriţa dintr-o veche traducere 

rusă Răzhâiul iudaic a lui Josephus Flavius, ce a pătruns prin filiera slavilor 

din sud şi la români. Iată conţinutul său: ,, .. [Uespasian <I> chesar] multe 

împărăţii au biruit şi multă avuţie adună, şi se întoarse în Râm prea mare, iară 

pe Tit, fiiu-său, - I Iasă în Ier[ o ]s[ a ]lim cu oşti, să-i plece, că se lepădase de-a 

firea supt râmleni. 

Deci s-au închis în cetate mulţi ovrei, fără de număr, iară Tit au ocolit 

cu oştile cetatea şi o au bătut doi a<n>i, până i-au flămânzit, şi au răsipit 

cetatea şi le-au ars biserica. De-aciia au perit unii de foame, alţii ucişi, tocma 

o mie de mii, şi-au luat robi 207 de mii. Aşa păţiia rău mare şi foame, cât 

unii-ş mânca feciorii .... "
3

. Opera tipărită a lui Josephus Flavius a circulat în 

numeroase ediţii străine pe teritoriul patriei noastre, bucurându-se de o l argă 

receptare nu numai în Transilvania, dar din a doua jumătate a secolului al 

XVII-iea şi mai ales în cel următor şi în principatele extraca rpatice . DL· ,p ildă 

în Transilvania cunoscutul istoric Cserei Mihaly ( 1668-1756) a tradus la 

Braşov în 1709 clasica lucrare Răzhoiul iudaic în limba ungară, cu adnotări 

personale
4

. Tot aşa vestitul principe Constantin Brâncoveanu poseda în 

biblioteca sa de la mănăstirea Hurezi ediţia latină din Geneva, 1635, reunind 

principalele opere ale lui Josephus Flavius5
. La fel în valoroasa bibliotecă a 

6 

domnului cărturar Nicolae Mavrocordat - în bună parte dăruită ulterior 

ctitoriei sale de la Văcăreşti - unde se găseau rare şi preţioase cărţi aparţinând 

culturii iudaice, ca de pildă volume din monumentalul corpus Mischna sive 

Totius hehraeorum ju ris, ritum, antiquitaten{ (Amsterdam, 1698) sau 

Itinerarul cunoscutului călător evreu spaniol Benjamin de Tudela ( ediţia 

Elzevir, Leyda 163 3 ), adnotat de către posesor , în afara unor dicţionare şi 

gramatici ca Lexicon Novum Hebraeo-Latinum a lui Robertson şi Leusden 

(Utrecht, 1687) şi Johannes Buxtorf , Epiiome Grammaticae Hehraeaex.' 

(Amsterdam , 1645) , necesare domnului care se străduia să înveţe şi ebraica, 

considerată după greacă şi latină cea de a treia limbă clasică a antichităţi i6 , se 

mai întâlnesc şi Antichităţile iudaice (Ioudaiki arhaiologia) aparţinând lui 

Josephus Flavius tipărite într-o ediţie greacă nespecificată
7 . Traducând în 

limba română - printr-un intermediar latin tipărit la Frankfurt a/Main în 1664 

- cunoscuta lucrare a scriitorului spaniol Antonio de Guevara ( c. 1481-

c. l 545) intitulată Libro l/amado Relox de principis en el qual va 

incmporado el muy famuso fibro de Marcu Aurelio autor de/ un lihro y de/ 

otrr/'-a (Valladolid, 1529) , aprţinând literaturii parenetice de educare a 

vlăstarelor regeşti şi domneşti , apreciatul cronicar moldovean Nicolae Costin 

( c. I 660-1712) reproduce în tălmăcirea sa şi adnotările editorului german 

Johann Wanckelius din 1664 care se referă - printre altele - şi la operele lui 

Josephus Flavius menţionate ca Antiquitates .Judaeorum şi De bello 

.Judaeorum8
. Astfel în Ceasornicul domnilor , încorporâ nd şi viaţa 

împăratului filozof Marcus Aurelius, păstrat în copia din 15 iunie 1731 

(7239) a grămăticului Ioan Pavel, răposatul cronicar Costin menţiona şi 

sentinte din amintitele scrieri ale lui Josephus Flavius9
. În Închiia/ 0"Întâia/ 

cartia sa Marco Avrilie Împotriva giudecătorilor celor cumpliţi figura pe 

margine: ,, 16. Cu cale iaste cele ce au agonisit părinţii să dăruiască feciorilor. 

Iosif <Flavius> 8, Carte 5 <Antiquitates .Judaeorum> '' ; apoi în Voroava unui 

lăcuitoriu de la apa Dunării, ce uimise În Divan, către ,~Yat, de s-au j eluii 

pentru tirania care au arătat râmlenii p e partea lui cap. 2 se scria tot pe 

margine: ,,9. Nădejdea cea aliasă iaste într-ajutoriul lui Dumnezeu, care 

certându-s<e> pentru ciale ce-s diriapte şi cu cinste a agiutora , au deprinsu că 

nimică mai de cinste nu iaste, decât a face război pentru volnicia moşiei . · 

Jos<ephus Flavius> <Antiquitat es .Judaeorum > 19 şi „ l O. Aţâţat războiul 

x Mişna sau vechim ea legii <şi> a tuturor obiceiurilpr evreilor . 

xx Breviar al gramati cei ebrai ce . 

xxx Carte numită Ceasornicul prin cipilor în care e cupr ins,'\ cea _mai faimoasă cart e a lui 

Marc Aur eliu , autor şi al unei cărţi şi a cele ilalt e. 
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odată, nici a-l părăsi iaste cu cale fără mare perire, nici a-l ţinia Josephus 

Flavius, 2 <De bel/o Judaeorum 16> ,,w_ Simbolică pentru preocupările 

savante ale cititorului Bibliotecii Mitropoliei , înzestratul mitropolit cărturar 

Neofit I Cretanul (173 8-1754), a fost posedarea ediţiei princeps apărută la 

Base! în 1544 a operelor istorice ale lui Josephus Flavius [Josephi Flavii 

Opera (Antiquitates judaicae et De hello Judaico, libri graecae), Basileae , 

Jo. Frohlen, 1544 ]11. De asemenea un alt exemplar grecesc din opera lui 

,,losip Iudeul" se afla în tezaurul de cărţi vechi al mănăstirii Neamţl2_ 

Totodată principele erudit al Moldovei Dimitrie Cantemir cita Antichităţile 

iudaice în cunoscuta sa lucrare Hronicul vechimei a româno-moldavo

vlahilor: ,,să pomenim pre Iosif şi Filon [ =Filon din Alexandria ( cca . 25 

î .e.n.-cca . 40 e .n.) filozof mistic grec, de origine evreu, şeful şcolii iudeo

alexandrine] carii iudeii fiind şi în limba elinească, pre la anii ... 60 şi 70 până 

la 90 istoriile sale au scris, şi mai ales Iosif, carele au alcătuit cartea de 

vechimea lucrurilor iudeeşti de la începutul neamului său până la vremea lor, 

istoriia de atâtea mii şi sute de ani, din puţine fântânele (= izvoarele) istorii 

sfinte, în mari ape şi râuri prefăcând-o" n. În sfârşit Războiul iudaic (Peri tou 

ioudaikou polemon) este amintit şi în altă operă cantemiriană Sistemul sau 

Întocmirea religiei muhammedane tipărită în limba rusă la St. Petersburg în · 

1722, unde autorul referindu-se la ascetismul dervişilor comparat cu acel al 

essenienilor, recomanda: ,,să se citească Iosif, iudeu de neam şi lege, şi să 

vadă fiecare creştin cum erau în acea vreme monahii, a căror viată 

cugetătoare de Dumn ezeu şi iubitoare de osteneli a descris-o iudeul spus mai 

sus" 14 

În sfârşit Războiul iudaic constituia una din cărţile de desfătare ale 

învăţatei şi înzestratei fiice a lui Dimitrie Cantemir , Maria, care scria astfel la 

10 iulie 1737 fratelui ei Antioh , pe atunci ambasador al ţarinei Ana lvanovna 

la Londra şi apreciat poet: ,,Istor icul Iosif Flavii îmi place foarte mult. Cred 

că vă aduceţi aminte , cum vă rugam încă de pe când eraţi la Moscova , să-mi 

găsiţi această carte, după ce mi-aţi tradus ceva din limba franceză; am 

presimţirea, că ea va fi foarte interesantă şi întâi voi începe s-o citesc pe 
ea" is . 

Dar ceea ce ne interesează în mod deosebit este faptul că de pe un 

exemplar al Operelor complete ale lui Josephus Flavius tipărite în ediţiile 

greco-latină la Leipzig, 1691, sub îngrij irea lui Sigismund Gehlen şi în 

tipografia lui Moritz Georg Weidmann, s-a tălmăcit în româneşte la sfârşitul 

secolului al XVIII-iea sau începutul celui următor primele două cărţi din 

faimoasele Antichităţi iudaice. 

8 

Însă înainte de a intra în amănunte este cazul să reamintim foarte pe 

scurt că această scriere majoră a istoricului evreu alcătuită în limba greacă în 

20 de cărţi, în anii 93-94 e.n., conţine istoria poporului ales de la Geneză 

pâriă în timpul domniei împăratului Nero . Primele z~ce cărţi narau 

evenimentele până la captivitatea babilonică, cărţile XI-XIV tratau istoria 

evreilor de la domnia împăratului persan Cirus până în epoca regelui Irod cel 

Mare , în timp ce cărţile XV-XVII se aplecau asupra guvernării acestui 

monarh ; în sfârşit ultimele cărţi, XVUI-XX, continuau povestirea de la 

moartea lui Irod până la începutul războiului iudeilor împotriva ocupanţilor 

romani . Sursele lui Josephus Flavius, sunt în parte, necunoscute ; se poate 

determina, însă, că istoria Hasmoneenilor a fost scrisă pe baza cărţii a 1-a a 

Macabeilor şi prin consultarea operelor istoricilor de limbă greacă Polybios 

(cca. 200-cca. 118 î.e.n.) , Strabon (63 î.e.n. -19 e.n .) şi Nico las din Damasc 

(64 î .e .n.-?) . Josephus Flavius a fost mândru de a face cunoscută grecilor şi 

romanilor istoria propriu lui său popor demonstrând că şi naţiunea iudaică se 

urca până în adâncuri le antichităţii, nelipsindu-i oameni de seamă şi suverani 

de prestigiu; în special în istoria patriarhilor şi a lui Moşe, el relevă tradiţii 

rabinice . Totodată istoricul evreu s-a străduit să demonstreze superioritatea 

religiei neamului său, monoteismul , credinţa într-un singur Dumnezeu, de o 

factură etică cu totul deosebită faţă de caracteru l profan al cultelor politeiste . 

Această lucrar e, de o deosebită valoare , reconstituind, cu mare acribie şi 

spirit elevat , îndelungate perioade şi episoade eroice din trecutul poporului 

evreu , a cunoscut o intensă circulaţie în antichitate şi a tăcut ca autorul ei să 

fie supranumit „Titus Livius al grecilor ". În acelaşi timp , datorită faptului că 
în conţinutul scrie rii lui Josephus Flavius - 1n forma în care ne-au parvenit 

textele sale - se întâlnesc referiri la Sf Ioan Botezătorul (cartea XVIIl , cap . 

VI) , Isus Hristos (Idem, cap . IV) şi fratele acestuia Sf Iacob (cartea XX , 

cap . VIII) ce, prin formularea stilistică şi credinţa creştină ce le inspiră, au 

fost dovedite de critica ştiinţifică modernă ca interpolări , deşi foarte vechi , 

poate chiar din secolu l IV e.n ., Antichitâţile iudaice s-au bucurat de o mare 

faimă şi popularitate în tot cursul Evului Mediu şi chiar maj târziu , fiind de 

timpuriu tipărite, în numeroase ediţii, separa t sau în cuprinsul operelor sale 

complete 1
6

. 

Dintr-o astfel de ediţie greco-latină din l 691 s-a făcut şi prima 

tălmăcire în româneşte a acestei lucrări fundamentale a istoricului evreu, deşi 

fragmentară şi rămasă numai în manuscris. Astfel în Biblioteca Academiei 

Rom âne, se pă.strează manuscrisu l 2080 (fost 6518 ) cuprinzând cartea I-a din 

Antichităţile iudaice, intitulându-se losip Flavie, Pentru vechimea jido vilor, 

9 
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precedată de aprecierile unor scriitori bisericeşti asupra lui Josephus Flavius 
şi a operei sale, precum şi manuscrisul 5509 cuprinzând cartea a li-a a acestei 
scrieri, numită Cartea [a] 2'°' a lui Josţf Flavie pentru Vechimile jidovilor. 
Deşi purtând cote diferite, fiind achiziţionate separat de Biblioteca Academiei 
până în 1952, manuscrisele provin din aceeaşi sursă, ambele având acelaşi 
format (23 x 18 cm) şi sunt legate în piele cafenie, cu cotorul purtând motive 
geometrice incizate suflate cu aur; în partea superioară a cotorului 
manuscrisului 2080 , conţinând cartea I-a a Antichităţilor iudaice, se mai pot 
descifra literele incizate .. .. LA VI . . .. OSE . .. H ( din cuvintele FLA VII 
JOSEPHI) iar pe cotorul manuscrisului 5509 se vede limpede incizată 
precizarea: ,,FLAVII IOSEFI LIBRIS (!) II". Manuscrisul 2080 de 76 file, 
alcătuit de un copist rămas anonim17

, aparţine, după caracterele paleografice 
ale scrisului, diecilor braşove 1i 1 de la biserica Sf Nicolae din Şchei de la 
stărşitul secolului al XVIII-iea - începutul secolului al XIX-lea; filigrana 
hârtiei înfăţişează acvila imperială a Habsburgilor. Manuscrisul 5509, de 74 
file, tot anonim, este scris de o mână diferită dar aparţinând scrisului şcolii de 
dieci amintite; filigrana hârtiei, reprezentând uh desen deasupra căruia stă 

scris CORONAE, data 1791 şi numele fabricei de hârtie, C. & I. HONIG, 
indică cert o hârtie de fabricaţie braşoveană, aflată în uz după 1791 şi 

întrebuinţată în mod sigur şi la începutul secolului al XIX-iea. 
Sursa traducerii este clar indicată în manuscrisul 2080 la fila 2 de mâna 

copistului: ,,Aciasta s-au scris la Lipea(!) la anul lui H<risto>s 1691". Dar 
înainte de a trece la examinarea tălmăcirii româneşti care urmează fidel textul 
greco-latin al ediţiei Antichităţilor iudaice (de fapt din Kăln (Colonia) şi nu 
Leipzig) 1691, este cazul să mai aducem încă o precizare. În 1877 cunoscutul 
publicist şi om politic Gheorghe Bariţiu semnala că în posesia poetului 
transilvănean Ioan Al. Lepădatu se afla un manuscris românesc intitulat 
Vechimilejidovilor datorat la 1805 preotului Gheorghe Lebu (1764-1812) 
de la biserica Sf Nicolae din Şcheii Braşovului'\ urma acestui manuscris s-a 
pierdut încă de la sfârşitul secolului trecut. În stadiul documentaţiei de care 
dispun nu pot afirma dacă tălmăcirea - tradusă sau copiată? - la 1805 de 
preotul Lebu a fost înserată şi în cuprinsul cărţilor I şi 11 traduse în româneşte 
după ediţia din 1691 a Antichităţilor iudaice, datorate unor copişti din 
acelaşi mediu teologal sau dacă ea conţinea şi textul cărţilor următoare ( de la 
Ul la XX) din opera amintită. Domeniul supoziţiilor rămâne deschis. Ştim 
doar că Gheorghe Lebu a fost hirotonit diacon la amintita biserică din Şchei 
la 17 aprilie 1782 şi apoi consacrat preot paroh la 5 ianuarie l 788; el a depus 
o activitate meritorie în sânul comunităţii române braşovene19 până la decesul 
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său din 16 decembrie 181220
. La împărţirea bunurilor sale, la 16 februarie 

1813, i s-au găsit în bibliotecă mai multe cărţi „nemţeşti şi româneşti" 

preţuite la 20 de florini21
. Fiica sa Marina s-a căsătorit la 1 iulie 1806 cu 

Zaharia Duma (1783-1811 ), dicon la biserica Sf Nicolae din Şchei la 1806 şi 
nepot de frate al cronicarului Radu Duma ( 1758-1790) şi al cărturarului 
Nicolae Duma (m. 1784), ambii traducători şi de texte ecleziastice şi 

istorice22
. Prin ginerele său, Gheorghe Lebu se înrudea cu faimoasele familii 

de învăţati braşoveni Tempea şi Gri.d, din care au făcut parte cronicari, 
traducători şi copişti de texte bisericeşti, laice şi cronografe2

'. S-ar putea 
aşadar ca din iniţiativa lui Lebu să se fi purces în mediul teologal din Şcheii 
Braşovului la tălmăcirea Antichităţilor iudaice a lui Josephus Flavius, 
încredinţându-se copierea operii, pe .cărţi , unor dieci diferiţi; aşa se explică 
formatul şi legătura identice ale manuscriselor 2080 şi 5509 din Biblioteca 
Academiei Române dar şi scrisul diferit. El se asemuieşte, în parte, celui al 
copistului de cronografe Nicolae Grid ( 1784-1815), preot la Sf Nicolae din 
Şchei sau protopopului Radu (V) Tempea (1768-1824) de la acelaşi lăcaş, 
dar fără a fi identic; ar putea să aparţină chiar ginerelui lui Lebu, diaconul 
Zaharia Duma. Oricum ar sta lucrurile este evident că tălmăcirea în 
româneşte a operii lui Josephus Flavius a fost împărţită în cărţi , încredinţată 

fiecare pentru circulaţie câte unui copist; din nefericire azi nu posedăm decât 
un infim fragment, doar 2 din cele 20 de cărţi ale vestitelor Antichităţi 
iudaice, f'ară a şti dacă tălmăcirea a mai fost continuată sau nu. 

