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„Analele Putnei”, XII, 2016, 1, p. 173–198. 

ALEXANDRU PASCAL 

UN TETRAEVANGHEL NECUNOSCUT AL IEROMONAHULUI 
MACARIE DE LA PUTNA DINTR-O COLECŢIE PRIVATĂ 

În anul 2014, autorul a avut norocul să facă cunoştinţă cu un cunoscut 
colecţionar moscovit de manuscrise slave medievale şi de carte veche tipărită, 
Maxim Sergheievici Bâvşev1, în a cărui colecţie se află un manuscris, necunoscut 
anterior de cercetători, al ieromonahului Macarie de la Mănăstirea Putna. 

După cum rezultă din colofonul păstrat al manuscrisului, acesta a fost 
alcătuit la porunca domnului Moldovei, Petru Rareş, care a plătit această muncă cu 
50 de zloţi, daţi rugătorului2 său, arhimandritul Siluan3, cel care a şi încredinţat 
sarcina lui Macarie, un eminent caligraf al epocii. 

                                                 
1 Autorul îşi exprimă recunoştinţa cea mai profundă faţă de proprietarul manuscrisului, 

pentru posibilitatea oferită de a-l studia şi pentru permisiunea de a publica acest studiu. 
2 În manuscris apare termenul „molebnik”, sinonim cu „molitvennik”, binecunoscut în 

cărţile medievale, care desemnează o persoană care se roagă Domnului pentru o altă persoană. A se 
vedea, de exemplu: P. A. Alekseev, Церковный словарь, или истолкование Славенских, также 
маловразумительных древних и иноязычных речений, положенных без перевода в Священном 
Писании, и содержащихся в других церковных и духовных книгах, с присовокуплением 
некоторых церковных Ирмосов, в Российском переводе изъясненных и в стихи переложенных, 
и Степенных перваго гласа, сочиненный бывшим Московскаго Архангельскаго Собора 
Протопресвитером и императорской Российской Академии Членом Петром Алексеевым, при 
первом тиснении разсмотренный и к напечатанию одобренный Московским Вольным 
Российским собранием и Преосвященным Митрополитом Платоном, ed. a IV-a, III, М–П, 
Sankt-Petersburg, 1818, p. 36; Ju. Danichich, Рjечник из книжевних старина српских, 2, Л–П, 
Belgrad, 1863, p. 87; I. I. Sreznevskij, Материалы для словаря древне-русскаго языка по 
письменным памятникам, 2, Л–П, Sankt-Petersburg, 1902, p. 166; Slovnik jazyka 
staroslovenskeho – Lexicon linguae Palaeoslovenicae, 2, К–О, Praga, 1973, p. 227; Словарь 
русского языка XI–XVII вв., 9 (М), Моscova, 1982, p. 241. 

3 În 1523, la comanda mitropolitului Sucevei, Teoctist al II-lea, de asemenea menţionat în 
colofonul noului manuscris, egumenul Siluan a copiat Tipiconul pentru Mănăstirea Neamţ (România, 
Bucureşti, BAR, nr. 101). V. A. I. Jacimirskij, Славянские и русские рукописи румынских 
библиотек, Sankt-Petersburg, 1909, p. 657–658; P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din biblioteca 
Academiei R.P.R., I, Bucureşti, 1959, p. 128–129; Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite 
din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna, în AP, III, 2007, 1, p. 170–171, сatalog, nr. 15; 
I. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus 
editat de ~, I, Iaşi, 2008, p. 42; Alexandru Pascal, Din istoria scrierii de carte la Mănăstirea Putna în 
secolele al XV-lea – al XVI-lea (copiştii şi cărturarii sfântului lăcaş), în AP, VII, 2012, 2, p. 73. În 
afară de acesta, a ajuns până în zilele noastre şi un alt manuscris realizat pe timpul arhimandritului 
Siluan, Mineiul pe luna februarie, caligrafiat în 1530 la Mănăstirea Putna de ieromonahul Ştefan, „ca 
ascultare” (Rusia, Moscova, Biblioteca de Stat a Rusiei [RGB], Colecţia V. M. Undolski, fond. 310, 
nr. 79). V. V. M. Undol’skij, Славяно-молдавские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим 
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Până în prezent, era cunoscut doar un singur manuscris ieşit de sub pana 
ieromonahului Macarie, Tetraevanghelul de la 1529, al cărui comanditar a fost 
pârcălabul Sucevei, jupanul Barbovschi. Destinat bisericii Adormirea Maicii 
Domnului din Suceava, acest manuscris se păstrează din secolul al XVIII-lea la 
Mănăstirea Rila din Bulgaria (mss. nr. 9)4. 

