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Mitropolitul Dosoftei al Moldovei 

 

- Se naște în 1624; 

- Învață la Școala Superioară de la Iași; 

- Se călugărește la M-rea Probota; 

- 1658 episcop de Huși; 

- Nicolae Manolescu: „Cel mai mare merit al lui Dosoftei acesta este: de a fi oferit în 

Psaltire, pe neaşteptate, întâiul monument de limbă poetică românească“ (Istoria 

critică a literaturii române); 

- Traducerea în limba română era un act misionar, literatura fiind folosită pentru a 

învăţa pe alţii: „În biserică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea să grăiască, ca şi pe 

alţii să-nvăţ, decât dzeace mii de cuvinte într-altă limbă“, afirma mitropolitul 

Dosoftei; 

- Ion Neculce în Letopiseţ, „acestu Dosoftei mitropolit nu era om prostu de felul lui. Şi 

era neam de mazîl; pre învăţat, multe limbi ştie: elineşte, latineşte, sloveneşte şi altă 

adâncă carte şi învăţătură, deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara 

noastră pe-această vreme nu este om ca acela.“ 

TRADUCERI  ȘI TIPĂRITURI 

- Traduce cărți de slujbă și de învățătură; 

- Istoriile lui Herodot – tradusă pentru prima oară în românește; 

- A revizuit traducerea Vechiului Testament făcută de Nicolae Milescu la 

Constantinopol și care se va tipări apoi în Biblia de la București din 1688; 

- 1673 – Psaltirea în versuri 

 prima încercare de versificare în limba noastră când limba noastră literară nu era 

suficient de mlădiată pentru a fi folosită în versuri; 

 tipărită în Polonia la m-rea Uniev deoarece tipografia lui Varlaam nu mai 

funcționa; 

- 1673 – Acatistul Născătoarei de Dumnezeu în limba română; 

- 1679 – reface vechea tipografie a lui Varlaam dar nu este multumit de ea; 

- 1679 – traduce și tipărește Dumnezeiasca Liturghie, a doua traducere după diaconul 

Coresi (sec 16 - Târgoviște); 

- 1680 – Psaltire de-nțeles în slavonă și română; 

- Patriarhul Ioachim al Moscovei îi trimite o nouă tipografie pe care o instalează la 

biserica Sfântul Nicolae domnesc din Iași; 

- Tipărește principalele cărți de slujbă în românește având drept scop înlocuirea limbii 

slavone din cult cu româna; 

- 1681 – Molitvelnic de-nțeles; 

- 1683 – Sfânta Liturghie (o nouă ediție); 

- Paremiile de peste an; 

- Poem în 136 de versuri despre domnii Țării Moldove; 

- Viața și petrecerea sfinților – 4 volume (25 de ani s-a ostenit traducându-le); 
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EXILUL ȘI MOARTEA 

- 1686 - Mitropolitul Dosoftei este luat ostatec de regele Poloniei Jan Sobieski care 

intrase în Moldova sperând la ajutor din partea domnului Constantin Cantemir în 

lupta împotriva turcilor; 

- În exil la rugămintea mitropolitului Kievului și a patriarhului Moscovei, traduce din 

grecește în slavo-rusă o seamă de lucrări teologice; 

- Moare în exil la 13 decembrie 1693, la 70 de ani. 

POEZII 

Psalmul 50  

 

Fie-ţ milă, Doamne, de mă iartă, 

Cu milostivirea cea bogată, 

Şi pentru a ta ieftinătate 

Să mă curăţăşti de răutate. 

 

Şi mai cu de-adins de rău mă spală 

Şi mă limpezeşte de greşală. 

Că eu îm ştiu a mea fărălege 

Şi răul mieu nainte-mi ce merge. 

 

Ţie ţ-am greşitu-ţ, Doamne svinte, 

De-am făcut răutăţ denainte. 

Cuvintele tale te-ndireaptă 

La giudeţ să-nvinci, când vei da 

plată. 

 

Iacă-s zămislit în strâmbătate, 

Aplecat de maică-mea-n păcate. 

Ce tu, Doamne, iubeşti 

dereptatea, 

De-ţ arăţ pre mine bunătatea, 

 

Şi cu taine ce nu să pot spune 

Mi-ai arătat a ta-nţelepciune. 

Cu izopul tu mă ocropeşte 

Şi mă scaldă de mă curăţeşte. 

 

Să hiu spălat şi alb ca omeţii, 

Să mă bucur şi eu cu direpţii 

De veşti bune şi preacuvioase, 

Şi să-mi bucuri mişelele oase. 

 

Doamne, nu-ţ întoarce svânta faţă 

De greşele ce-am făcut, cu greaţă, 

Şi de câte-am lucrat fără lege, 

Cu milostivirea ta le şterge. 

 

Inemă curată tu-m zideşte 

Şi duh dirept în zgău îm 

noieşte. 

Nu mă urni din svânta ta faţă, 

Şi duhul tău cel svânt ce mă-

nvaţă 

 

Să nu-l depărtez de cătră mine, 

Ce să-m dai bucurie cu bine, 

Cu svânta ta, Doamne, 

mântuinţă. 

Şi să-m dai şi duh de biruinţă, 

 

Ca să-nvăţ pre cei fără de lege 

Cătră căile tale s-alerge, 

Să să-ntoarcă de pre răutate 

Cătră a ta svântă bunătate. 

 

Şi mă scoate, Doamne, de la 

sânge, 

Cu mântuinţa ta de mă strânge. 

Şi cu adevarata ta-mpreună 

Limba mea să-ş facă voaie 

bună. 

 

Şi buzele mele, Doamne svinte, 

Să-m deşchiz, şi rostul să te 

cânte, 

Să dea veste fără de sâială 

În tot locul de svânta ta fală. 

 

Că de-ai pofti jărtvă, ţ-aş 

aduce, 

Că jărtvele de ars nu-ţ par 

dulce. 

Lui Dumnezău jărtva ceea 

place 

Cu sufletul înfrânt ce s-a face. 

 

Inema cea zdrobită şi frântă 

La Dumnezău nu va fi de 

smântă. 

Şi cu a ta, Doamne, bună 

vrere 

Sionului să-i faci mângâiere, 

 

S-aibă de toate părţile pace, 

Pănă zidiuri nalte să vor face 

Pregiur Ierusalim cetate, 

Să scripască dar şi bunătate. 

 

Atunci jărtve direpte ţ-vom 

face. 

Colaci şi prinoase, cumu-ţ 

place, 

Vin şi pâine, unt şi cu grâu 

dulce, 

Şi viţăi pre oltari ţ-vom aduce. 

 

Psalmul 1 

 

Ferice de omul ce n-a merge 

În sfatul celor fără de lege 

Și cu răii nu va sta-n cărare, 

Nici a ședea-n scaun de 

pierzare; 

Ci voi lui va fi tot cu Domnului 

Și-n legea lui ș-a petrece 

somnul. 

 