În nici unul din manuscrisele amintite, 2080 şi 5509, nu există vreo 
însemnare relevantă privitoare la numele şi data traducerii sau a copierii; doar 
în cel dintâi, cuprinzând cartea r a istoricului evreu, se află notat fila 76, 
următoarele : ,,În casăle vistierului Catargiu şi vornic şade Vasile Fabiian la 
laşi". Acest lucru atestă, desigur, doar circulaţia manuscrisului, care din 
Transilvania a ajuns în Moldova în biblioteca marelui boier ieşan Iordache 
Catargi ( 1783-1846); acesta a ocupat, rând pe rând, dregătoriile de spătar, 
vistier, vornic şi mare logofăt, făcând parte din protipendadă şi fiind chiar 
socrul viitorului domn al Moldovei Grigore al IV-iea Alexandru Ghica 
(1849-1856)2 4

. În schimb manuscrisul 5509 nu posedă decât două încercări 
de condei la filele 73 v0 şi 74, complet lipsite de importanţă . 

În ceea ce priveşte interesul manifestat faţă de opera lui Josephus 
Flavius în mediul teologal braşovean şi necesitatea unei traduceri în 
româneşte a Antichităţilor iudaice, faptul se explică prin dezvoltarea 
spiritului critic şi extinderea orizontului de investigaţie a clericilor învăţaţi din 
Şchei , care nu s-au mai mărginit la stărşitul secolului al XVIII-iea - vean1l 
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luminilor - în excursurile lor de arheologie biblică, la consultarea 
nesatisfăcătoare a versiunilor şi textelor apocrife din Vechiul Testament sau 
la povestirile naive din cronografe , ci au resimţit nevoia de a !ac: a~e! !a 
surse autorizate. Iar faima scriitorului antic evreu era de mult raspand1ta m 
cercurile cultivate, laice şi ecleziastice , din întreaga Europă. Am amintit 
anterior că lucrarea din care s-a făcut tălmăcirea fragmentelor în româneşte a 
Antichitătilor iudaice a fost o ediţie greco-latină a operelor sale complete 
tipărite l~ Koln în 1691. Cartea - depistată în fondu.rile Bi~liotecii Acader:1iei 
Române cota III 11033 - se intitula pe scurt Flavwu lrJS1pou lerosolmutou 
iereos ta evrisk6mena - Flavii Josephi Hierosolymitani sacerdotis Opera 
quae extant omnia, nempe Antiqvitatum .Judaicaru~n. libri ~ Sigi~mund~ 
Gelenio interprete ....... Coloniae , Sumptibus Mauntt1. Georgn We1dmanm 
Anno MDCXCf in folio , [72] + 1192 + [8] + [13p .] de Index ; ea a fost 
adaptată după o ~diţie mai veche geneveză şi un codice al bibliotecii Pal~ti~e . 

Tălmăcirea română din manuscrisul 2080 urmează fidel textul carţn a 
I-a din amintita ediţie Antichităţile iudaice (p.1-34 ), eliminându-se numa! 
dedicatia editorului Weidmann către autorităţile municipale din Koln ş1 

Prole,oomena " alcătuită de pastorul Thomas Ittig ; în schimb s-a păstrat 
" o 2) introducerea De Josepho et ejus scriptis veterum Testimonia (p . 69- 7 , 
tălmăcită ca Mărturiile scriitorilor celor vechi şi pentru Iosif şi pentru 
lucrurile lui (f. 2-6) , cuprinzând aprecieri extrase din textele scriitorilor 
bisericeşti Eusebius Pamphilius , episcop de Caesarea , . Hi.erony~ us , 
Sozomenos , Evagrios Scolasticul , patriarhul Fotius precum ş1 dm _scnerea 
umanistului olandez Joseph Justus Scaliger (1540-160 9) intitulată Opus de 
emendalione temporum".x (Leyden, 1598) . Tălmăcirea laudelor şi aprecierilor 
pozitive ale acestor cărturari faţă de creaţia scriito~lui antic ev.reu a stat 
desiuur în intentia traducătorului, dornic de a populanza figura lui Josephus 

o ' . . 
Flavius şi a familiariza pe cititorul român cu personalitatea ŞI opera sa. 
Aceste vechi mărturii, le redăm; în întregime , în Anexa I. 

Cartea I" în tălmăcirea românească din manuscrisul 2080 , cuprindea un 
sumar adică o ' scară" a celor 20 capitole „a istoriilor lui Iosif Flavie pentru 
vechimile jido;~şti" (filele 6 v0-8) de la „zidirea lumii şi aşezarea stihiilor" 
(filele 13 v0-J 4) până la ';.Moartea şi î~groparea l~i Is~ac în !febro~ ''. (fil~ 
69 v0

) , precedată de o „lncepătură ceia ce cuprmde mtru sme pncma ŞI 

X Ale lui Flavius Josephus preot din Ierusalim Opere care se păstrează toate, desi.gm cele 
20 cărţi ale Antichităţilor iudaice, în interpr etarea lui Sigismund Gelen , pe cheltutehle lw 
Mauriciu Georg Weidmann , în anul 1691. 
xx Operă despre îndreptarea vremurilor. , 
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scoposul scrisorii aceştiia" (filele 9-13 v0
) sau în lati~ă „Proemium causam 

scriptionis & scopum ejus complectans" (p. 72 ş .u.) . In prologul la opera sa 
Josephus Flavius făcea o profesiune de credinţă pe care tălmăcitorul român a 
încercat s-o redea cititorilor pe cât s-a priceput mai bine într.a.o limbă cu 
parfum arhaic (text integral în Anexa I) . 

Manuscrisul 5509 - fără însemnări marginale - conţine „ lucrurile care 
să cuprind întru a dăo caite a Istoriilor lui Iosif pentru Vechimi le jidoveşti" în 
şapte capitole de la cel dintâi „în ce chip Isaav şi Iacov , feciorii lui Isaac 
fiind, între ei, au împărţitu lăcuinţa şi însă Isaf (!) au stăpânit Idumeea iară 

Iacov Hananea " până la ultimul „în ce chip, ovreii gonindu-să de eghipteni 
s-au despicat marea şi printr-ânsa scăpare le-au dat" fiind povăţuiţi de Moise 
(filele 2 - 71 ). Traducerea urmează fidel conţinutul capitolelor cărţii a I" a 
Antichităţilor iudaice din ediţia greco-latină din 1691 (p . 3 5-69). lată în 
versiunea românească finalul cărţii a II\ cap. 7 · şi totodată stărşitul 
fragmentului din această scriere de bază a lui Josephus Flavius , ai cărei 

continuare de la cartea a III-a până la a XX-a nu ştim dacă a ~ai fost sau nu 
tradusă în limba noastră : ,, Iară a doo zi de sila vănturilor aducănd valurile 
armele eghiptenilor la tabăra ovreilor , Moisi şi aciasta au însemnat că să fie 
făcut cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu , ca nici de arme să nu fie lipsiţi . Şi 
pre acestea Moisi adunându-le le-au împărţit ovreilor şi i-au dus pre ei la 
Muntele Sinai ca să gertvească acolo lui Dumnezeu . Şi dând darul cel ce să 
cuvine unului mântuit a da mântuitorului său pentru mântuirea norodului , în 
ce chip lui şi mai înnainte i s-au zis" (fila 71 ) . 

Din opera marelui scriitor antic evreu se mai cunoşte o traducere 
parţială în româneşte şi din Războiul iudaic, circulând mai de timp.uriu î~ 
tările noastre numai că filiera acestei tălmăciri a fost mult mai complicată ş1 
' ' 
mai indirectă iar ideologic ea s-a încadrat într-un context diferit de cel pur 
teologic . 

Se ştie că această lucrare a fost scrisă de Josephus Flavius ca o 
justificare pentru poziţia puţin onorabilă ce a jucat-o în cadrul marei răscoale 
antiromane a iude ilor din anii 66-70 e.n . Deşi comandant al garnizoanei 
răsculatilor din cetatea lotapa ta , el s-a· predat în condiţii dezonorante lui 
Vespasian, trimis în frunte a a trei legiuni să reinstaleze puterea Romei în 
Iudea . Câştigând favoarea lui Vespasian, care a fost proclamat împărat în 69 
e.n . şi a fiului său Titus , Josephus - care şi-a adăogat şi numele de Flavius , în 
cinstea înalţilor săi protectori - a participat de partea romanilor la campania 
acestuia din urmă pentru înăbuşirea cu cruzime a ultimului focar de rezistenţă 
de la Ierusalim , cucerit , pângărit şi trecut prin foc şi sabie la anul 70 e. n. 
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Autorul a dorit să-şi justifice dezertarea şi trecerea de partea inamicului în 
scrierea sa Războiu/iudaic, redactată mai întâi în arameică apoi amplificată şi 
tradusă în limba greacă între anii 75-79 e.n., încercând să demonstreze d'1 

războiul fusese provocat doar de câţiva fanatici - zcloţii - în timp ce poporul 

şi majoritatea conducătorilor evrei ar fi dorit pacea. Glorificarea Flavienilor şi 

propria sa apărare au fost însoţite de dânsul de o critică acerbă îndreptată 
împotriva adversarilor care îl declaraseră trădător al patriei sale. Cu tot 

caracterul ei tendenţios şi atitudinea apologetică evidentă faţă de Vespasian şi 
Titus, opera lui Josephus Flavius prezintă o deosebită valoare ca document, 

autorul ei slujindu-se de date culese din ambele tabere iar participarea sa la 

evenimentele relatate conferă scrierii o certă autenticitate, în pofida 
interpretărilor părtinitoare25 . În primele două cărţi scriitorul reconstituie 

istoria evreilor de la răscoala fraţilor Macabei ( 168 - 165 î . e.n.) şi întemeierea 
dinastiei Hasmoneene până la finele primului an al războiului antiroman (66 

e.n.); în cartea a III-a este prezentată insurecţia din Galilea iar în cărţile IV
VII desfăşurarea evenimentelor până la cucerirea şi distrugerea Ierusalimului 

de către Titus· (70 e.n.) şi căderea cetăţii Masada; începând cu descrierea 

întâmplărilor din cartea a III-a autorul devine martor ocular al celor 

povestite; el a încercat să împartă vina între romani şi evreii fanatici, războiul 
neaducând decât distrugeri, nefericire şi moarte26 Versiunea greacă a 

Războiului iudaic a circulat în perioada antichităţii iar în sec. IV a apărut 

prima traducere în limba latină atribuită lui Ruffinus din Aquileia; în sec. VI

VIII a circulat însă o altă tălmăcire latină datorită lui Egesippus. Din textul 

grec au derivat mai târziu, în sec. VI o traducere siriană şi o parafrază 

arameică în sec. X datorată lui Y osippon Iosif ben Gorion din care derivă 

versiunile orientale şi arabă, etiopiană şi armeană27_ În Evul Mediu lucrarea 

lui Josephus Flavius a circulat în numeroase manuscrise latine în Occident, 
cunoscând apoi ediţii tipărite iar în Bizanţ versiuni greceşti amendate însă cu 

texte din Evangheliile lui Matei şi Marcu şi cronica lui Amartolas. Din 

această din urmă complicaţie derivă şi textul slavo-rus care a circulat în Rusia 
kieveană încă din sec. XI, dar care a suferit numeroase alterări şi amendări în 

decursul timpului28
. Ajungem astfel la o parafrază în limba rusă de la sfârşitul 

secolului al XVII-iea în care s-a luat ca bază nu textul grec al operii lui 

Josephus Flavius ci o versiune latină cuprinzând textul abreviat al cărţilor V

VII din De bello .Judaico, completată cu adaose privitoare la evenimentck 

din Iudea extrase din două lucrări occidentale: Opus chronographicum orhi.,· 

universi a mundi exordio usque ad annum MDCXI' (Anvers, 1611), p. 232 

' Operă cronografică a întregului univers de la facerea lumii până în anul 1611. 
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(Monarchia Romanorumf "" a istoricului olandez Peter van Opmeer ( 1526-

1595) şi Thesaurus Chronologiae n' (Herborn Nassau, ed. a lll-a , 1637) cap. 

XXXII, p. 298, a filozofului şi teologului protestant german Johannn 
Heinrich Alsted (Alstedius) (1588-1638), profesor din 1619 1a colegiul 
princiar din Alba lulia29_ 

Această parafrază compozită în limba rusă a Războiului iudaic a văzut 
lumina tiparului pentru prima oară la Moscova în I 713 dar în contextul 
special al literaturii propagandistice antiotomane din epoca petrină . Lucrării 

istoricului evreu antic i s-a adăogat în cartea tipărită şi o producţie medievală 
privitoare la căderea Constatinopolului sub turci la 1453 - suferind multe 
interpolări - datorată lui Nestor-Iskander sau Alexandru, supus rus căzut în 

prizonierat la otomani, convertit la islamism şi silit să lupte în armata 

sultanului Mehmed al II-iea împotriva bizantinilor creştini. Paralela între cei 
doi autori, Josephus Flavius, căzut în captivitate la romani şi luptând de 

partea învingătorilor şi Nestor-lskander , procedând în acelaşi fel, era 
evidentă. Astfel tema distrugerii Ierusalimului de către romani în anul 70 e. n. 

ca şi cucerirea Constantinopolului de către turci la o dată mai recentă ( 1453) 

au slujit propagandei cercurilor diriguitoare ruse ca stimulente ideologice în 

lupta dusă împe,triva Imperiului otoman. Spre a acredita mai bine ideea 
misiunei istorice a Rusiei, considerată drept succesoare a Imperiului bizantin 

şi a sublinia imperativul ridicării steagului răscoalei lumei ortodoxe împotriva 

invadatorilor otomani - care stăpâneau în acel moment atât oraşul Ierusalim, 

loc sacru nu numai al iudaismului dar şi al creştinătăţii , cât şi 
Constantinopolul, vechea capitală a împăraţilor apărători ai credinţii în 

Răsărit, s-a trecut sub Petru cel Mare Ia tipărirea coligatului mai sus amintit 
reunind parafrazele textelor din Josephus Flavius şi Nestor-Iskander . 

Marea popularitate de care s-a bucurat zisul opus în rândul cititorilor 
din imperiul ţarilor este dovedit prin numărul mare de reeditări pe care 1-a 

avut lucrarea începând din 1713 şi până la mijlocul secolului al XIX-iea 

( 1854)3° După ediţia a III-a a acestei lucrări, apărută la St. Petersburg în 
1745 intitulată (pentru partea ce ne interesează) h·torţja o razoren{/ sveatago 

grada lerusalima po prorecenţju Co,\podinju, hâvşem po voploştenţj 

Go5podiv leto 72 ot Tita, sâna Ve.,pasianova a întocmit o copie manuscrisă 

slavo-rusă arhimandritul sârb Sofronie Popovici, mitropolit de Valievo, 

încheiată la 15 august 1754; ulterior, în urma unei deplasări efectuate de 

acest prelat în Ţara Românească, el a lăsat-o la mănăstirea Hurezi în timpul 

'"' Monarhia romanilor. 
= Te zaur de cronologie. 
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unei vizite făcute acolo, însoţit fiind de Grigore Socoteanu, episcopul de 
Râmnic, ce a păstorit între 1748-1764; astăzi acest manuscris a intrat în 
fondul Bibliotecii Academiei Române sub cota manuscris slav 352 3 1

. Pe fila 
albă lipită pe coperta din spate se află scrisă în româneşte precizarea mai sus 
amintită, ceea ce restrânge intervalul aducerii codexu lui la mănăstirea Hurezi 
în deceniul 1754-1764: ,,A lui Sofronie arh<imandrit> al Mitropoliei Valevski 
(!) . Acest arhimandrit au fost odată aici la sfânt<a> măn<ăstire> Hurezi cu 
părintele episcop Râmnecului · kir Grigorie şi o au uitat-o aici. Acest 
arhimandrit au fost sârb şi nu ştiia rumăneşte nimic". 