Acest nou manuscris al ieromonahului Macarie, neinclus încă în circuitul 
ştiinţific, fără îndoială are valoare de unicat: nu este doar un monument al artei 
cărţii din scriptoriul Mănăstirii Putna5, necunoscut până acum, ci şi o sursă 
valoroasă pentru istoria Bisericii din Ţara Moldovei în secolul al XVI-lea. 

Având în vedere importanţa acestui codice pentru istoria culturii şi a 
Mănăstirii Putna, prezentăm mai jos descrierea arheografică sumară a acestei 
capodopere medievale a artei scrierii de carte. 

* 

Manuscris in 2o (26,3 × 18,7 cm), cuprinde 359 file, dintre care filele 101, 
269 şi 359 sunt din pergament, iar celelalte din hârtie. La sfârşitul manuscrisului 
s-au păstrat legate două file de hârtie din secolul al XIX-lea. 

Scriere semiuncială, copist: ieromonahul Macarie. 
Ortografie mediobulgară, textul este accentuat. 
Filigrane de două tipuri: tiara papală cu cruce şi steluţă6 şi balanţă în cerc 

sub o stea cu şase raze, tip apropiat de Lihachev7, nr. 3411 (anul 1512). 

Decorurile 
Frontispicii de tip bizantin vechi, cu elemente de ornamente vegetale, 

colorate în chinovar, albastru şi verde (f. 98, 346, 352); frontispiciu reprezentând 
două ovale întrepătrunse, cu împletitură şi vrejuri ornamentale, colorate în 
chinovar, albastru şi verde (f. 161); frontispiciu îngust umplut cu împletitură, cu 
vrejuri ornamentale şi colorate în albastru, verde şi maro (f. 266); frontispiciu 

                                                                                                                            
составителем и бывшим владельцем собрания (с № 1 по № 579). С приложением очерка 
собрания рукописей В. М. Ундольского в полном составе, написанного А. Е. 
Викторовым, Moscova, 1870, nr. 79; Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 171–172, catalog, nr. 17; 
Alexandru Pascal, op. cit., p. 73, fig. 21. Menţiuni ale egumenului Siluan şi în: DIR, A, XVI/1, 
Bucureşti, 1953, nr. 89, p. 92 (anul 1514), nr. 355, p. 392 (anul 1539). 

4 Bozhidar Rajkov, Hristo Kodov, Borjana Hristova, Славянски ръкописи в Рилския 
монастир, I, Sofia, 1986, p. 36–37, tab. V–VII, XXVI–XXVII. O bibliografie exhaustivă privind acest 
manuscris şi descrierea lui minuţioasă, cu reproducerea unor file, la Maria Magdalena Székely, Ivan 
Biliarsky, Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529), în AP, IX, 2013, 2, p. 51–74. 

5 În afara ieromonahului Macarie, autorul cunoaşte numele a încă doar zece scriitori de la 
Mănăstirea Putna, din secolul al XVI-lea (Alexandru Pascal, op. cit., p. 65–110). 

6 Filigranul este aproape identic cu cel din manuscrisul Prolog, decembrie–februarie 1530, 
nr. F-19-97, din Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Lituaniei (Кириллические рукописные книги, 
хранящиеся в Вильнюсе. Каталог, editat de Nadezhda Morozova, Vilnius, 2008, p. 37, fig. 170). 

7 N. P. Lihachev, Палеографическое значение бумажных водяных знаков, 3, Альбом 
снимков, Sankt-Petersburg, 1899. 
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dreptunghiular lat, umplut cu patru cercuri întrepătrunse, cu împletitură şi colorate 
în albastru, verde şi maro, terminat cu imaginea unei cruci cu inscripţia ÍS HS N K 
(f. 101); frontispiciu dreptunghiular lat, de forma slovei chirilice P, umplut cu şase 
cercuri întrepătrunse, cu împletitură şi colorate în verde, maro şi albastru, terminat 
cu imaginea unei cruci cu inscripţia ÍS HS N K (f. 269). 

Iniţiale de tip bizantin vechi, cu elemente de împletitură, colorate în aur, 
chinovar, albastru şi verde (f. 101, 269); iniţiale fine în chinovar, cu vrejuri 
ornamentale; titluri în chinovar; ligatură în aur şi chinovar. 

La f. 359, un desen în chinovar, reprezentând o coloană stilizată, umplută 
cu puncte albastre, verzi şi maro (stâlpii citirilor evanghelice). 

Textul este împărţit cu puncte de chinovar. 

Cuprinsul 
F. 1–97. Evanghelia după Matei. Pierdute: sumarul Evangheliei după 

Matei, o parte din predoslovia Sfântului Teofilact al Bulgariei la Evanghelia după 
Matei, începutul Evangheliei după Matei, o parte a textului de bază. 

F. 97. Albă. 
F. 98. Sumarul Evangheliei după Marcu. 
F. 99. Predoslovia Evangheliei după Marcu. 
F. 101–160. Evanghelia după Marcu. 
F. 161. Sumarul Evangheliei după Luca. 
F. 163. Albă. 
F. 164–265. Evanghelia după Luca. Începutul pierdut. 
F. 266. Sumarul Evangheliei după Ioan. 
F. 266. Predoslovia Evangheliei după Ioan. 
F. 269–345. Evanghelia după Ioan. O parte a textului pierdută. 
F. 346–346v. Spunere cuprinzând pe tot anul numărul Evangheliei. 
F. 347–352. Spunere pentru fiecare zi. 
F. 352–358. Calendar (Sinaxar). 
F. 358. Evanghelii diferite pentru toată trebuinţa. 
F. 359. Arătarea glasurilor. 

Însemnări 
Pe f. 358v, inscripţia copistului într-un cadru, susţinut de o mână: 

& Bl(a)goizvoli Òt(á)'], i S(\)n]  
posp{;i, i D(u)h] S(vè)t\i nastavi, nacèti, i 
d{istvovati, i s]vr];iti s({) sïa s(vè)wennaa, i 
cetvoroskrijalnaa, '(a)rskaa knïga, sir{c(á) 
Tetròeìg(g)l], pri bl(a)goc(á)stiv{m(á) '(a)ri, Íò 
Petr{ voevod{, s(\)na Stefana voevodï Staraag(o), 
povel{nïem(á) i daanïem(á) arhïmandrita ïeromonaha 
Sïluana putenskag(o). G(ospodi)n] je pr{drecenn\i 
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Petr] voevoda, svoeg(o) radï sp(])senïa d(u);evnag(o) 
kupno i t{lesnag(o), priloji n$ zl(ot\há) v] 
pomow] m(o)l(e)bniku svoemu, arhímandritu Sïluanu. 
Ispisa je s({) v] tom(á) jde monast\ri, rókoó 
sm{ren{i;aag(o) v] s(vè)wennoin(á) ò(tá)'{h(á) 
Makarïa, d(u)hovnóè po rodó kìr(á) Qeòktista, 
mitropolita Sìcavskag(o). V(]) l{t(o) #z@lz (7037) i 
m({)s(è)'a dek(emvrïe) s]vr];i s({) ï@ (10). 

† Tatăl a binevoit, şi Fiul a ajutat, şi Duhul Sfânt a 
îndrumat ca să se înceapă, şi să se lucreze, şi să se săvârşească 
această carte sfântă, şi cu patru table, împărătească, adică 
Tetraevanghel, în timpul binecinstitorului împărat, Io Petru 
voievod, fiul lui Ştefan voievod cel Bătrân, din porunca şi dania 
arhimandritului ieromonah Siluan de la Putna. Iar domnul mai 
sus numit Petru voievod, întru mântuirea sa sufletească, 
împreună şi cu cea trupească, a alăturat 50 de zloţi în ajutorul 
rugătorului său, arhimandritul Siluan. Şi s-a scris aceasta în 
aceeaşi mănăstire, cu mâna preasmeritului printre sfinţii părinţi 
Macarie, duhovnicul lui chir Theoctist, mitropolitului Sucevei. În 
anul 7037 şi luna decembrie s-a săvârşit, 10. 

În partea de jos a f. 358v, pe ambele părţi ale cadrului, o completare cu 
cerneală, cu un alt scris semiuncial, mai mărunt, păstrată incomplet din cauza 
pierderii unor părţi ale filei manuscrisului: 

V(]) l({)t{h(á) je sedmorosìgìbno i 
sedm\des{toro i dev{toe (7079), ij(e), B(o)jïem(á) 
proizvolenïem(á), prilìciv\isè v] sih(]) l{t{h(á) 
mitròp(o)lit(á) Qeòfan(á) v] Sìcavst{m(á) 
Mitròpolïe, úc(á)nik(á) je v\;rec(e)nnomu i 
pisav;omu sïa kniga òt(á)'u Makarïì ij(e) dobr{ 
ìpase ...dva ...ahva v] Romanòv(á) se àj(e) _ 
lübopotrujdenïem(á) dobropisanï ...{òn je àkoj(e) 
dobroraci...ìsr(])dstvova seg(o) v] só...da...im 
v\;recim(á) òt(á)'e sv... ...astir{ idej(e) i pisano 
b\st(á). 