Din manuscrisul slav 352 (filele 2-69 v0
) - ce cuprindea între filele 70-

1 11 şi căderea Constantinopolului sub turci, încadrându-se în literatura 
militantă anti-otomană circulând în manuscris - derivă printr-un arhetip X o 
singură tălmăcire românească a Războiului iudaic care diferă numai prin 
traducerea titlului lucrării. Astfel din arhetipul X descinde manuscrisul 3151 , 
un miscelaneu de texte istorice - religioase de 174 file32

, care cuprinde între 
filele 7 4-126v 0 naraţiunea sub titlul prescurtat Istorii a pentru surparea sfintei 
cetăţi Ierusalimului după prorociia Dw>mnu/ui H<risto>s, care s-au făcut 
după întruparea sa la 72 de ani, (vezi fragmente reproduse în anexa II, 
varianta A) ; manuscrisul cuprinde la fila 173 următoarea însemnare: ,,Iulie 
12, 1766. S-au scris din porunca şi cu toată cheltuiala dumnealui Raduh1 
Voinesculu bivu vei stolnic 33 prin osteneala mai micului şi nevrednicului între 
ieromonahi Grigorie ieromonahul. Ori câţi voor ceti pe aciastă carte să zică 
toţi Drnmn ezew să iarte pre Grigorie ieromonahul carele s-au ostenit de au 
scris" 34

. La 174 v0 şi pe coperta de la sfărşit figurează însemnări de lectură : 
„ Scris-am eu Dumitru sân Pascale băcan ot Târgovişte din Târgu din 
năuntru" şi „Am scris eu Mihaiu Andronescu din Târgovişte" atestând 
circulaţia manuscrisului. Din manuscrisul 315 I derivă alte două manuscrise 
cu titluri asemănătoare: manuscrisul 3321 un miscelaneu de 114 file35 

cuprinzând între filele 26-88 v0 Istorie pentru surparea sfintei cetăţi 
Ierusalimului după prorociia D«»mnanlui Hristos care s-au făcut după 
întruparea sa Ia şaptezeci şi doi de ani şi manuscrisul 1817 , alt miscelaneu 
de 274 file36

, conţinând între filele 96-128 lstoriia pentru surparea 4lntei 
cetăţi Ierusalimului , prorociia Domnului Nostru l<su>s H<risto>s care s-au 
făcut dup<ă> întruparea sa la anul 72, text incomplet fără sfârşit . 
Asemănarea textelor celor două manuscrise se poate constata şi din 
reproducerea începutului naraţi unei: 
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Manuscris 3321 

Incipit. Vespasia n deacă 

numai cât luoă cinstea 
chesariceştii vrednicii şi să întări 

poruncitoriu a toată lumea, îndată 
în anul dintăiu al stăpânirii sale 
începu a să griji pentru jidovimea 
ce rămăsese care vrea să să supuie 
lui. Şi sfătuindu-să mult pentru 
aciasta, trimise pre fiiu-său Tit cu 
multe puteri de oşti spre surparea 
slăvitei cetăţi Ierusa limului. (filele 
26-26 v°). 

Manuscris 18 I 7 

Incipit . Vespasiian numai căt 
luo cinstea chesariceştii vrednicii 
şi să întări poruncitor a toată 

lumea, îndată în anul dintâi al 
stăpânirii sale începu a să îngriji 
pentru jidovimea care rămăsese 

de nu i să supusese lui. Şi 

sfătuindu-să mult pentru aciasta 
trimise pre fiiu-său Tit cu multe 
puteri de oşti spre surparea -sfintei 
cetă~ a Ierusalimului (fila 101).] 

În timp ce în manuscrisul 332 1 naraţiunea este completă, în 
manuscrisul 1817 ea se întrerupe la sosirea lui Titus în Antiohia. lată sfârşitul 
din manuscrisul 3321 : ,,Într-acest chip luară rămlenii pre tarea cetate 
Massada a jidovilor. Apoi nu rămase nici o cetate de scutit jidovilor în toată 
Iudeia şi rămase robi jido vii tuturor limbilor până astăzi. Şi atâta era 
învărtoşatf-< inima jidovilor cât fiind ei şi în robie nu vrea să numească pre 
Chesariu domn , zicând că unul iaste Domnul Dumnezeu tuturor . Şi aşa să 
săvârşi stăpânirea jidovilor dinpreună cu toată slava Ierusalimului şi cu 
sfinţeniia Dumnezeeştii biserici lui Solomon. Acestea s-au adunat pre scurt 
din cartea a şasea a istoricului Iosif Flavie pentru războiul jidovilor" (fila 88) . 
În manuscrisul 3321 se întâlnesc însemnărÎ marginale : ,, Aciastă sfântă carte 
este a dummea >lui coconului Dumitrache Fetescu v<tori> vistier ". În josul 
filelor 42-52 v° Fotescu îşi notează data celei de a doua căsătorii cu Elenuţa 
Greceanu la 3 iulie 1785, precum şi aceea a ridicării sale în rangul de al 
doilea vistier la 11 august 1785. Între filele 86 v-87 figurează „ Cinstit şi al 
mieu ca un frate dumnealui Pătraşco Giorocianu şi a noastră slugă" iar între 
filele 92-102 „Aciastă carte iaste din cărţile <rupt > logofeţii , în mică vârstă, ... 
noemvrie 8 dni <zi> 1766 . Acum la anul acesta s-au însemnat şi cu pecetea lui 
de pecetluit şi care s-ar aluneca cu firea ca se o fure să fie afurisit de 3 70 (!) 
sfinţi părinţi de la Nicheiia. Şi s-au scris aciastă carte în luna lui a<gust> 15, 
177 l" (1)37 Alte însemnări de lectură între filele I 03 v

0 
-104: ,, Să <să> ştie că 

am scris eu Stai co sin popa Novac " şi între filele 108 v
0
-109: ,,Cinstitului 

' întărită 
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d<umnea>lui coconului Dumitrache Fotescu vt<ari> vist<ien cu multă 

plecăciune să se închine la Craiova. Mihai logotăt'''8 . 

Cât despre manuscrisul 1817 acesta a fost copiat la 24 august 1789 de 

„Necu lai logotăt, sin <=fiul lui> Ursache", care face numeroase însemnări 

marginale cu caracter istoric (fuga lui Nicolae vodă Mavrogheni din 

Bucureşti, la 7 octombrie 1789, uciderea lui Constantin vodă Hangerli la 18 

februarie 1799, marele incendiu din capitală de la 28 august 1804, cutremurul 

din 13 nov. 1829, epidemia de holeră din 1831 ş.a.) şi de stare civilă39 . 

Gabriel Ştrempel a arătat dintr-un alt manuscris 1820, fila 43 v0 că „Nicolae 

logăfătul sin Ursache" era de fapt numele de botez al logotătului de pe lângă 

isprăvnicatul de Muşcel şi copistului de cronici Ioan Şoimescu40, întâlnit în 

documentele vremii41
. 

Din manuscrisul 3321 derivă un manuscris mai tardiv de 71 de file, 

copiat pe la începutul secolului al XIX-iea la mănăstirea Căldăruşani (azi 

purtând cota ms. 59 din Biblioteca Patriarhiei Române). şi care între filele 2-

43 cuprindea Istoria pentru surparea .~fintei cetăţi a lerusalim11!11i, după 

pror<mciia Domnului Hristos, care s-au .făcut după Întruparea Sa la 

şaptezeci şi doi de ani, cu precizarea : ,,adunată pe scurt din cartea a şasea a 

istoricului losţf flavie, jidovul penim râzhoiuljidovilor. Textul urmărea în 

deaproape pe acel al manuscrisului 3321, fiind complet. Are câteva însemnări 

marginale legate de viaţa monahală a mănăstirii Căldurăşani42 . 

În sfârşit un singur manuscris miscelaneu de 63 file cu nr. 1424 din 

Biblioteca Academiei Române4
", datând din 1773 tără a menţiona numele 

copistului, purta titlul complet întâlnit în manuscrisul matcă slavo-rus nr 3 52, 

derivând şi el direct din arhetipul X şi anume lstoriia penim .rnrparea .~fintei 

cetăţi Ierusalimului, după prorociia D<<nn11111/11i H<l'isf())s, care s-au fâc11t 

după intrupariia /)(())lnnului la şaptezeci şi doi de ani, de J'it, feciorul lui 

Vespasiianu. Textul său este aproape identic celui din manuscrisul 3 151 care 

provine la rândul lui din acelaşi izvor comun (Vezi mai jos schema filiaţiei 

manuscriselor privind Războiul iudaic). Redăm spre exemplificare începutul 

şi sfârşitul naraţiunei din manuscrisul 1424, pentru a compara pe cel din urmă 

cu manuscrisul 3151 figurând în anexa II, varianta A: 

Incipit . Vespasiianu diaca 

numai câtu luo cinstia chesariceştii 

vrednicii şi să întări poruncitoriu a 

toată lumea, îndată în anul dintâiu 

alu stăpânirei sale începu a să griji 

pentru jidovirnea care rămăsese 
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Desinit. Într-acest chip luară 
rămlenii pria taria cetate Massada 

a jidovilor . Apoi nu rămase nici o 

cetate de scutit jidovilor în toată 

Iudeia şi rămaseră robi tuturor 

limbilor până astăzi . Şi atâta era 

care nu vria să să supuie lui. Şi 

stătuindu-se multu pentru aciasta 

trimisă pre fiiu-său Titu cu multe 

puteri de oşti spre surparia slăvitei 

cetăţi Ierusalimului. Iar Titu 

purciase cu oştile pre uscat de la 

Alexandriia la cetatea Nicopoli , 

care iaste departe de Alexandria 

doozeci de mile şi de acolo 

şăzându în luntri, să sloboziră pe 

slăvitul râu Nilul ( fila I). 

de învârtoşităx inima jidovilor , 

cătu fiind ei şi în robie nu vria să 

numiască pre chesariul domnu 

<zicând> că unul iaste domnu 

D<umnezeul> tuturor. Şi aşa să 

savarşt stăpânirea jidovească 

dinpreună cu toată slava 

Ierusalimului şi cu sfinţeniia 

d<mmnezeeştii biserici a lui 

Solomon. Aciastia sântu adunate 

pre scurtu din cartia a şasea a 

istoricului Iosifu Flavie jidovul 

pentru războiul jidovilor ( filele 4 7-

47 v0
). 

Manuscrisul 1424 nu are decât o însemnare marginală eliptică la fila 63, 

datând din timpul domniei lui Ioan Caragea în Ţara Românească (] 812-

1818). (,,Aciasta este scrisă în zilele lui Ioan voievod cu multă plecăciune, 

înţelegând cele scrise de dmmnea>lui să-i fie urmă" <?>) precum o altă pe 

foaia albă de pe coperta de la sfârşit îngăduind datarea manuscrisului: ,, Trei 

sute şi 20 de ani de când au căzut Ţarigradul" (Constantinopol) adică 177344
. 

Rezumând, versiunea din Ţara Românească a Războiului iudaic, 

consemnată în cinci manuscrise, conţinea - prin arhetipul derivând din 

manuscrisul slavo-rus 352 care reproducea textul tipăriturii ruse din 1754 -

sfârşitul capitolului XLII (ultimul) al cărţii a IV-a cu luarea domniei de către 

Vespasian şi pornirea expediţiei lui Titus împotriva Ierusalimului, cartea a 

V-a (27 capitole, unele rezumate) şi cartea a VI-a (47 capitole , unele din ele 

foarte contrase) narând luptele ce . au dus Ja distrugerea cetăţii sfinte şi în 

sfârşit din cartea a VII-a numai capitolele I-XIX şi XXXI-XXXV, cu pieirea 

neînfricaţilor apărători ai cetăţii Masada . Tălmăcirea românească din 

Muntenia se oprea aici, nemaiincluzând extrasele din comentariile lui Opmeer 

şi Alsted . 
În schimb în Moldova traducerea Războiului iudaic s-a tăcut tot după 

un manuscris intermediar slavo-rus, ce a fost însă alcătuit după una din 

editiile ruseşti tipărite la St. Petersburg în 1769, 1773 sau 1775 ( ediţiile V, 

VI ·şi VII ale coligatului reunind parafrazele textelor lui Josephus Flavius şi 
Nestor lskander) . Astăzi codicele se află în Biblioteca Academiei Române 

' întărită 
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sub cota: manuscris slav 57545
. Copia purta titlul rus cunoscut /storija o 

razorenij sveatago grada Jerusalima poproroceniju Gospodinju, hâvşem /HJ 

voploştenij Gospodi v leata 92(') ot Tita, sina Vespasianova între filele 1-79 
v0 46

. La fel la fila 132 v0 figurează în slavonă următoarea însemnare care 
precizează data manuscrisului şi numele copistului; o redăm în traducere 
românească: ,,Această cărticică a fost copiată de călugărul Ieronim , care a 
trăit în acea vreme în pustietatea dintre stânci ce se numeşte Şoim la o 
depărtare nu prea mare de schitul Sf Nicolae din Pustia Deleni 47

; a transcris, 
a legat-o cu hârtia sa şi a dăruit-o sfântului lăcaş pentru veşnica lui pomenire 
pe când era egumen ieromonahul Theodosie, 1777 iun<ie> 24". Ulterior 
codicele a ajuns la mănăstirea Vorona Uud. Botoşani) (însemnare pe fila albă 
de pe verso-ul coperţii), fiind dăruit apoi Academiei Române de 
Administraţia Casei Bisericii la 14 noiembrie 1908 48

. În româneşte, textul a 
fost tălmăcit printr-un arhetip din care derivă manuscrisele 124 şi 3 531 din 
Biblioteca Academiei Române , ambele datând din 1782. Primul manuscris de 
4 l file conţine numai naraţiunea intitulată eliptic Istoria pentru râsipirea 
Ierusalimului (filele 1-40) şi conţine numeroase însemnări pe filele40-4 l v0

. 

Prima este şi cea mai însemnată: ,, Această istorie a scris-o ieromonah 
Nechifor ot măn<ăs>t<i>re Doljeştii49, cu toată cheltuiala mea, şi pentru 
osteniala lui i-am dat l 20 de bani şi am iscălit I 782 iul< ie> 20 . Dimitrache 

Hârlescu paharnic "50
. Urmează apoi alte câteva însemnf1ri de familie (naşterea 

fiului Dimitrie Hârlescu , Constandin, la 20 iulie 180 I )51
, precum ~i atestări de 

citirea lucrării de către un polcovnic Gheorghe şi Constandin Orzeianu la 27 
martie 1803, Iordache Morţun la 21 iunie 1804, Constandin 1-lârlcscu la 18 
februarie 1817 . La o dată necunoscută cartea schimbă proprietarul deoarece 
la fila 40 v0 figurează însemnarea : ,,Aciastă sfântă carte care este rf1sipirea 
Ierusalimului este a cuvioşii sale Iosif Răşcan ierodiacon" 52 (Reproducerea 
unor fragmente din această versiune a Războiului iudaic figurează în Anexa 
II , varianta B) . Din acest manu scris 124 derivă manuscrisul 5847 din 
Biblioteca Academiei Române de 3 5 file53

, cuprinzând tot numai textul 
naraţiunei Istorie pentru răsipirea Ierusalimului între filele 1-33, cu 
adaosurile lui Opmeer şi Alsted între filele 33-34 şi dat a alcătuirii copiei la 
fila 3 5: ,, Veliat 1795 luna lui mart<ie> în 17'' . Pentru comparaţia cu 
manuscrisul 124 redăm începutul şi sfârşitul textului : 

Incipit. Când numai decăt 

au luat Vespazian cinste 
chesariceştii vrednicii şi fu întărit 
poroncitoriu a toată lume , îndată 
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Desinit . lntr-acesta chip 
luară râmlenii pre vârtoasr1 şi tare 
cetate a jidovilor ce sr1 chicma 
Masada . Iar după luare cetăţii 

în anul dintăi a împărăţii sale au 
început a gândi pentru jidovi , care 
mai rămăseseră de nu vrea să să 

supue lui. Şi multă sfat făcând 

pentru aciasta , au trimis pre Tit, 
fiul său, cu multă putere, ca să 

risipească pre pre slăvita cetate 
Ierusalimului . Iar Titu ridicăndu

se cu oştile sale de la Alexandria , 
au mers pe uscat în cetate 
Nicopolul, care iaste departe de la 
Alexandria 20 de mile, şi de acolo 
în Elada (!), suindu-să în vasă, să 
sloboziră pre pre slăvita apă ce să 
chiamă Nilul ( fila 1). 

aceştiia nu mai era altă sprijineală 
în toată Iudeia şi căzură toţi 

jidovii în robie, până în ziua de 
astăzi . Aşa de cumplită şi de 
tiranăx inimă iaste a jidovilor , că 
fiind acum robiţi, nu vrură să 

numiască lor domn pre Chesariul, 
zicând că pre unul avem Domn, 
Dumnezeul tu turor iar Chesariul 
nu ne iaste noao domn . Şi măcar 
de-i şi munce xx pentru aciasta , însă 
nu vrură să înceteze de la 
răutatex."'~ lor şi aşa să sfârşi 

stăpânirea jidovilor împreună cu 
toată slava Ierusalimului . . Deci 
aceste dar sănt adunate în scurtu 
din a şesă carte a oştilor jidovilor , 
scrisă de Iosif jidovul istoricul , 
feciorul lui Flavie (!), care să 

pomeneşte în istorie aciasta , la 
rănd căzănd întâi el rob la râmleni 
la războiul cel dintâi din Ierusalim. 
(fila 3 3 ) . 