Iar în anii şapte mii8 şaptezeci şi nouă, în care, cu voia 
lui Dumnezeu, s-a întâmplat ca, în aceşti ani, să fie în Mitropolia 

                                                 
8 Probabil, caligraful a scăpat cuvântul „t\sàc” (mii). O utilizare similară a termenului 

„sìgìbno” în combinaţie cu indicarea numărului miilor, sutelor şi zecilor este cunoscută şi în 
colofonul manuscrisului Sintagmei lui Matei Vlastares de la 1611. Manuscrisul este cunoscut de 
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Sucevei, mitropolitul Theofan, ucenicul mai sus numitului părinte 
Macarie, care a scris această carte şi care a bine păstorit… la 
Roman… . 

Pe f. 97v, o inscripţie cu scriere cursivă în limba română, datând din anul 
1834 şi relatând conţinutul inscripţiei din colofonul copistului (?): 

Această Sfăntă Ivanghilie s-au scris în Sfănta 
Monastire Răşca la ani #zl@z, adică 7037 de la facere lumii, în 
zălele domnului Petre voevod, fiiul domnului Ştefan voevod 
Bătrăn, de Macarii dohovnecul, supt ascultare arhimandritului 
Săluan, în zilele sfinţăi sale, mitropolitului Theoticst [sic !]. Ş[i] 
eu am găsăt-o la Cernăuţ ş-am cumpărat-o ş[i] o am dat sfintei 
bisărice din satul mieu, Movila, unde să prăznueşti hramul 
Adormirii Maicei Domnului. [1]834 avg[ust] 25. Iordache Herţan 
clucer. 

Pe ultimele două file de dinaintea legăturii de hârtie, din secolul  
al XIX-lea, se găsesc inscripţii şi notiţe cu caracter economic, cu scriere cursivă în 
limba română, datând din 1829. Aceeaşi hârtie a fost utilizată la lipirea parţială a 
filelor manuscrisului la nivelul cotorului. 

Starea de conservare 
Manuscrisul este rupt şi descompletat, filele de la început şi sfârşit cad din 

bloc. Sunt pierdute: primele 12 file, două file între f. 93–94, două file înainte de 
f. 164, două file între f. 283–284; miniaturile Evangheliştilor de la începutul tuturor 
celor patru Evanghelii; f. 358v are pierderi jos în partea stângă şi în partea dreaptă. 

                                                                                                                            
multă vreme în literatura de specialitate ca păstrător al unei inscripţii de danie aparţinând 
mitropolitului Anastasie Crimca (v., de exemplu, Emil Turdeanu, Le métropolite Anastase Crimca et 
son œuvre littéraire et artistique (1608–1629), în RES, XXIX, 1952, p. 59–60). Manuscrisul a fost 
expus la Moscova cu ocazia Expoziţiei dedicate celebrării celor 300 de ani de domnie a Casei 
Romanovilor şi a fost menţionat în catalogul publicat cu acest prilej ca aparţinând unei persoane 
particulare (Выставка древне-русскаго искусства, устроенная в 1913 году в ознаменование 
чествования 300-летия царствования Дома Романовых. [Каталог], Моscova, 1913, p. 54: 
„№ 55. Матфея Правильника книга, полуустав молдавскаго письма, с летописью 1611 г. и со 
вкладной Сучавскаго митрополита Анастасия Кримковича, того же года, в лист. С одной 
киноварной заставкой. Из собрания***”). În istoriografia românească, manuscrisul se considera 
pierdut (v., de exemplu, Radu Constantinescu, Vechiul drept românesc scris. Repertoriul izvoarelor 
1340–1640, întocmit de ~, Bucureşti, 1972, p. 241; Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi 
contribuţii, în MMS, LV, 1979, p. 155, nr. 7). Actualmente, se păstrează în Secţia de manuscrise şi 
carte rară a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat din Saratov, cu nr. 208 (v., de exemplu, Victor 
Alexandrov, The Syntagma of Matthew Blastares: The Destiny of a Byzantine Legal Code among the 
Orthodox Slavs and Romanians, în „Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte”, 29, 2012, 
p. 207–208), unde a intrat în anul 1921 din colecţia particulară a cunoscutului colecţionar 
P. M. Malţev, credincios de rit vechi. 
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S-a păstrat numerotarea iniţială a caietelor (compuse din opt foi fiecare), 
făcută de mâna copistului (Macarie), cu slove chirilice, pe prima filă a caietului, pe 
câmpul de jos, în dreapta, şi pe ultima filă a caietului, pe câmpul de jos, în stânga. 

Copertele au fost pierdute; s-a păstrat numai o scoarţă, cea de dedesubt, 
mai nouă, cu urme de restaurare din secolul al XIX-lea (resturi ale lipirii cu hârtie a 
ultimelor două file de dinaintea legăturii). 

* 

Astfel, Evangheliarul a fost scris în Mănăstirea Putna de cunoscutul 
caligraf ieromonahul Macarie, în 1529*, pentru arhimandritul acestei mănăstiri, 
egumenul Siluan, la cererea domnului Moldovei, Petru. 

Compararea modului de realizare şi decorare a acestui manuscris cu 
Tetraevanghelul de la Mănăstirea Rila, datând din acelaşi an, ne oferă noi elemente 
despre realizările artistice ale scriptoriului Putnei. Frontispiciile şi iniţialele de la 
începutul Evangheliei după Marcu şi începutul Evangheliei după Ioan din 
manuscrisul de la Rila9, păstrând motivele geometrice de bază corespunzătoare 
aceluiaşi text al frontispiciilor şi iniţialelor din manuscrisul pentru Siluan, se 
deosebesc semnificativ, în realizarea desenatorului10, nu numai prin gama diferită 
de culori folosite, ci şi prin variaţia motivelor de umplere a ornamentaţiei. Faptul 
sugerează unicitatea executării artistice a decorurilor de către pictor, care nu s-a 
limitat la o simplă copiere a originalului utilizat de Macarie, pentru reproducerea 
manuscrisului. 

Manuscrisul lui Macarie prezentat acum, pe lângă faptul că aruncă o 
lumină nouă asupra rolului spiritual al Mănăstirii Putna în viaţa domnilor Ţării 
Moldovei (după cum rezultă din colofonul manuscrisului, arhimandritul Siluan a 
fost rugătorul personal al voievodului Petru), mai dezvăluie, de asemenea, şi 
relaţiile, necunoscute anterior, dintre ieromonahul Macarie şi Mitropolia de 
Suceava: se dovedeşte că Macarie a fost duhovnicul11 mitropolitului Teoctist 
al II-lea. În plus, se constată că şi un alt mitropolit al Sucevei, Theofan, a fost 
discipol al lui Macarie, ceea ce se poate deduce din partea păstrată a notiţei 
adăugate colofonului în 1571, cu evidentă mândrie pentru sfântul lăcaş, tot de 
vreun călugăr de la Putna. 

                                                 
*Pentru transpunerea anului bizantin (văleatul) în anul erei creştine (A.D.), v. Nota 

Redacţiei de la sfârşitul acestui articol. 
9 Maria Magdalena Székely, Ivan Biliarsky, op. cit., fig. 4, 6. 
10 Din păcate, nu dispunem de informaţii sigure dacă pictura a fost realizată de Macarie 

însuşi sau de alt călugăr din mănăstire. 
11 În opinia noastră, menţionarea lui Macarie ca „dùhovnogo po rodù” corespunde exact 

acestui sens al sintagmei. V., de asemenea: P. A. Alekseev, op. cit., p. 270; Ju. Danichich, op. cit., 
p. 318–319; I. I. Sreznevskij, Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным 
памятникам, 1, A–K, Sankt-Petersburg, 1893, p. 747; Словарь русского языка XI–XVII вв., 4  
(Г–Д), Моscova, 1977, p. 383. 
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În primul sfert al secolului al XIX-lea, manuscrisul se afla deja în afara 
zidurilor mănăstirii, după cum reiese din notiţele cu caracter economic, în limba 
română, făcute pe filele de dinaintea legăturii de la sfârşit. 

Epoca în care manuscrisul a ajuns în Rusia, după cum şi avatarurile lui 
înainte de achiziţionarea de către colecţionarul menţionat rămân necunoscute. Cu 
mare probabilitate, se poate presupune doar că Tetraevanghelul provine dintr-o 
colecţie de carte aparţinând credincioşilor de rit vechi, unde nimereau de cele mai 
multe ori cărţile manuscrise slave chirilice din secolele al XV-lea – al XVII-lea, 
scoase din Moldova12. 