Din arhetip am afirmat că derivă şi manuscrisul 3531 din Biblioteca 
Academiei Române , manuscris miscelaneu de 2 14 file, din care textu l 
naraţiunei ce ne interesează intitulată eliptic Istoria răsipirii Ierusalimului 
ocupă doa r filele 3-71 v0 La fila 2 se specifică într-o însemnare că „Aciastă 
carte minunată ce se află scrisă la începutu Istoria răsipirii Ierusalimului iară 
după aciasta altă istorie ethiopicească, ce se numeşte lliodor, cartea din Dtâi, 
isto rie foarte frumoasă, spre îmbogăţirea minţii celui ce va vrea ca să să 
îmbogăţească pre sine cu înţelepciunea, iaste a dummia> sa Costandin Paladie 
spat<ar> mare . S-au scris cu toată cheltuiala dumnisade > în Târgul Neamţului 
de mine cucernicul şi mult păcătosul Andriotaxitulu , dascăl ot Neamţ, i 
tipo graf. Leat 1782 iunie 24". La fila 2 v0 figurează şi un desen alegoric 

stângaci în peniţă reprezentând zidurile cetăţii Ierus alim (în chinovar adică 

' dârză 
"-' chinuia 

x.xx încăpăţânarea 
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roşu şi negru). Codicele a ajuns ulterior în mâinile altui proprietar ce nu se 
semnează decât cu iniţialele C. A: ,, Cumpărată şi numărată între cele cărţi ce 
au dat D<mmnezeu a mă sluji în ele. C.A" (fila 71 v0)54

. Din acest text al 
Războiului iudaic provine şi copia anonimă din 31 iulie 1796 purtând acelaşi 
titlu !storiia răsipirii Ierusalimului (manuscris 5774 din Biblioteca 
Academiei Române, filele 1-104 )55 Manuscrisul nu posedă decât precizarea 
datei copierii lui la fila I: ,, 1796 iulie 31" iar la fila I 04 „ Şi s-au scris această 
istorie în luna lui octomvrie în 28, la anul 1796" ; mai figurează o însemnare 
de lectură, la aceiaşi filă, din 16 februarie 1844, a unui Grigore Milicescu (')) 
mărgilar. 

Pentru dovedirea filiaţiei dintre aceste manuscrise redăm începutul ş1 
sfărşitul despre Războiul iudaic: 

Manuscris 3531. 
lst<~ria răsipirii Ierusalimului 

Incipit. Când numaidecât 
au luat Vespezian cinstea 
chesariceştii vrednicii şi fu întărit 
poruncitoriu a toată lumea, îndată 
în anul dintâi al împărăţii sale au 
început a gândi pentru jidovii carii 
mai rămăsese de nu vrea să i se 
închine lui. Şi mult sfat făcând 

pentru aciasta au trimisu pre Titu, 
fiiul său cu multă putere ca să 

răsipească prea slăvita ce,t'ate a 
Ierusalimului. Iară Tit rădicăndu
se cu oştile sale de la Alexandriia 
au mersu pre uscat în . cetatea 
Nicopolul, care iaste departe de la 
Alexandriia 20 de mile şi de acolo 
în Elada, suindu-să în vasă, să 

sloboziră pre prea slăvita apa 
Nilului. (filele 3-3 v0

) . 

Desinit. Şi întru acesta 
chipu luară râmulenii pre vărtoasă 
şi tare cetate a jidovilor ce să 

chiema Massada. Iară după luarea 

22 

Manuscris 5774. 
Istoria răsipirii Ierusalimului 

Incipit . Când numai deacă a 
luat Vespazian cinste chesariceştii 
vrednicii şi fu întărit poruncitoriul 
a toată lumea, îndată în anul dintâi 
a împărăţiei sale au început a 
gândi pentru jidovii carii mai 
rămăsescrr1 de nu vra să i se 
închine lui. Şi mult sfat făcând 

pentru aciasta, au trimis pre Tit, 
fiiul său, cu multă putere ca să 
răsipească pre prea slăvita cetate a 
Ierusalimului. lară Tit rădicăndu
să cu oştile sale de la Alecsandriia, 
au mers pre uscat în cetatea 
Nicopol, care este departe de la 
Alecsandriia 20 de mile şi de 
acolo în Elada, suindu-să în vasă, 
să sloboziră pe prea slăvita apa 
Nilului ( fila 1). 

Desinit. Şi întru acesta chip 
luară râmlenii pe vârtoasa şi tare 
cetate a jidovilor ce să chiiamă 

Masada. Iar după luarea cetăţii 

cetăţii aceştiia numai era altă 

sprijineală în toată Iudea şi căzură 
toţi jidovii în robire până în ziua 
de astăzi . Aşa de cumplită şi 

tiranăx inimă iaste a jidovilor, că 
fiindu acum robiţi nu vrură să 

nu mască Iaru domnu pre 
Chesariul, zicându că pre unulu 
avemu Domnu Dumnezeulu 
tuturora . lară Chesariul nu ne 
iaste noao Domn. Şi măcar de-i şi 
munceax.x pentru aciasta, însă nu 
vrură să înceteze de la răotatex.xx 

lor. Şi aşa se sfărăşi stăpânirea 

jidoviloru împreună cu toată slava 
Ierusalimului. Deci aceste dară 

sântu adunate în scurtu clinu a 
şase carte a oştirii jidovilor scrisă 
de Iosif jidovul, istorniculu, 
feciorulu lui Flavie (1), care să 

pomeneşte în istorie aciasta la 
rându căzându întâiu elu rob la 
râmăleni la războiul cel dinătăiu 
dină Ierusalimu. (filele 67 v0-68) . 

lară Petr Ompeeer (') 
istoricul scrie mai în scurt într
acesta chip (filele 68-70) . 
lară Ioan Alestedii într-acesta chip 
numără pre jidovii carii au perit la 
Ierusalim (fila 70) . Text final 
apocrif cu caracter religios (filele 
70 v0-71 v0

). 

aceştiia nu mai era altă sprijineală 
în toată Iudeia şi căzură toţi 

jidovii în robie până în zioa de 
astăzi . Aşa de cumplită şi tiranăx 

inimă iaste a jidovilor că fiind 
acum robiţi nu vrură să numească 
lor domn pre Chesariul, zicând că 
pre unul avem Domn Dun:nezeul 
tuturor, iar Cht!sariu nu ni este 
noao domn. Şi măcar de-i şi 

munceax.x pentru aciasta, însă nu 
vrură să înceteze de loc răotateax.xx 

lor. Şi aşa să sfărşi stăpânirea 

jidovilor împreună cu toată slava 
Ierusalimului. Deci dar acestea 
sunt adunate în scurt din a şasa 
carte a oştirii jidovilor, scrisă de 
Iosif jidovul, istornic, feciorul lui 
Flavie (!), care să pomeneşte în 
istoria aciasta la rând, căzând 

întăiu el rob la războiul cel dintâiu 
din Ierusalim (filele 98 v0-99). 

Iar Pentru (I) Ompiar ( ! ) 
istornicul scrie mai în scurt într
acestaşi chipu (filele 99-lOl v°). 
Iar Ioan Stedii (1) într-acesta chip 
numără pe jidovii care au perit la 
Ierusalim. (fila 1 O 1 v0

). 

Text final apocrif cu caracter 
religios (filele 1 O 1 v0 -103 v°). 

După cum se poate constata deosebirea variantelor moldovene faţă de 
cele muntene tălmăcite din parafraza rusă a Războiului iudaic, constă în 

x dârză . 

xx chinuia 
,x., încăpăţânarea 
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faptul că ele conţin şi extrasele rezumative din textele istoricilor occidentali 

Opmeer şi Alsted , absente din manuscrisele ce au circulat în Tara 
Românească. · 

Reproducem grafic schema traducerilor româneşti ale Războiului 
iudaic ilustrând filiaţia diferitelor variante : 

Copie slavo-rusă 
1754-1764 

ms x_ slav 3 52 

(Ţara Rornească) 

X 

~ 
ms. 3151 ms. 1424 

(~73) 

ms . 3321 ms. 1817 
(1771) (1789) 

ms. 59 (sec. XIX) 
(Bibi. Patriarhiei 

Române) 

Text rus tipărit 
ed. a III-a , St. Petersburg , 1745 

Text rus tipărit ed. a IV-a , 
St. Petersburg , 1765 

Text rus tipărit ed . a V-a, 
St . Petersburg , 1769 I ---
Text rus tipărit ed . a VI-a, 
St. Petersburg , 1773 

Text rus tipărit ed . a Vll
a, St. Petersburg, 1775 

ms. 35r (1782) 

ms. 5774 (1796) 

' Manuscris (prescurtare utilizată în întreg tabelul) . 
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( 'opic slavo-rusă 

1777. 
ms. slav S7'5 
(Moldova) 

I 
X 

ms. 12/IJŞ] ) 
I 

ms. 5847 (J 79~) 

Din punct de vedere al receptării, manuscrisele româneşti conţinând 

cărţile V-VII din Războiul iudaic au avut o oarecare circulaţie în principate, 

corespunzând unei anumite mentalităţi de opoziţie împotriva dominaţiei 

otomane, cu o coloratură religioasă, întâlnită în unele straturi ale societăţii 

noastre , năzuind - printre altele - şi la eliberarea cetăţii sfinte a Ierusalimului 

de sub stăpânirea necredincioşilor56 . Astfel din notele de lectură şi 

însemnările iscălite de majoritatea cititorilor rezultă că în afara boierilor 

comanditari : fostul mare stolnic Radu Voinescu , al doilea vistier Dumitrache 

Fetescu şi logofătul Ioniţă Şoimescu din Ţara Românească; marele spătar 

Constantin Palade şi paharnicul Dimitrache Hârlescu din Moldova, 

fragmentele traduse din opera istoricului evreu antic au mai găsit audienţă la 

boierii Costache Hârlescu şi Ioan Morţun şi la ierod iaconul Iosif Răşcanu, 

toţi din Moldova, precum şi la câţiva reprezentanţi ai clasei de mijloc a 

târgoveţilor: Dumitru sin Pascal băcan din Târgovişte, Mihai Andronescu din 

Târgovişte, Pătraşco Giorocianu , Mihai logofăt (scrib), Staico sin popa 

Novac din Muntenia, Gheorghe polcovnic, Constantin Orzeianu şi Grigore 

Milicescu (?), mărgelar. 
În sfârşit ultima traducere a coligatului Josephus Flavius-Nestor 

lskander cunoscută în principate , efectuată direct după ultima ediţie rusă a 

culegerii publicată la St. Petesburg în 1854, s-a datorat ieromonahului 

Anania Melega, confesorul Regimentului Călăraşi, fiind tipărită la 21 ianuarie 

1869 la Bucureşti şi închinată principelui Carol 157
. Motivaţia acestei noi 

traduceri editorul o făcea în cuvântul introductiv Către lectori unde într-un 

stil prolix şi etimologizant - afirma că „ istoria risipirei renumitei cetăţi a 

Ierusalimului " este „adunată de către oarecare capabil autor al naţiei 

slavona-ruse , de la mai mulţi autori vechi' ', dar „deşi am putea suposa ca să 

se fi dat la lumină şi de către oarecine în limba naţiei noastre , tot trebuie a ne 

suposa mai mult că acum nu se mai află şi apoi pe lângă aceasta o cunosc 

mulţi f<;>arte în prescurtare, încât cele mai importante acte şi necesar ii 

curiozităţi ale timporalelo r precauţii de pe atunci, sunt trecute cu vede rea din 

cauza feluritelor exprimaţii. Apoi pentru aceasta eu am şi luat măsurile cele 

mai de urgenţă întru a traduce iluminata istorisire " a acestei renumite 

Capitale , ,,ca fiecare lector să se convingă şi să rămâie îndestulat , când o va 

studia după stilul modern "58
. Şi apoi editorul rezuma în 20 de capitole (p. 13-

62) conţinutul cărţilor . V-VII din Războiul iudaic , fără episodul cuceririi 

cetăţii Masada, dar cu un aşa-zis capitol XXI conţinând „Testifica~unea x 

' mărturia, atestarea 
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istoriografilor Petru Ompeer (') şi Ion Alstedie pentru surparea cea din urmă 

a Ierusalimului" (p. 62-65). 

Prea zelosul ieromonah , în lăudabila sa râvnă de a reedita într-o ediţie 

„modernă'' cunoscuta lucrare a lui Josephus Flavius, a trecut , însă, cu 

vederea faptul că Războiul iudaic mai fusese tipărit în româneşte cu 48 de 

ani înainte , într-o versiune versificată de publicistul braşovean Ioan Barac 

(1776/7-1848). Într-adevăr acesta din urmă a publicat la Bucureşti, în 1821, 

Risipirea cea despre urmă a Ierusalimului.... Scoasă din cartea lui Iosif 

Flavie pre scurt şi în 9 cântări în stihuri ... (în 8°, 245 p.)59
, cu un inspirat 

Cuvânt inainte. Barac scria că „Ierusalimul au vânat ochii lurriii spre sine atât 

cu slava sa, cât şi cu patimile sale cele de pre urmă. Vrednic este şi astăzi de 

pomenire . Poate afla omul aicea, ca un casnic bun ... nişte învăţături vrednice 

a le ţinea ... Spre acest sfârşit, poftesc a slobozi această cărticică înaintea 

lumii. O am scris cu rânduiala aceia cu care Iosif Flavie o au scris. M-am 

ţinut de slobozeniia aceia, de scrisorile lui cele mai pre larg scrise, unde s-au 

căzut le-am scurtat şi cele scurte , unde au fost lipsă, le-am mai luminat. O am 

împărţit în 9 cântări şi aşa o am îmbrăcat intru o formă de cuvântare în stihuri 

alcătuită. Am scris ... pentru ca să vază vitejia nu numai a romanilor, ci şi a 

evreilor , pre care neam, mulţi prea de jos a fi fost îl socotesc . Ne putem mira 

aicea la multe lucruri şi de romani şi de evrei. Dacă se poate întinde prin 

aciasta osteneală a mea o cunoştinţă despre lucrurile cele vechi; decă poate 

să înveţe supuşii . . dacă se poate întări pacea casnicilor şi decă poate să 

crească cât de cât măestriia poeziei în limba românească, foarte mă voi 

bucura. Şi poftesc ca acel scopos , spre care s-au sens, să poată face 

desăvârşită lucrare în inima cetitorilor" 60
. 

În realitate , însă, poemul constituia o transpunere liberă a textului 

istoricului evreu de pe o ediţie greco-latină a vremii alcătuită de literatul 

Ferenc Nagy ( 1765-1820), profesor la colegiul reformat din Sarospatak , 

publicată în 1799 sub titlul A Pârtos Jerusalem IX l11ekekhmn (Căderea 
Ierusalimului în 9 cântări) şi tradusă foarte fidel, după versiunea maghiară, de 

Ioan Barac 6 1
. În pofida intenţiilor generoase ale publicistului braşovean de a 

îmbogăţi poezia românească prin tratarea unui subiect atât de sensibil, 

versificaţia poemului său era insuficient cizelată şi rima imperfectă -cu toate 

că se întâlneau şi unele strofe mai inspirate. Totuşi publicul a apreciat-o şi 

cartea s-a bucurat de un anumit succes în rândul iubitorilor de cultură, 

avându-se în vedere şi faima istoricului Josephus Flavius, inspiratorul lucrării . 

Iată-ne acum ajunşi la sfârşitul acestei analize . Am încercat să înfăţişez 

- pe cât am putut - într-o viziune de ansamblu felul în care a fost receptată 
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opera lui Josephus Flavius în vechea literatură română într-o perioadă relativ 

târzie faţă de restul celorlalte ţări europene , dar într-un mod nu lipsit de 

interes şi fără a i se altera - în mod prea flagrant - mesajul primordial. Deşi i 

s-au atribuit în mod gratuit pr imele atestări privitoare la Isus Hrist os în 

lucrarea sa de bază Antichităţile iudaice şi prin aceasta s-a bucura t de multă 

popularitate şi de o largă răspândire în Europa creştină, totuşi atât la noi - ca 

şi în alte părţi - Josephus Flavius a fost privit ca un autor evreu , sincer ataşat 

de tradiţiile poporului său iar opera sa considerată ca un produs al culturii 

iudaice. 
Antichităţile iudaice au interesat mediul te ologa l românesc din Şchei i 

Braşovului prin erudiţia şi vastele cunoştinţe ale autorului , comple tând în 

privinţa atâtor raporturi istoria biblică şi relevând superioritatea morală a 

poporului evreu prin credinţa într-un singur Dumnezeu faţă de celelalte culte 

politeiste proliferând în antichitate . Tot aşa Râzhoiul iudaic a pus în lumină 

jertfa şi eroismul evreilor asupriţi de romani şi care nu şi-au precupeţit vieţile 

pentru a-şi apăra credinţa şi libertatea; comportarea lor a constituit o pildă de 

abnegaţie şi sacrificiu iar distrugerea cetăţii Ierusal imului şi pro fanarea 

locurilor sfinte au fost privite cu compătimire, dar şi ca o „pedeapsă" divină 

pentru ura şi dezbinările ivite între ei. 