Traducere din limba rusă de Silviu Andrieş-Tabac 

A Hitherto Unknown Gospel Book of Hieromonk Macarius of Putna 
from a Private Collection 

(Abstract) 
 
The present study is dedicated to the brief archaeographical description of 

a hitherto unknown manuscript – the Gospel Book written by hieromonk Macarius 
from Putna Monastery. Nowadays it is preserved in a private collection from 
Moscow. As it follows from its colophon, the manuscript was written on the 
commission of Prince Petru of Moldavia, who paid 50 gold coins for it, to his man 
of prayer – archimandrite Silouan, who entrusted the task to Macarius, a 
remarkable calligrapher of the time. Up to now only one manuscript authored by 

                                                 
12 A. D. Paskal, Значение рукописных собраний РГБ для изучения славяно-молдавской 

книжности XV–XVI вв. (Тезисы доклада), în „Румянцевские чтения – 2012”, 2, Материалы 
всероссийской научной конференции (17–18 апреля 2012 г.), Моscova, 2012, p. 108. 

* 

Nota Redacţiei. Autorul articolului este de părere că, în cazul manuscrisului prezentat, 
văleatul 7037 ar trebui transpus în A.D. 1528, dat fiind că datează din luna decembrie, sprijinind 
această opinie pe o bibliografie de specialitate (A. I. Sobolevskij, Славяно-русская палеография. 
Лекции, ed. a II-a, Sankt-Petersburg, 1908, p. 105; Henri Stahl, Damian P. Bogdan, Manual de 
paleografie slavo-română, Bucureşti, 1936, p. 54; DIR, Introducere, I, Bucureşti, 1956, p. 405; 
Demir Dragnev, Ion Gumenâi, Paleografia slavo-română şi româno-chirilică, Chişinău, 2003, p. 63). 
Istoriografia românească a stabilit de multă vreme că, în Moldova medievală, a fost folosit (până spre 
1570) cu precădere stilul de la 1 ianuarie (cf. DIR, Introducere, I, p. 417 şi Gh. Pungă, Cu privire la 
începutul anului calendaristic în Ţara Moldovei, în vol. Confesiune şi cultură in Evul Mediu. In 
honorem Ion Toderaşcu, studii reunite de Bogdan-Petru Maleon şi Alexandru-Florin Platon, Iaşi, 
2004, p. 187–196), fără să se poată dovedi că ar fi existat vreo deosebire între actele emise de 
cancelarie şi scrierile realizate de oameni ai Bisericii (adică două sisteme cronologice diferite 
funcţionând simultan). Pentru a nu deschide o polemică inutilă aici, autorul a acceptat rugămintea 
redacţiei de a păstra datarea după sistemul practicat în ştiinţa istorică românească. Însă discutarea 
acestei probleme va trebui reluată, cu analiza amănunţită a izvoarelor şi a autorilor lor. 
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hieromonk Macarius was known – the Gospel Book from 1529, preserved in the 
library of Rila Monastery from Bulgaria (manuscript No. 9). 

Keywords: Putna Monastery, manuscripts, calligraphers, hieromonk 
Macarius, archimandrite Silouan. 



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

181UN TETRAEVANGHEL NECUNOSCUT AL IEROMONAHULUI MACARIE

F. 98. Sumarul Evangheliei după Marcu



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

182 ALEXANDRU PASCAL

F.
 9

8.
 S

um
ar

ul
 E

va
ng

he
lie

i d
up

ă 
M

ar
cu

; d
et

al
iu



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

183UN TETRAEVANGHEL NECUNOSCUT AL IEROMONAHULUI MACARIE

F. 101. Evanghelia după Marcu
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F. 161. Sumarul Evangheliei după Luca
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F. 161. Sumarul Evangheliei după Luca; detaliu
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F. 266. Sumarul Evangheliei după Ioan. Predoslovia la Evanghelia după Ioan
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F. 266. Sumarul Evangheliei după Ioan; detaliu
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F. 269. Evanghelia după Ioan
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F. 346. Spunere cuprinzând pe tot anul numărul Evangheliei
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F. 346. Spunere cuprinzând pe tot anul numărul Evangheliei; detaliu
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F. 352. Calendar (Sinaxar)
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F. 352. Calendar (Sinaxar); detaliu
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F. 359. Arătarea glasurilor
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F. 97v. Însemnarea de la 1834