Lectura operelor lui Josephus Flavius a contribuit la înălţarea 

sufletească a celor ce l-au citit şi l-au înţeles - atât cât a fost cu putinţă -

ridicând, în acelaşi timp, în ochii românilo r pre st igiul vech ii culturi a evreilor, 

fiii unui popor atât de oropsit şi de nedrept persecutat în istorie . 
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NOTE 

. x. O variantă prescurtată a acestui material a apărut sub titlul Receptarea 

operez ha Josephus Flavius în vechea literatură română în „Revista istorică" serie 

nouă, tomul III (I 922) , nr. 3-4, p. 287-302. 

1. Virgil Cândea , Raţiunea dominantă - Contrihu ,tii la istoria umanismului 

româneasc, Cluj-Napoca , 1972, p . I 72-190. · · 

. 2 . Op. cit .. p. 189. Vezi mai nou Andreea Vlădescu Lupu , Retorica 

1omznantă sau despre a lui Iosif Macav ei carte. în „Dacoromania. Jahrbuch fur 

Ostliche Latinităt", Munchen, voi. 7 (1988) . p. 165-172 . 

3. Miha il Moxa , Cronica universalâ (cd critică de G . Mihăilă). Bucureşti 
1989, p. 129 şi nota 3. · ' 

. 4. Manu scrisul s-a păstrat în Biblioteca cokgi11lui unitarian din Cluj , azi 

fihala CluJ a Bibliotecii Academiei Române . El a fost 1.:ditat fragmentar de 

Szadeczky Lajos, Cserei tdrtenetbolcsel eti miivl' (Opera de filozofic a lui Cserei) în 

,,Tortcnelmi Tar ", Budap est, 1906, p. 425-552 . 

5 . Corneliu Dima Drăgan şi Mihail Carataşu , li n cuiu lu)!. necunoscut al 

Bibliotecii mănăstirii Hurezu, în B.O .R, LXXXVII ( I %9). nr . 5-<i. p. 41. 

. 6 . Corneliu Dima-Drăgan, Bibliot eci umanisll' rom1Îfll'Şf 1. Bucureşti . 197 4, 
p . 59 , 107 şi 124-125 , n . 160. 

7. E. de Hurmuzaki , Documente privitoare la istoria romdnilor . voi. XIV3, 

Bucureşti, 1936, p. 148, doc . XCV , nr . 80. 

8. Ceasorn icul domnilor de Antonio de Guevara . Traduccn.: din limba latină 

de Nicolae Costin (ed. Gabriel Ştrempel), Bucureşti, 1976, Introduc ere, p. XVI şip . 

XXXII-XXXIll. 
9. Ibid em, p. XLI 

10. l hidem, p. 141 şi 152- 153. 

11. Mihail Carataşu, Ştiri noi privitoar e la bibli oteca Mîtropoliei din 

Bucureşti în secolul al XVI.11-lea. în „ Studii şi cercetări de bibliologie ", XIII ( 1974). 

p . 137 şi 142, nr . 121. , 

12. D . Fecioru , Un catalog vechi de manuscris e şi cărJi al Hihliotec ii 

Mănăstirii Neam ,tului , în BOR , LIX (1941) , nr . 7-8, p . 434. 

28 

13. Dimitrie Cantemir , Hroni cul vechi mei a romano-moldo-vlahilor (ed. 

Stela Toma) , Bucureşti, 1981, p . 135-136 (cu identificar ea noastră corectă) . 

14. Idem , Sistemul sau întocmirea religie i muhammedane în Opere 

complete. VIIl 2 (ed. V. Cândea), Bucureşti , 1987, p . 451. 

15. Ştefan Ciobanu , Dimitri e Cantem ir în Rusia , în „Analele Acad emiei 

Român e", M.S.L. , seria a III", tom . II (1925) , mcm . 5, p. 439 . 

16. Laff ont-Bompiani , Dicti onnaire des oeuvres de tous Ies temps et de tuus 

Ies pays .. (Il",ed.) , vol. I, Paris , 1955, p. 128. 

17. Vezi o sumară descri ere a sa la Gabriel Ştrempel, Catalogul 

manuscriselor româneşti, voi. II, Bucureşti, 1983, p. 159-160. 

18. Gh . Bariţiu , Un op nepublicat, în „Transilvani a" , Braşov, X (1877) , nr. 8 

(15 aprilie) , p . 96; G . Bogdan Duică, Ioan Barac, Bucureşti , 1933, p. 44 : Candid C . 

Muşlea, Biserica ,~f Nico lae din Şcheii Braşovului, Vol. Tl, Braşov, 1946 , p. 207. 

19. Ibidem, p. 138-139 , 141, 146, 149, 155-15 6, passi m; menţiune şi la P. 

Cernovod eanu , Preoccupations en ma fiere d 'histo ire uni verse /le dans 

l 'histor iograph ie roumaine aux XVII" et XVIII" siecles (IV), în „ Revne roumaine 

d'histoire", XI (l 972) , nr. 1, p. 74-75 . 

20. Notă în ms. 1159 (fost ms. Gaster 98) din Biblioteca Academiei Române , 

f. 32 v0
, cf. G. Ştrempel, FI. Moisil , L. Stoianovici , Catalogul manuscriselo r 

româneşti, voi. IV, Bucureşti, 1967, p . 232. 

21. C. Muşlea, op. cit., II , p . 206. 

22. Ibidem , p . 181, 186-188 , 197, 203 ,-205 şi 315: P. Cern ovodeanu , La 

genealog ie, auxi liaire de l 'his toire /itteraire en Rouman ie în Recuei/ du I J" 

Congr es internatio nal des sciences genea logiq11e et heraldi que Liege -1972, Bra ga 

(Portugalia) , 1974 , p . 143. 

23 . Idem, anexa II . 
24 . Vezi Gh . Ghibănescu, Surete şi izvoade , voi. IX, laşi 19 l 4, spiţa 

neamului Catargi. 
25. Flavio Giuseppe, La Guerra Iudaica a cura di Giovanni Vitucci , Voi. I , 

Milano, 1974 , p. XXI-XXII (Jntroduzi one). 

26. Laffont -Bompiani , op. cit., II , p . 487; D. Ab rudan, Iosif Flaviu - istoric 

al epocii intertest amentare. Importanţa so pentru. cunoaşterea contextului în care 

a apărut creştinismul în „ Mitropolia Ardealului", XXXII ( 1987), nr. 3, p. 16- 18. 

27. Flavio Giu seppe, op. cit ., p . XXXVI-XXXVIII (Jntroduzione ). 

28 . N . A. Meşcerski, IstorUa Iudeskoi voinâ l osUa Flavia o drevneruskom 

pe revode (Istoria războiului iudeilor de Iosif Flaviu în vechile traduceri ruse) , 

Moscova , I 958 , p . 19-20; Natalino Rado vich, l i festo russo antico delia „ Guerra 

Giudaica ", in Flavio Giusepp e, op. cit„ II, Milano , 1974, p. 621 -634. Vezi textul 

rus cu traducerea în franceză în Josephe , Ic jui f, La p rise de Jerusalem (ed. V Istrin 

- P. Pascal - A Vaillant) . tom. I-II , Paris , 1934- 193 8. 
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29. N. A. Mcşccrski, op. cit.. p. 163-164 ; Opisanie izdanU grajdanskoi 

peciati 1708 - ianvarii 1725g. Opisanje izdanU napeciatanâh pri Petre 1. Svodnâi 

katalog (Descrierea ediţiilor tipăriturilor laice , 1708 - ianuarie 1725. Descrier ea 

ediţiilor tipărite sub Petru I. Catalog general), ed. T. A. Bâkova şi M . M . Gurevici, 

Moscova - Leningrad , 1955, p. 138 - 142 . 

30. lhidem . 
31. Vezi şi D . P. Bogdan, Despr e manuscrisel e slave din Biblioteca 

Acad emiei Român e. în „Arhiva românească", JV ( 1940) , p. I 08 , n. 4. 

32 . Vezi Gabriel Ştrempel , Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R 3101-

././13, voi. III, Bucureşti, 1987, p. 30-31. 

33. La 29 mai 1746 este întâlnit ca logofăt, cf. Theodora Rădulescu, Sfatul 

domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secol ul al XVIII-iea . Liste 

cronologice şi cursu.,· honomm , Bucureşti. I 972, partea a II", p. 318, n . 1028. 

34 . Însemnarea figurează la G . Ştrcmpcl , Copişti de manuscrise româneşti 
până la 1800. vo i. I, Bucureşti, 1959, p. 96 . 

35 . Idem, Catalogul..., III , p. 84-85 (între f. 62 v0 
- 63 textul prezintă 

discontinuităţi , lipsind file) . 
36. Idem , Catalogul ... B.A.R . 1601-3/00 . li. Bucureşti , 1983 . p. 68-69 . 

3 7 . Însenmările sunt redat e cu uncie greşeli de G . Ştrcmpcl , JlfJ . cit.. lll , p . 

84-85. Pentru identificarea familială corectă şi cariera lui Dumitrache Fotescu vezi 

Biblioteca Academiei Române , A 659 Fişierul Stefân I> ( irecianu. cutia 60, fişa 

181. 
39. Aceste însenmări sunt inedite . 

39. Toat e reproduse în G. Ştrempel, op. cit., 11, p . 68-69. 

40. Idem, Copişti de manuscrise .. , L p. 241. 

41. Vezi Biblioteca Academiei Române , A 659 Fişierul ,>'te/ân /) ( irecianu. 

cuti a 109, fişele 49-55 . 
42 . Pr. D . Fecioru , Catalogul manuscriselo r din Bihlioteco J>otriarhiei 

Român e în „ Studii Teologic e", seria li", anul XIV (J 962), nr. 3-4 .. p . 241-242. 

43. G. Ştrempel , Catalogul. .. B.A.R. /-1600. I, Bucureşti , 1978 , p . 325. 

44. Însemnări inedite . 
45 . G. Bez viconi , Contribu .tii la istoria relaţiilor româno-ruse . Bucureşti, 

1962 , p . 140 . 
46. Repartiţia pe file era unnătoarea: asediul şi cucerirea lernsalimului (f. 1-

73 v°); căderea cetăţii Masada (f. 73 v0
- 76) ; comentariile istoricului Peter Ompeer 

(') (f. 76- 77 v'1) şi ale lui Johann Alsted (f. 77 v0-78 v11); final cu text religios apocrif 

(f. 78 v0-79 v0
). 

4 7 . Este vorba de Schitul D eleni - Hârlău din jud . laşi , numit pc vremuri 

Sihăstria din Codrul Delenilor, sau Sf. Nicola e din Lacuri , lăcaş construit în 1724 

de marele vistier Iordach e Cant acuzino şi fiind ruin at a fost dezafe ctat cultului din 
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1904 , cf. Nicolae Stoicescu , Repertoriul bibliografi c al localităţilor şi 

monumentelor medievale din Moldova. Bucureşti , 1974 , p. 248. 

48. Vezi însenmări de pe ms . slav 575 la Biblioteca Academiei Române . 

49. Înjud. Neamţ. 
50 . Vezi şi G . Ştrempel, Catalogul ... l , p. 41. . 
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date la Alexandru V. Perietzianu - Buzău, Vidamostie de boierii Moldovei aflaţi în 

ţară la 1829 (I) în „Arhiva genealogică", laşi l (VI) ( 1994) , nr . 1-2, p 275 . 

52 . Însemnările menţionate mai sus sunt inedite . 

53 . G. Ştrempel, Catalogul ... B.A.R. 4414-5920, IV , Bucureşti , 1992, p. 411 . 
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160 . 

55. Catalogul ... IV , p. 397. 
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XVIIr siecles (II) în „ Revue roumain e d' histoir e", X (1971), nr. 4, p. 709-71 2. 

57. M . Şesan, La chute de Constantinopl e et Ies peup les orthodoxes în 

,,Byzantinoslavica ", Praga , XIV ( 1953 ), p . 282 . 

58. Ananie Melega , fra gment istoricu asupra ultimei distrucţii a sanc tei 

cetă,ti Ierusalimului ... Bucureşti, Imprimeria Statului , 1869 , p. 11. 

5 9. Biblioteca Academi ei Române , Cartea românească veche ( CRV) l 112 . 

60. I. Bianu - N Hodoş , Rihliogrr4ia românească veche. voi. III, Bucureşti, 

1936 , p. 370-371 . 

61 . G. Bogdan-Duică, Ioan Baro c, Studii, Bucureşti, I 933, p . 44-45: P. 

Cemo vodeanu , op. cit .. (V) în „ Revu e roumain e d ' histoire ", XIII (l 974) , nr. l , p . 
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ANEXA I 

1. Josephus Flavius, Antichităţile iudaice. 
(Biblioteca Academiei Române, manuscris 2080) 

<fila 2> Aciasta s-au scris la Lipea la anul lui H<risto>s 1691 
Mărturiile scriitorilor celor vechi şi pentru Iosţf şi pentru lucrările 

lui: Evsehi Pamfilie la IstoriiaBisericească. 

C'artea 3a Cap. 9 

Incipit : Iosif feciorul lui Matathiia preotul Ierusalimului, carele singur 
dă la începutul războiului jidovesc, nu numai au biruit pre râmleni ci şi la alte 
războaie celelalte, după aceia silit au fost a fi de faţă acest Iosif, nu numai la 
neamul său ci încă şi la râmleni, în vremea aceia s-au socotit a fi mai ales 
dintre jidovi pănă atâta cu cât la cetatea Romii au avut cinstea a să înpodobi 
cu un chip zidit fiind la Râm. Pe lângă aciasta şi cărţile ale lui care cu mare 
sârguinţă de dânsul s-au făcut, au avut cin<fila 2 v°>stea a să priimi la 
bib<l>iotheca Râmului şi să fie ca întru o pomenire. Acest Iosif au 1mpărţit pre 
istoria lucrurilor jidoveşti celor vechi, au împărţit în 20 de cărţi întregi, 
aşijderea şi pre Istoriia pentru războiul jidovesc ce s-au întâmplat în vremea 
lui, întru care el singur chivernisitorind au scris în trei cărţi, care lucruri nu 
numai în limba greciască ci şi în cea părintească au scris, precum singur 
mărturiseşte, căruia să cade a să crede cum că de dânsul adevărat au fost 
scrise pentru multe pricini. Să zicem cum că şi alte doao cărţi pentru 
vechimea jidovilor mai curat de la dânsul s-au luminat, întru care cărţi nu 
numai împrotiva (1) lui Apion gramaticul, carele în vremea aceia foarte tare 
să înpotriviia cu scrisorile sale asupra jidovilor ci şi înprotiva ( 1) cel oral alţi 
carii să siliia asupra pe patriia şi pre strămoşii neamului jidovesc şi pre 
aşezământurile ale lor cu mare batjocură şi cu necinste, cu bărbăţie şi cu 
cuvânt au stătut împotri<fila 3 >vă . Afară de aciasta este şi alt lucru vestit şi 
care nu să cade a să trece cu vederea, adecă pentru socotinţa care iaste 
singură ia povăţuitoare minţii, ce s-au lucrat de dânsul, care lucru unii 
socotesc a fi al Macaveilor, pentru aciasta când gâlcevile cele grele 
oarecărora jidovi carii cu suflet tare şi bărbătesc pentru blagocestiia către 
Dum<n>ezeu până la moarte s-au luptat! Vieţe întru sine cuprind mai - nainte 
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la cartea cea de pre urmă a doaozecilea pentru vechimea, el singur dăscoperit 
arată în ce chip au aşezat înţelegerile părinteşti a jidovilor pentru 
D<mmnezeu, pentru fiinţa lui şi pentru legile lui, în ce chip unele dintr-ânsele 
trebue ca să se facă, iară altele în ce chip sânt oprite; acestea toate le 
cuprinde în 4 cărţi. Aşijderea aduce aminte pentru scrisorile celelalte carele s
au tăcut cu sârguinţa şi cu strădaniia lui. 

<fila 3 v0>. Jeronim la cartea pentru scriitorii cei bisericeşti. 

Iosif feciorul lui Mathatie preotul din Ierusalim, s-au robit de la 
Vespasiian, cu Tiber (!) feciorul lui au rămas. Acesta viind laRâm, şapte cărţi 
au cinstitîmpăraţilor ale războiului jidovesc, precum părintelui aşa şi fiului 
său, care cărţi s-au pus la bibliotheca cea de obşte. Şi pentru mărimea minţii 
lui, s-au învrednicit a avea un chip la Roma, au scris şi alte 20 de cărţi ale 
vechimelor, de la începutul lumii până la 14 ani a lui Dometiian Chiesar şi 
doao ale arhietistos adecă vechimea jidov<ilon. 

Înprotiva (!) lui Apionu gramaticulu Alixandrineanul, carele dă la 
Caligula s-au trimis sol despre partea păgânilor,- au scris şi o carte împotriva 
lui Filon care carte cuprindea batjocurile neamului jidovesc <fila 4>. Şi altă 
carte a lui care să numeşte „Pentru cugetul cel singur stăpânitor" foarte 
frumoasă să are, întru care s„au scris şi muceniciile Macaveilor. Acest Iosif la 
cartea 18 a vechimilor aeve mărturiseşte cum că H<ristms s-au ucis de la 
farisei pentru mărimea semnelor ce au fost şi cum că Ioan Botezătorul cu 
adevărat au fost pr<oo>roc şi cum că Ierusalimul s-au prăpădit pentru 
uciderea lui Iacov Ap<o>stoluLiară pentru D<o>mnul au scris într-aceastaşi 
chif : ,,În vremea aceia au fost Ii<sms bărbat înţelept, însă deca s-ar cădea 
a-l numi pre dânsul ca pre un bărbat, de vreme căci au fost şi învăţător 
acelora care cu bucurie adevărul priimesc, au avut şi următori pre mulţi, 
precum dintru jidovi, aşa şi dintre păgâni şi să credea a fi H<ristms. Şi după 
ce cu zavistiia celor mai mari ai noştri, Pilat l-au răstignit pre dânsul pre 
cruce, nimic mai puţini carii iubiia pre dânsul, totdeauna s-au ţinut de el. Căci 
s-au arătat lor<fila 4 v0> a treia zi viu. Multe ca acestea şi alte lucruri de 
minune, pentru care au prorocit proorocii şi până în ziua de astăzi sunt 
neamurile care după numele lui să numesc creştini". 

Aceleaşi la epistoliia către ritorul cel mai mare al râmlenilor. 
Iosif întărind pre vechimea norodului jidovesc, au scris doao cărţi 

înprotiva (!) lui Apion gramaticul alixendrenul şi până astăzi mârturii 

x Text apocrif intercalat (probabil în sec . IV e.n.) în opera lui Josephus Flavius. 
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mireneşti aduce înnainte cu cât mă cuprinde mirare, cum bărbatul jidov fiind 
şi din copilărie învăţat în Sfintele Scripturi toată bibliotheca grecilor o au 
prorocit. 

Hermis Sozomen Salamuri la istoriia bisericească cartea r, cap. J. 
<fila 5 > Iosif feciorul lui Mathatie bărbat precum la jidovi, aşa şi la 

râmleni, cu mare veste a neamului înflorind , iaste martor prea îndestulat 
pentru cuvântul lui D<U>mnezeu cel adevărat. 

Evagrie la istoriia bisericească cartea 5 cap. 24 . 
Iosif au scris istoria lungă, care iaste plină de tot feliul de folos . 
Folie la Bibliotheka 
Am cetit pre Iosif jidovul carele scrie pentru primejdiile neamului 

jidovesc şi pentru prăpădeniile, cu care scrisoarea la cartea cea după urmă 
povesteşte : pentru <fila 5 v°> căderea Ierusalimului şi a oraşului Mezada (!) şi 
mai nainte de aciasta a Liutapati (!) la care şi el singur -s-au robit. Afară de 
aciasta scria pre prăpădaniia Ghishalilor (!) şi altor jidovi pustiirea. Şi sânt 
şapte cărţi a lucrului acestuia , cuvântul lui este luminat, carele poate arăta 
vredniciia pricinilor şi aducerea aminte cu curăţenie şi cu dulciaţă . La 
Cazaniile de îndemnare au fost având putere mare şi plăcută; aşijderea şi când 
era trebuinţă ca să întoarcă cuvântul într-altă parte , el a putut a întoarce şi 

întrebuinţează prea bine şi cu îndestulare pre aducerile aminte spre amândoao 
părţile şi pre înţelegerile, când altcineva într-alt chip întorcea , el putea a 
deprinde, afară de aciasta, în ce chip patima cuvântului să cadă a închipui şi 
în ce chip să cadă a deştepta pre mişcarea şi pre acele mişcări cum să le 
potolească era foarte iscusit. 

<fila 6> Către aceştiia să adaogă şi Iosif Scaliger la Predosloviile : la 
cărţile pentru îndreptarea vremilor. · 

Prea silitor şi foarte iubitor de adevăr între toţi scriitorii Iosif, pentru 
carele noi cu îndrăzneală zicem, cum nu numai în lucrurile jidoveşti ci şi întru 
cele streir1e, să cade mai fără de grijă a crede lui, de cât tuturor grecilor şi 

latinilor. Aşadaru să nu se mire un bărbat învăţat, pentru ce atâta mulţime a 
acelor învăţaţi, precum şi noi, carii nu ne numărăm între cei învăţaţi , însă nu 
suntem streini de cunoştinţa întru cetirea a scriitorului acestuia, atâtea laude 
facem lui, a căruia credinţă şi procopseală străluceşte întru toate. 

<fila 6 v°> 
Scara: 

Acestea sunt cele ce să cuprind în cartea a doao (!) <corect întâia> a 
istoriilor lui Iosif Flavie pentru vechimi le jidoveşti. 
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Începătura ceiace cuprinde întru sme pncma ş1 scoposul scnsorn 
aceşti ia. 

Cap . I lise 
Zidirea lurnii şi aşezarea stihiiloru . 

Cap . 2 list. 
Pentru neamul lui Adam şi pentru ale lui zece neamur i cele până la 

potop. 

Cap. 3 !ist. 
În ce chip s-au făcut potopul şi în ce chip s-au mântu it Noe în corab ie 

înpreună cu farniliia sa şi s-au şălăşluit în câmpul Sinaar . 

Cap . 4 list. 
Pentru Turnul Babilonului şi pentru schimbarea limbilor oamenilor. 

Cap . 5 !ist. 
<fila 7> În ce chip următorii lui Noe în tot pământul locuri loruşi ş-au 

cuprinsu. 

Cap . 6 list. 
Cum fieştecare limbă după locuinţa lor ş-au tras loruşi numirea. 

Cap . 7 list. 
În chip Avraam strămoşul nostru eşind din pământul Haldeilor au lăcuit 

în Hanaan , ce să zice acuma Iudei a. 

Cap. 8 !ist. 
În ce chip cuprinzând pre pământul Hanaanu lui, foamete , s-au mutat la 

Eghipet şi petrecând acolo câteva vreme, iară s-au înto rs înapoi . 

Cap . 9 !ist. 
Moartea cea de sabie a sodorniteni lor, despre partea oştii asiriianilor. 

Cap. 1 O list. 
În ce chip A vraam bătând războiu cu asiriianii au biruit şi pre 

sodomitenii cei robiţi i-au mântuit şi i-au întors înnapoi şi pră - <fila 7 v0
> zile 

cele ce li le-au fost luat asiriianii. 

Cap . 11 !ist. 
În ce chip au prăpădit D<mmnezeu neamul sodomiteni lor, când s-au 

măniiat pentru fără de legile lor. 

. x Fi lă (în slavo-română). Numărul filelor este lăsat alb peste tot. 
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Cap. 12 list. 
Pentru Ismail feciorul lui Avraam şi pentru arapii carii au fost următori 

lui. 

Cap. 13 list. 
Pentru Isac care au fost după lege fecior lui A vraam. 

Cap. 14 list. 
Pentru moartea Sarei muerii lui Avraam. 

Cap. 15 list. 
Cum au eşit neamul troaditenilor (!) din Hetura, care au fost muere lui 

Avraam. 

Cap. 16 tist. 
Pentru moartea lui A vraam. 

Cap. ~· 7 !ist. 
Pentru fii lui Isaac : Isaav şi Iacov, pentru naşterea şi creşterea lor. 

Cap. 18 list. 
<fila 8> Pentru Iacov carele pentru frica frăţâne-său au fugit în 

Mesopotamiia . 

Cap. 19 tist. 
În ce chip murind Isaac s-au îngropat în Hebronu. 

Cap. 20 list. · 
<restul filei 8 şi fila 8 v0 albe) 

<fila 9> Iosip Plavie. 

Pentru vechimea jidovi/aru 
Cartea 1 

Începătură ceia ce cuprinde întru sine pricina şi scoposul scrisorii 
aceştii a. 

Capul 1 

Tot omul cel ce va să scrie istoriile şi să pare că are nu una şi aceiiaşi . 

pricină a gândului său, ci meri multe şi multă osibire având una de alta . Însă 
unii pentru ca să se laude pentru voroavax lor, ca să capete de acolo slavă şi 

... 
x vorba , cuvântarea 
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cinste, pentru aciasta să deprind ei pă sine la acest feliu âe sârguinţă. lară alţii 

ca să-i aibă la dragoste, aceiia pendila 9 v°>tru care ei scriu. 
Drept aceia cu toată sârguinţa s-au năvoit cu amăruntul a scrie şi sunt 

unii pre carii însuşi luciul i-au silit, fiind singuri văzători lucrurilor acestea în 
scris la lumină a da. Sunt şi alţii care n-au vrut ca sa : rămâe lucrurile ciale 
vrednice de ştiinţă neştiute, şi pentru aciasta bine au voit , a da afară pentru 
folosul cel de obşte. Dintru aceste doao pricini una şi pă mine m-au silit: căci 
războiul carele noi jidovii am avut cu râmlenii şi lucrurile care de amândoao 
părţile s-a făcut. Şi mai pre urmă sunt eu silit a povesti sfârşitul întru care eu 
de faţă în ispită am fost pentru oare carii, carii cu scrisorile sale, au încurcat 
adevărul. Şi acest lucru de faţă l-am deprins eu, socoţind cum că va fi tuturor 
grecilor spre plăcere, pentru acest lucru căci că cuprinde toată vechimea 
neamului nostru şi în urma obştii care s-au tălmăcit dintru cuvintele jidoveşti . 

Eu am gândit a povesti încă mai . din nainte <fila 10> până ce am scris Istoria 
războiului de unde întâiaşi dată s-au tras jidovii şi ce feliu de nenorociri au 
pătimit şi cine au fost puitor Legii, cu care s-au învăţat întru bl<a>goslovenie 
şi întru altă bune fapte, câte războae întru atâtea lungi veacuri au făcut şi mai 
pre urmă şi înpotriva râmlenilor fără de voiia lor au tăcut. Iară de vreme căci 
aciastă cuprindere a cuvântului era lungă, am socotit başca şi de osebi la 
sfărşitul său a o aduce. Trecând după aciasta vreo câteva vreme, precum să 
întâmplă acelora carii lucrurile cele grele depind a le face, oarecare zăbavă şi 
lene pre mine m-au cuprins, pentruca să grăesc pentru atâta materie şi limbă 

streină. Însă au fost unii ca aceia carii au avut râvnă a avea · cunoştinţă care 
m-au îndemnat pe mine şi afară din ceilalţi, Epafrodit , carele au fost iubitoriu 
de lucrurile cele ce s-au întâmplat a iscodi şi bărbat de tot feliu de învăţătură 
iscoditoriu, ca unul dintru <fila 10 v°> aceia carii să află întru mari lucruri şi 
de multe feliuri de întâmplări iscoditori . Întru toate având. el o prea înaltă 
plecarea a voi în firea lui şi-au ţinut totdeauna silinţa cea neclătităx a faptei cei 
bune. Aşadarii ascultând pre el am luat asupra mea putere şi însufleţire, ca de 
la unul ca acela făcătoriu de bine, carele pofteşte tuturor folosul şi cinstea, de 
vreme ce eu însămi mă ruşinam de mine deca aş fi văzut că birueşte lenea pre 
lucrare . Îndată după ce am socotit aciasta, puţin mai tare am început a mă 
îndemna . Căci de demult cei mai mari ai noştri cu bună voinţa ·sa au dat afară 
la cei streini şi căci unuia dintre greci ardea cu mare râvnă a cunoaşte 
lucrurile noastre, aşadar găsiiu în scris cum că al doilea Potolomei împăratul 
au fost plecat şi dat cu totul spre învăţătura şi adunarea cărţilor, foarte tare 
s-au silit ca să tălmăcească legea noastră şi aşezăturile Legii şi chipul vieţii la 

x neclintită 

37 



CSIE
R

limba gre<fila 11 >ciască. Iar Eleazar arhie<reml cel mai mare al nostru nu au 
zavistuit înpăratului folosul acesta a nu voi, căci noi avem obicinuinţă luată 

de la mai marii noştri a ascunde de nimenea lucrurile cele bune şi cinstite . 

Pentru aciasta am socotit că să cuvine şi mie a urma însufletirii cei mari a 

arhiereului nostru şi astăzi socotesc cum că şi alţi mulţi su~t asemenea la 

râvnă cu înpăratul, adecă întru pohta învăţăturii, căci şi el n-au cuprins toată 
Scriptura, . ci numai singură legea au dat lui tălcuitorii, carii pentru aci asta au 

fost trimişi la Alexandriia . Căci sânt lucruri rară de număr scrise în Sfânta 
Scriptură, care cuprinde întru sine Istoriile de cinci mii de ani întru care să 

află de multe feliuri şi nesocotite învăţături de multe feliuri, de nenorocire aJe 

războiului, multe prea luminate fapte ale înpăraţilor, multe schimbări 

lucrurilor celor de obşte, şi mai ales şi mai de obşte să poată a să cunoaşte 
dintru cetirea aceştii Istorii , cum că aceiia carii <fila l l v°> să pleacă voi<i> lui 

D<mmnezeu şi ~ă teme a călca legile cele bine aşezate, toate i se întâmplă cu 

bună norocire . Intru care lege poate neştine a crede şi să făgădueşte lui de la 
D<mmnezeu darii şi norocire . Iară deca să depărtează de la paza legilor, 

atuncea nici sfaturile lor nu găsesc bun sfârşit şi gândurile cele bune ale lor să 

întorc spre primejdii netămăduite . Şi pentru aciasta acum sfătuesc pre acei 

carii voar ceti cărţile acestea ca să aibă gândul ridicat cătră D<mmnezeu, şi 

pre dătătoriul legii noastre să-l cunoască cum că iaste bun, dacă pre firea cum 

să cade au socotit , şi după vârtutea ei lucrurile cele cuviincioase pururea au 

pecetluit şi au păzit cuvintele lui dă la toată deşărtăciunea basnelor ce să află 

la alte neamuri. Însă cât atârnă spre lungimea vremii şi vechimea lucrurilor , 

putea neştine a socoti minciună rară de nici o sfială. Căci s-au născut 

I Epafrodit I mai nainte de doao mii de ani, de vreme căci întru atâtea multe 

<fila 12> trecute veacuri , nici poeticii vremii naşterii dumnezeilor, necum 

legile oamenilor şi lucrurile ce s-au întâmplat a îndrăzni a scrie . 
Însă toate acestea cuvântul următor cu deplin după orânduiala sa va 

învăţa într-acestaşi chip : cum noi am făgăduit că voam (') face, adecă nici 

scăzând, nici · adăogând . Dară fiind că toate să atârnă de la înţelepciunea 

dătătorului legii a lui Moisi, de trebuinţă iaste ca mai nainte pentru dânsul să 
cuvintez , ca nu cumva să gândească cineva cum s-au făcut, cum că să 

făgădueşte tituluşurile"""' lucrurilor ce s-au întâmplat. Aşa multe lucruri care 

atârnă spre cunoştinţa firii am ţesut în scrisorile noastre . Deci dară de 

trebuinţă iaste ca să se ştie cum că bărbatul acela au . socotit mai nainte de 
toate a fi de trebuinţă : că ori pre viiaţa sa dirept să povăţuiască, ori altora 

x invidiat , pizmuit 
XX titlurile 
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legile a aşeza. Pentru ca să aibă mai vârtos cunoştinţa lui Drn>mnezeu şi aşa 

socotind faptele lui, să urmeze după prea aleasă a lui închipuire , <fila 12 v°> 

cu cât va fi prin putinţa sa, şi să să silească a urma , căci almintrele fără de 

aciasta privire, nici însuşi acela care dă altora legi, nu va putea lui - şi · 

dobândi bună înţelegere, nici scrisorile lui vreun folos spre faptele cele bune 

ascultătorilor lui nu voar (!) aduce, de nu voar (!) învăţa mai nainte toate 
acelea care Drn >mnezeu ca un părinte şi stăpân a tuturor , toa te le vede, 
acelora carii privesc spre dânsul le dăruieşte viiaţă fericită . Iară aceia carii să 

abat de la calea faptei cei bune , pr~ ei înpresoară cu foarte mari primejdii, 
vrând a învăţa pre cetăţenii săi . Invăţătura aciasta nu au început de la 

tocmelele şi rămăşagurile care între oameni să fac precum alţii obicinuiesc a 

face . Şi cătră D<u>mnezeu şi lumea care de la dânsul s-au zidit când mintea 
lor şi îndemnându -l a învăţa cum că oamenii sunt cea mai aleasă faptă a lui 
Drn >mnezeu pre pământ, în vreme căci pre dânşii îi are ascultători 

blagocesti ( . De aici înnainte cu lesni<fila 13 >re pentru celelalte făpturi au 

arătat. Aşadarii alţii cei ce dă altora legile au urmat basnelor celor vechi şi 

păcatele cele ruşinoase ale oamenilor la dumnezeii lor cu cuvintele lor le-au 

aruncat şi cu aciasta au adăogat mare deşteptare oamenilor celor răi spre 

răutăţi. Iaru al nostru dătătoriu de lege /Moisi/ după ce au învăţat cum că 

curata fapta bună are D<mmnezeu , au socoti t cum că s-ar cădea tuturor ca să 

urmeze pre cum şi elu, pentru ca să poată la oareşicare părticele ale lui a 

ajunge . Şi i-au pedeps it cu pedeapsa grea aceia, carii acestea nu înţeleg, nici 

nu cred . După aciasta aşezare pohtesc ca să cercetează cetitoriul scrisorile 

noastre , căci privind întru acestaşi chip voar (!) socoti cum că nimica nu iaste 

aicea necuvios şi ce ar fi nevrednic măririi lui D<mmnezeu , căci toate s-au 
pus înnainte cu bună tocmeală, despre o parte aşa precum să cădea ca să . 
arate un dătătoriu l~gii, iară despre alta au înbrăcat cu streine pre cuvioase 
graiu<fila 13 v0>ri. Incă şi despre altă parte cu cuvântare îndestulate date 

afară, adecă: toate acelea care s-ar fi căzut ca să să dea afară fără de îndoire 
' 

alu cărora pricini deaca ar vrea neştire cu amănuntul a le cerceta , ar răsări de 

acolo prea înnaltă şi foarte filosoficiască privire, pentru aciasta să cădea într

altă vreme a rămânea. Iară dă-m<i > va dărui mie D<mmnezeu viiată mai 

lungă, după ce voiu isprăvi acestea care acum le arăt, mă voi sili a ;crie şi 
acelea . 

Acum întoarcem condeiul nostru spre ţesutul lucrurilor , puind mai 

înnaintea acelea ce au povestit Moisi pentru zidirea Lumii şi cele dintru 

Sfintele Scripturi precum le-am găsit, luându-le , să află întru acestaşi chipu . 

· ' binecuvântării 
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<fila 13 v°> Zidirea lumii şi aşezarea stihiilor 

<fila 14 > Capul 2. 
(trimiteri la Face<re>, <cap.> 1, 2 şi cap. 3) 

<fila 18> Pentru următorii lui Adam şi pentru zece neamuri până la 

potop. Capul 3. (trimiteri la Face<re>, nespecificate <cap. 4> 

<fila 21 v0> Pentru potop şi cum s-au mântuit Noe Înpreună cu neamul 

său În corabie şi cum s-au sălăşluit la câmpul Sinairii 

Capul 4 (trimiteri la Face<re> cap. 5; 6; cap. 7; 8; cap. 8; 9;) 

<filele 27 v0 
- 28> Pentru turnul Babilonului şi pentru schimbarea 

limbilor oamenilor. Capul 5 <nu se face trimitere la Facere IO> 

<fila 29 v°> Cum nepoţii lui Noe locuri foru.şi preste tot pământul ş-au 
cuprins. Capul 6 

(trimitere la Face<re> 1 O) 

<fila 30> Cum că fieştecare limbă după lăcuinţa lor ş-au tras şi 

numirea. Capul 7 
(trimiteri la Face<re> 10, 9, 11) 

<fila 35 v0> Cum Avraam strămoşul nostru eşind din pământul 
Haldeilor, au lăcuit În Hanaan ce să zice acuma Judeia. 

Capul 8. 
(trimiteri la Face<re>: 12; 13) 

<fila 37> Cum că cuprinzând pre pământulu Hanaanului foamete , s-au 

mutat la Eghipet şi petrecând acolo câtăva vreme iar s-au Întors Înnapoi. 

Capul 9. 
(trimitere la Face<re> 12: 13) 

<fila 39 > Moartea cea de sabie a sodomitenilor , despre partea oştii 

Asiriianilor. Capul 10. · 
(trimiteri la Face<re> 14). 

<fila 40> Cum au Întors A vraam pre cei robiţi sodomiteni şi alte prăzi, 

făcând războiu cu asirienii şi biruindu-i Capul 11 
(trimiteri Fac<ere> 14; 16; din nou 16). 

<fila 43> Cum au prăpădit D<2omnezeu pre neamul sodomitenilor când 

s-au măniiat pentru fără de legile loru. Capul 12. 
(trimiteri la Face<re> 18:19; 20; 21) . 
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<filele 46 v0 
- 47> Pentru Jsmail feciorul lui Avraam şi pentru 

următorii lui arapii. Capul 13. 
( trimitere la F ace<re> 21). 

<fila 48 > Pentru Isaac feciorul lui Avraam cel legiuitu. Capul 14 
(trimitere la Face<re> 22). 

<fila 51> Pentru moartea Sarrei muerii lui Avraamu . Capul 15. 
(trimitere la Face<re> 23). 

<fila 51 > Cum au eşit neamul trogloditenilor de la Hetura, care au f ost 

căsătorită cu Avraam. Capul 16. 
(trimite_ri la Face<re> 24:25;). 

<fila 54 v°> .Pentru moartea lui A vraam. Cap. 17 
(trimitere la Face<re> : 25) 

<fila 55> Pentru naşterea f eciorilor lui Isaac, Isaav şi Iacov şi p entru 

lucrurile toru. Capul 18. 
(trimitere la Face<re> 25). 

<filele 58-58 v°> Pentru Iacov carele pentrufricafrăţini-său aufu git la 

Mesopotamiia . Capul 19. 
(trimiteri la Face<re> 28; 29, 30 31; cap. 34; cap. 35). 

<fila 69 v0> Moartea şi Îngroparea lui Isaac În Hebron. Cap. 20. 
(trimitere la Face<re> 35) 

Desinit. 
1

Pentru căci Rebeca care mai nainte murise după dânsa şi Isaac 

au murit, nu mult după întoarcerea lui Iacov fecioru-său şi s-au îngropat de 

feciorii săi lângă muerea sa la Hebron în mormântul părinţilor săi. Şi Isaac au 

fost bărbat iubit de Dmmne>zeu, carele s-au învrednicit a avea foarte mare 

purtare de grijă de la dânsul, după Avraam, tată-său, îndelungate zile au trăi~, 

căci după ce s-au înplinit o sută optzeci şi cinci de ani, în vârtute au munt 

(fila 69 v0
, rândurile 15-20). 

Filele 70 - 76 - albe. 

Josephus Flavius, Antichităţi iudaice 

(Biblioteca Academiei Române, manuscris 5509) 

<fila 1 > Cartea 2 

Acestea sunt lucrurile care să cuprind întru a dăo carte a Istoriilor lui 

Iosif pentru Vechimile jidoveşti . 
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În ce chip Isaf (1) şi Iacov, feciori fiind lui Isaac, au împărtăşit 
sălăşluirea şi însă Isaf au ţinut Idumea, iară Iacov Hananea . Cap. 1. 

În ce chip Iosif cel mai tânăr dintru feciorii lui Iacov, prin visuri mai 

dinainte arătându-să lui viitoariia, buna fericire, de fraţii lui s-au zavistuiC. 

Cap. 2. 
În . ce chip .acesta însuşi în Eghipet vânzându-să de fraţi, pentru cea 

spore dânsul urâciune şi făcându-să acolo şi luminatu , pre fraţi i-au avut robi. 

Cap. 3. 
Mutarea cătră dânsul a părintelui înpreună cu tot neamul său, făcându

să <fila 1 v°> foamete. Cap.4. 
Câte jidovilor în Eghipetu li s-au întâmplat rele a pătimi în patru sute 

de ani. Cap. 5. 
În ce chip Moisi povăţuindu-i pre ei, au părăsit Eghipetul. Cap. 6. 

Ce chip jidovii gonindu-să de eghipteni, despicându:.să mare<a>, printr

ânsa scăpare le-au dăroit. Cap. 7. 

<fila 2> Cartea 2 
a lui Iosif Flavie pentru Vechimi le Jidovilor 

Cap. 1. 
În ce chip Isaav şi Iacov, feciorii lui Isaac fiind, între ei, au înpărţitu şi 

însă Isaf (!) au stăpânitu Idumea, iară Iacov Hananea. 
(trimitere la Face<re> 35, 36). 

Incipit. După moartea lui Isaac , feciorii lui înpărţind întru sine lăcuinţa, 

nu au ţinut aceiaşi părintească lăcuinţă pre care au luatu, pentru căci însă Isaf 

despărţindu-se de frate-său de la cetatea Hebron, petrecea în Saera şi 

stăpânea şi Idumia (fila 2, rândurile 1-7). 

<fila 3> Cap. 2. 
În ce chip lui losţf celui mai tânăr dintru fii lui !acov arătâmdui-să> 

prin vis fericirea cea viitoare, de fraţii săi s-au zavistuit. 
(trimitere la Face<re> 37) 

<filele 5-5 v°> Capul 3 
În ce chip Iosif s-au vândut de fraţii lui În Eghipet şi cum el acolo 

luminat s-au arătat şi pre urmă În ce chip au priimit pre fraţii săi supt 
stăpânirea sa. 

(trimitere la Face<re> cap. 37:39; cap. III(3) 39, 41, 43, 44; 45) . 

' A fost invidiat , pizmuit. 
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<fila 3 3 v°> Capul 4 
În ce chip Jacov înpreună cu toată fameliia sa, pentru foamete cătră 

dânsul s-au mutat. 

ani. 

(trimitere la Face<re> cap . 46; 47; 48; 49; 50) 

<fila 3 9> Capul 5 
Pentru patimile ovreilor carii În Eghipet au pătimit În patru sute de 

(trimitere laEşire, cap. 1, 2, 5 şi 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12) 

<fila 64> Capul 6 
În ce chip Moisi povăţuindu-i Eghipetul l-au părăsit 

(trimitere la Eşire, <cap.> 12; 14) 

<fila 67 v0> Capul 7. 
În ce chip ovreii gonindu-să de eghipteni s-au despicat marea şi 

printr-însa scăpare le-au dat. . 
(notă explicativă cu roşu la f. 70 v0

: ,,Amfiliia ţară în Asiia cea mică"). 

<fila 70> Desinit. Iară a doo zi de sila vânturilor aducând valurile armele 

eghiptenilor la tabăra ovreilor, Moisi şi aciasta au însemnat că s~ s~ ?e 0-cut 
cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ca nici de arme să nu fie hps1ţ1. Ş1 pre 

acestea Moisi adunându-le le-au împărţit ovreilor şi i-au dus pre ei la Muntele 

Sinai ca să gertvească <fila 71 > acolo lui Dumnezeu. Şi dând darul cel ce să 
cuvine, unului mântuit a da mântuitorului său, pentru mântuirea norodului, în 

ce chip lui şi mai înnainte i s-au zis. (rândurile 1-7). 

Filele 72- 7 4 albe. 
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Anexa II 
Josephus Flavius, Războiul iudaic 

Extrase - Texte paralele 
Biblioteca Academiei Române 

Varianta A (Ţara Românească) 
Manuscris 3 151 

Istoriia pentru surpareax Sfintei 
cetăţi Ierusalimului ... 

(1766 iulie 12) 

Varianta B (Moldova) 
Manuscris 124 

Istorie pentru răsipireax 
Ierusalimului ... 
(1782 iulie 20) 

<Căderea Ierusalimului şi incendierea templului lui Solomon> 

<fila 114 > Mare era · bătaia 
preste tot muntele iar mai multe 
râuri de sânge curgia şi mai mulţi 
era ucişi decât ucigaşi şi nu să 

vedea pământul pentrucă era 
acoperit tot cu trupurile celor 
morţi şi să ruşise cu sângele 
lăcuitorilor lui, că locul 
pământului Ierusalimului pre 
carele nu-l putură înpodobi jidovii 
în viiaţa sa, pre acela după 

moartea sa, cu osebit sângele lor îl 
înfrumuseţară şi nu fu moartea 
loor în zadar, pentrucă fieştecarele 
să făcu ca o podoabă roşie 

pământului său, măcar deşi nu 
vrea să moară atunci vreunii, însă 
era datoriia loor pentru înmulţirea 
sângelui, pentrucă atunci nu 
înfrumuseţa pământ strein, ci pre 
al său . Iară în vremea <fila 114 v°> 
acelui cumplit pârjol, <asediaţii> să 

x distrugerea 
xx îmbibată 
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<fila 29> Multă era para 
· focului peste tot muntele. Dar mai 
multă era vărsarea sângelui de 
curgea pârae, şi mai mulţi era de 
cei ucişi decât cei ce ucidea, iar 
pământul atuncea nu să vedea , 
pentrucă era mestecat acoperit cu 
trupuri moarte şi era roşiu de 
vreme că din destul şi mai presus 
de măsură era învăscutxx (!) cu 
sângele lăcuitorilor săi . Că pre 
carele loc al pământului 

Ierusalimului nu puţură jidovii a 
înpodobi în viiaţa lor, pre acesta la 
sfârşitul lor cu însuşi sângele. lor îl 
înfrumusăţă şi nu fu în deşărt 

moartea lor de vreme că · 
fieştecarele să făcu zugrăveală 

frumoasă pământului său . Şi 

măcar că atuncea de nu şi vrea 
cineva să moară dar datorie lor 
era să moară pentru înmulţirea 

bătia cu râmlenii, şi preoţii le ajuta 
loor şi ucidea pre râmleni cu nişte 
frigări de hier, de care era multe în 
biserică.. . Iar 2 oşteni jidovi să 

proslăvirăx atunci, anume Meit , 
feciorul lui Velpi şi Iosif al lui 
Dalei, pentrucă nevrând să se dea 
vii râmlenilor, sărind singuri în foc 
arseră. 

Deci văzând râmlenii că 

arde toată beserica, iar celelalte 
ziduri de prin prejurul besericii 
stau întregi , aprinseră amvonul cel 
dintre dânsele, în care era toate 
bogăţiile Ierusalirnitenilor şi arseră 
toate acolo, pentrucă nici gândiia 
râmlenii ca să fie vreo bogăţie 

acolo. Şi arseră şi 6000 de oameni 
săraci şi văduve, care să ascunsese 
acolo, cât nu scăpă nici un prunc 
mic. (Cap. XXIX) 

x s-au sinucis 
x beci , subsol 
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sângelui. Pentru că nu strein 
sânge, ce cu însuşi al lor 
înpodobiră pământul . Iar o samă 
de <asediaţi > să apucară de bătae 
cu râmlenii. Cărora şi însuşi 

preoţii ajutară lor asupra 
râmlenilor. Şi neavând cu ce a să 
oşti, apucară frigările ce era 
multime în biserică şi cu acelea 
răniră pe râmleni. Iar atuncea doi 
jidovi ostaşi <fila 29 v°> să 
proslăviră\ Meer feciorul Velghii 
şi Iosif feciorul lui Dalein, că 

nevrând să se deă · vii râmlenilor, 
sânguri de sâne să aruncară în foc 
şi arsără. Deci văzând râmlenii că 
toată biserica arde, iar ceialaltă 

zidire care era înprejurul bisericii 
stă întreagă, gândiră să aprfodă şi 

. pre aceia ca înpreună cu biserica 
să piiară toată zidirea şi aprinsără 

întâi tinda ce mai rămăsese şi 

înpreună cu aceia aprinsără şi 

bolta, întru care era bogăţie şi 

averea a tuturor lăcuitorilor din 
Ierusalim. Că începându-să război 

toţi boiarii şi bogaţii ·pusără acolo 
argint, aur, pietre scumpe şi de 
mult preţ, haine bune şi alte 
odoară ce au avut şi toate acelea 
arsără, că nici socotiră râmlenii că 
va fi vreo bogăţie într-acea boltă. 

Iarăşi printre aceşti oameni mai 
săraci, femei văduve şi copii mici 
6000 cari era toţi intraţi într-o 
başcăx şi aceştia arsără cu totul, 
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<fila 125 v> De aicea scriem 

pentru luarea cetăţii Massada întru 

caria lăcuia tot evreii . 

Mai era o cetate tare în 

hotarăle jidoveşt<i> anume 

Massada; aciasta măcar că nu era 

tocma aşa marc insă era tare ca şi 

Ierusalimul , pe11 t r u că era într-un 

munte înalt de piiatră. Aciastă 

cetate dintr-untâiu o zidise 

arhiereul Ionathan iar Irod 

temându-să de douo pricini; întâiu 

să nu să întărâte jidovii asupra lui 

şi să-l scoaţă din înpărăţie, pentru 

că Irod nu era din săminţie 

înpărătească, pentru aceia 

temându-să întări ia cetatia 

Massada, ca la vreme de nevoe să 

scape într-însa. De a doao pricină 

să temea Irod, că Cleopatra 

înpărăteasa Eghipetului, pururia 

supăra de aciaste pre iubitul său 

Antonie ca să se râdice asupra 

Ierusalimului şi să <fila 126> ucidă 

pre Irod şi prădând toată ţara 

jidovească să o dăruiască ei. Şi 

pentru aceste doao pricini, Irod 

neîncetat întăriia cetatea Massada, 

socotind ca să-şi scutiiască viiaţa 

într-însa. Mai marele aceii cetăţi 

era <acum> oarecarele Eleazar, 

fiind el viteaz. .. Acesta să nevoia 

în tot chipul să apere acia cetate 

de rămleni . Chesarii rămleneşti 

trimiseră pre un voevod cu multă 
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căci nu scăpă nici măcar un copil 

mic, pre toţi îi mâncă focul. 

<fila 37> Şi mai era încă o 

cetate tare în hotarele jidoveşti 

făr-de Ierusalim ce să eh.ierna 

Massada. Aciastă cetate măcar 

deşi nu era foarte mare, însă cu 

tăriia şi cu vârtutea ei să asemăna 

cu Ierusalimul, căci că era zidită 

pe un munte înnalt de piatră şi 

zidirea ei era tot de piatră albă ca 

şi în Ierusalim. Iar ziditoriul 

Massadei, cel dintâiu au fost 

Ioanathan arhiereul. Iar nu în 

grab<ă> după aceia pre aceiaşi 

cetate preste măsură au mai 

întărit-o Irod înpăratul, temându

să de doao pricini. Întâiu ca să nu 

să volniciască jidovii să se scoale 

asupra lui să-l lepede din cinstea 

înpărăţiei, de vreme că Irod nu era 

din seminţie înpărătească aşăzat la 

înpărăţie, iar de niamul înpărătesc 

mea era moştenitoriu. Pentru 

aceia dar Irod să păziia cu luare 

aminte şi au întărit Massada ca să 

se poată sprijini acolo . Al doilea 

pricină nu mai mică decât cea 

dintâiu îi era lui Irod în grijă, că 

Cleopatra înpărăteasa Eghipetului , 

supărându-să pururea pentru cel 

iubit al său Antonie bărbatul ei, ca 

să se scoale <fila 37 v0 > asupra 

Ierusalimului şi să ucidă pre Irod 

înpăratul şi să prade Iudeia ca să i

o dăruiască ei. Deci pentru aceste 

doaâ pnc1m Irod înpăratul 

putere de oşti, ca să ia pre cetatia 

Massada . Carele încungiurându-o 

iar Eleazar eşind de multe ori să 

bătia cu rămlenii, apărându-şi 

cetatia . Iar rărnlenii aflând zidul 

cetăţii mai slab şi făcând poduri , 

începură a bate zidul cu berbecii şi 

.... îl surpară . Iar Eleazar văzând 

surparia cetăţii, începu a sfătui pre 

jido vi ca să nu aştepte moarte de 

la rărnleni (zice) ci mai bine să se 

omoare singuri, cu multe feliuri de 

morţi. Unii să junghiia, alţii să 

ardea , alţii să sugruma şi aşa 

periră rău toţi. Iar rămlenii <fila 

126 v> surpând zidul şi temându

se de jidovi, întra în cetate cu 

frică, neştiind că jidovii au .perit 

toţi. Şi întrând ei în cetate şi 

văzând pre toţi jidovii morţi, să 

spernara foarte. .. Într-acestaşi 
chip luară rămlenii pre taria cetate 

Massada a jidovilor. (Rezumat 

cap . XXXI - XXXV). Apoi nu 

rămase nici o cetate de scutit 

jidovilor în toată Iudea şi 

rămaseră . robi jidovii tuturoor 

limbilor până astăzi. Şi atâta era 

de învârtoşatăx inima jidovilor, cât 

fiind ei şi în robie nu vria să 

numească pre Chesariul domn, 

zicând că unul iaste D<0>mnul 

Drnmmezeul tuturor . 

Şi aşa să săvârşi stăpânirea 

jidovilor dinpreună cu toată slava 

Ierusalimului şi cu sfi<mţeniia 

d <mrnnezeeştii beserici a lui 

x întarita . 
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neîncetat întăriia pre Masada , 

nădăjduind că să va păzi într-însa 

sănătos, măcar de s-ar întâmpla 

să-i vie lui vreo nevoe din cele 

zisă mai sus. Iar în cetatea aceia 

era <acum > mai mare un Eliazar 

viteaz .... Acela dar să siliia din 

toată inima sa, ca să apere cetatea 

din mâinile râmlenilor. Şi era 

triimis de chesarii Râmului un 

voevod numit cu multă putere, ca 

să ia cetatea Massida ( !) Deci 

viind acela, stătu cu oştile 

înpregiurul Massidii (!) . Iar 

Eliazar, adeseori eşind din cetate 

mari războae făcea cu rărnlenii iar 

rămlenii aflând un loc la Massida 

(!) care nu era foarte tare, la acela 

începură a face poduri. Şi 

isprăvind rămlenii podurile, 

începură cu berbecii a-l râsipi şi 

... râsipiră zidul. Iar Eliazar , 

văzând că au răsturnat rămlenii 

zidul, începură a să sfătui cu toţi 

jidovii , ca să nu aştepte moarte de 

· la rămleni, ce sânguri pre sâne, de 

bunăvoe, să să omoare , zicând că 

„Mai bine iaste nouă să murim 

sânguri acum , decât să fim vii şi să 

ne dăm în mânule vrăjmaşilor 

noştri, să tragem multă nevoe" . Şi 

urmară toţi jidovii sfatului lui 

Eliazar şi lăudară socotinţa lui fi 

bună şi sănătoasă. Şi se omorâră 

toţi în multe chipuri : unii se 

aruncară în foc, unii să junghiară, 

alţii să spânzurară şi aşa rău toţi 
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Solomon. Acestia sunt adunate 
pre scurt din· cartia a şas1a a 

istoricului Iosif Plavie jidovul, 

pentru războiul jidovilor. 
(Rezumativ început cap. 

XXXVI. Eludate cap. XXXVII -

XXXVIII). 

X dârză 

xx chinuia 
xxx încăpăţânarea 
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periră. Iar râmlenii sfărmând zidul 
întrară în Massada şi umbla foarte 

cu luare aminte, aşteptând vreun 
hal de la jidovi, neştiind că ei sânt 

toţi periţi. Iar întrând ei în cetate, 

îndată aflară mulţime dă jidovi 
morţi, care văzând să 

înspăimântară ... <fila 38>. Şi întru 
acesta chip luară râmlenii pre 
vârtoasa şi tare cetate jidovilor ce 

să chema Massada. Iar după 

luarea cetăţii aceştiia, numai era 
altă sprijineală în toată Iudea . Şi 
căzură toţi jidovii în robie până în 

ziua de astăzi. Aşa de cumplită şi 
tiranăx inimă iaste a jidovilor că 

fiind acum robiţi, nu vrură să 

numească lor domnu pre 

Chesariul zicând că pre unul avem 
Domn, D<mmnezeul tuturor iar 

Chesariul nu ne iaste noao domn. 
Şi nici măcar de-i munceax.x pentru 

aciasta, însă nu vrură să înceteze 
de la răutateaxxx lor. Şi aşa să 

sfârşi stăpânirea jidovilor înpreună 

cu toată slava Ierusalimului. Deci 

acestea dar, sunt adunat.e în scurt 
din a şasea carte a oştirii jidovilor 

scrisă de Iosif jidovul istornicul, 

feciorul lui Plavie (!) care să ..... 
pomeneşte în istoriia aciasta la 

rând, căzând întâiu el rob la 
râmleni la războiul cel dintâi din 

Ier<ms<a> lim. 

THE EARL/EST ROMAN/AN TRANSLATIONS 
FROM THE WORKS OF JOSEPHUS FLAVIUS 

-Abstract'" 

The works of the famous Jewish historian Josephus Flavius macle an 

early entrance în the area of the ancient Greco-Latin culture, as well as in 

Medieval West, in Byzantine, Slav and Eastern World. His books circulated 

in numerous foreign editions on Romanian territory where they enjoyed a 

large audience not only în Transylvania but also in the extra-Carpathian 

principalities to begin with the second half of the 1 J1h century and especially 

in the 18th century. Certain passages frorn De bello judaico (The Judaic War) 

concerning the destruction of Jerusalem penetrated by the Slav channel into 

Cronograful (popular Compendium ofWorld history), a manuscript by monk 

Mihail Moxa dating to 1620. Prize copies from the Greco-Latin editions of 

Josephus Flavius's works, namely Antiquitatum Judaicarum (Iudaic 

Antiquities) and De hello judaico (The Judaic War) (Geneva, 1544 and 

163 5), are kept in library of Prince Constantin Brâncoveanu ( 1688 - 1719) at 

Hurezi, as well as in the library of the Metropolitan Church in Bucharest 

(1748); Antiquitatum ... can also be found in the library of Prince Nicolae 

Mavrocordat (1716, 1719 - 173 O), at Văcăreşti, as well as at the N eamt 

Monastery, in Greek version. Antiquitatum ... was also employed in th; 

writings of the Renaissance Spanish bishop Antonio de Guevara, namely in 

Relox de Principes o Marco Aurelio {The Clock of Princes by Marcus 

Aurelius) translated into Romanian through a Latin intermediary by the 

Moldavian chronicler Nicolae Costin (1660? - 1712). The erudite Moldavian 

Prince, Dimitrie Cantemir (1673 - 1723), employed in his well-known works 

Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor (The Chronicle of the Ancient 

Times of the Roman-Moldo-Vlahs) and Sistemul sau întocmirea religiei 

muhammedane (The System or structure of the Muhammedan Religion) 

(printed in Sankt Petersburg in 1722) both Antiquitatum ... and De bello ... , 

giving great credit to their author. But Josephus Flavius' s works were also 

macle known in Rornania through translations into Romanian. 

Apart from Raţiunea dominantă (The Prevalent Reason), attributed 

exclusively to Joseph Flavius but actually belonging to some other historian 
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of the Hellenistic times (the Ist century B.C.) closely linked to the Hebraic 
tradition, translated from the Greek by Sword Bearer Nicolae (Milescu) and 
integrated into the printed text of the Bible of Şerban Cantacuzino issued in 
Bucharest in 1688, there are several other early translations into Romanian of 
the authentic works of the prominent Jewish historian . Therefore, by the end 
of the 18th century and at the beginning of the 191

h century, in the theological 
milieu of Şcheii Braşovului, a first anonymous translation after a Greco-Latin 
edition of Leipzig (1691) of books I and II of Antiquitatum ... was made in 
two separate manuscripts (currently, mss. 2080 and 5509 of Biblioteca 
Academiei Române) under the title of Vechimea jidovilor (The Antiquity of 
Jews). The translation of Josephus Flavius's works was divided into books, 
each to be subsequently entrusted to a clerk; very unfortunately, we are 
nowadays in possession of this sole minute fragment, preceded by the 
introduction of the ancient author, not kn.owing whether the translation was 
carried through or if it has survived in time. The translation - made after a 
manuscript which is nowadays missing and which is rnentioned by Gheorghe 
Bariţiu in 1877 - seems to have belonged to Gheorghe Lebu (1764 - 1812), a 
priest at St Nicholas Church in. Şchei. The interest displayed by the 
theological milieu of Braşov în the well - celebrated Antiquitatum.. . of 
Josephus Flavius can be explained by a soaring spirit of criticism and a 
broadening of the horizon of the erudite clergy in Ş chei that by the end of the 

· Siecle des Lumieres would find it dissatisfying to confine themselves, in their 
cornmentaries of Biblica! archaeology, to the incomplete consulting of the 
apocryphal versions and texts of the Old Testament as well as to the naive 
stories of the chronographs, and would . experience the need to consult more 
authorized sources . And the renown of the Jewish writer had long reached 
the cultivated lay and ecclesiastic milieux throughout Europe. 

Another partial translation into Romanian of Josephus Flavius's work 
De bello ... is known to have circulated earlier in the Romanian Principalities, 
though in a context other than purely theological. It had been made after a 
composite paraphrase in Russian whose original was a Latin version 
comprising the abbreviate text of books V-VII of De bello ... , with additious 
concerning developments in Judea taken from two works belonging to 
humanists Peter van Opmeer (1526-1555) and Johann Heinrich Alsted 
(1588-1638). This compilation was published for the first time in Moscow în 
1713, in the corpus of anti-ottoman propagandistica! literature initiated by 
Peter the Great so as to accredit the Messianic mission of Russia in the 
lîberation not only of Constantinopole, the ancient capital of the Byzantine 
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emperors , but also of Jerusalem, a place sacred both to Iudaism and to 
Christendom. The third edition of the works, issued în Sankt Petersburg in 
1745 and entitled Istorija o razorenii sveatago grada Ierusalima ... , lies at 
the origin of Romanian translations in W allachia through an intermediary 
Slavo~Russian .copy whose manuscript was made by the Serbian 
archimandrite Sofronie Popovici and kept at the Hurezi Monastery. The 
Wallachian version of De bello ... - wich is nowadays known in its 5 copies 
made between 1766 and the beginning of the 191

h century - bearing the title 
of Istoria pentru surparea sfintei cetăţi a Ierusalimului (The History of the 
Destruction ofthe Holy City of Jerusalem) was only giving an account of the 
struggles which had led to the destruction of the Solomon's Temple and of 
the holy town, as well as of the tragic fate of the brave defenders of M.asada . 
ln Moldavia, between 1782 and 1796, a text entitled Istoria pentru risipirea 
Ierusalimului (The History of the scattering of Jerusalem) would circulate in 
4 manuscripts, giving an account of the same developments . But unlike the 
Wallachian versions, the Moldavian ones had added excerpts from the works 
of humanists Opmeer and Alsted, also present in the Slavo-Russian model; 
these Moldavian copies had actually derived from another intermediary 
Slavo-Russian copy made in 1777 by monk Ieronim from the St. Nicholas 
Abbey of Deleni after the 51

\ 61
h or ?1h edition of the Russian original, and 

printed in Sankt Petersbu!g in 1769, 1773 and 1775 respectively . 
Based on the same Russian . version reedited in Sankt Petesburg in 

1854, Anastasie Melega would eventually make a last translation printed in 
Bucharest in 1869 and entitled Fragment istoric asupra ultimei distrucţii a 
sanctei cetăţi Ierusalimului (Historical Fragment Concerning the Ultimate 
Destruction of the Holy City of Jerusalem). It was preceded by a versified 
version in 9 chants also printed in Bucharest in 1821 and entided Risipirea 
cea din urmă a Ierusalimului (The Ultimate Scattering of Jerusalem), which 
we owe to Ioan Harac (1776/7 - 1848), a publicist in Braşov, who made it 
after an ancient Greco-Latin edition through a Magyar intermediary. 

To conclude, we may assert that Josephus Flavius was considered in 
old Romanian literature to be a Jewish author whose attachament to the 
traditions of this people was genuine and whose works were rated a product 
of Judaic culture . Josephus Flavius's writings enriched the spirit of those 
who read and - to a certain degree-understood them, and enhanced in the 
eyes of the Romanians the prestige of the culture of the Jews , the 
descendants of a people so cruelly and unjustly persecuted throughout the 
centuries . 
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Lista Îlustratiilor , 

Fig. 1. Foaia de titlu a Operelor lui Josephus Flavius tipărite la Koln în 1691 
(Biblioteca Academiei Române III 11033). 

Fig. 2. ,,Mărturiile scriitorilor celor vechi şi pentru Iosif şi pentru lucrurile 
lui" (Biblioteca Academiei Române, manuscris 2080 , fila 1 ). 

Fig. 3. ,,Iosip Flavie. Pentru vechimea jidovilor. Cartea l " cu începutul 
introducerii autorului (Biblioteca Academiei Române, manuscris 
2080, fila 9). 

Fig. 4 . ,,Cartea <a> 2<•> ... a istoriilor lui Iosif pentru Vechimile jidoveşti" 
(Biblioteca Academiei Române, manuscris 5509, fila 1 ) . .. 

Fig. 5. ,,Istoriia pentru surparea sfintei cetăţi Ierusalimului" ... manuscris 
copiat la 12 iulie 1766 în Ţara Românească (Biblioteca Academiei 
Române, manuscris 3 151, fila 7 4) . 

Fig. 6. ,,Istorie pentru râsipirea Ierusalimului" manuscris copiat la 20 iulie 
1782 în Moldova (Biblioteca Academiei Române, manuscris 124, 
fila I). 

Fig. 7. Cetatea Ierusalimului (viziune fantezistă) . Desen în peniţă de dascălul 
şi tipograful Andriotaxitul de la Neamţ - 24 iunie 1782 (Biblioteca 
Academiei Române, manuscris 3531 , fila 2 v0

) . 
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