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CUVÂNT ÎNAINTE 

comuni -a a Simpozionului  
 pe care l-

 2011. 
activitatea,  
de Studii Biblico-  

, trei ani de la 
întemeierea lor
Prez Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, 

, I uprinzând l  
28-29 

octombrie 2010, precum nd numerelor pe anii 
Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical 

Philology and Hermeneutics , de asemenea, 
Biblia 1688, Pars IX, Paralipomeneon I, 

Paralipomenon II) al seriei Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia1688. Sub tipar, la 
,  X2 (Iob), XXII 

(IV Machabaeorum  Pseudo-Josephus Flavius Regum III, Regum IV), 
 

Pentru consultarea volum
activitatea grupului nostru, cititorul interesat poate vizita site-ul nostru on-line la 
adresa https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/membri.html. 

Potrivit 
, din punct de vedere tematic, într-una din 

Acestea au fost, de altfel, 

 
Sesiunea de deschidere a Simpozionului a beneficiat de pr

prof. dr. Vasile  prof. 
dr. pr. Gheorghe Po  
prof. dr. Gheorghe Po Al  din 

 stitutului de Filologie 
A. Philippide  -Filologice 

la care s-  de onoare 
rof. dr. Elsa Lüder (Universitatea din Freiburg, Germania, 

co-
Claudio García Turza (Instituto Orígenes del Español, Universidad de La Rioja), 
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ilustru reprezantant al filologiei biblice actuale din Spania. Profesorul Turza a 
, de altfel, El proyecto de las Biblias hispanicas, 

ntul 
volum.  

Programul sesiunii de deschidere a Simpozionul
câ
traductologie, I, Editura 011; Monumenta 
linguae Dacoromanorum Biblia 1688. Pars 9: Paralipomenon I, Paralipomenon II, Editura 

 Istoria filosofiei 
limbajului, versiune româ

  
Or

constituie un domeniu de 
 

 

Editorii 
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PROIECTUL BIBLIILOR HISPANICE 
 

 
PROF. DR. CLAUDIO GARCÍA TURZA 

Instituto Orígenes del Español 
Universidad de La Rioja, Spania 

 
 

1. San Millán, casa filologiei 

nterpretarea, dezvelirea sensului din 

-o 

 

chiar a vechimii textelor create ori transcrise în scriptoriul medieval din San Millán de 

 

sistematiza un alfa
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ca, în prestigioasa profesie a lui ars interpretandi

 
 

 

important, argumentul de mai sus (San Millán, casa filologiei) ar fi suficient, prin 

ntrului 

 
Biblias Hispánicas, este vorba 

despre u

 
 
2.1. 

 
lor medievale 

 

Biblia de la Ferrara); 

 -

Torres Amat, Nácar-Colunga, Cantera-Iglesias, Biblia din Ierusalim, Biblia Pelerinului, 
Biblia Americilor, Noua biblie a hispanicilor etc.)  toate, într-un necesar acord cu 
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Biblia de la San Millán; 

5) istoria exegezei biblice în limba spa Postillae ale lui Nicolas de 
Lyra; 

, bibliile rimate, Romanceamiento de los Macabeos 
macabeilor  n. tr.] de Pedro Núñez de Osma, Biblia de la Osuna etc.); 

comentate; 
 

 

apleca în special 
 

 
2.2. 

 
 

 
 

a, 

 
 

 

 
-

ntului. Sau, în cuvintele lui Northrop Frye, Biblia este 
Marele Codice al culturii universale. Într- - -a 

gânditorul sau omul de 
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spirituale sau morale, d

negarea metafizicii cu fundamente în mod necesar etico-
ristos în 

 

i

i -se 

-  

-numitele adverbe în -mente 
i

adverbiali bona mente, sana mente > buenamente  n. tr.], sanamente 
  

hacer la pascua a alguien 
-  n. tr.], echar margaritas a los cerdos 

 n. tr.], pasar las de Caín 
 n. tr.], rasgarse las vestiduras -

-  n. tr.], llorar como una Magdalena 
 n. tr.], lavarse las manos 

 n. tr.], ver los cielos abiertos -l apuca pe Dumnezeu de un picior, a fi în al 
  n. tr.], poner el dedo en la llaga 

  n. tr.], predicar en desierto  n. 
tr.], echar sapos y culebras coate 

  n. tr.], dar coces contra el aguijón 
  n. tr.], sembrar cizaña 

 n. tr.], adorar a un becerro de oro -
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 n. tr.], estar en Belén con los pastores 
 n. tr.], meterse a redentor - -i 

-  n. tr.], hacer algo en un santiamén [
santiamén provine de la formula 

Spiritus Sancti, Amen en un 
santiamén  n. tr.], tener más paciencia que el santo Job 

 n. tr.], tirar la 
primera piedra  n. tr.], ver la paja en el 
ojo ajeno y no ver la viga en el propio 

 n. tr.] etc. 

¡Ángela María! 
interjec

  n. tr.], de Pascuas a 
Ramos  n. tr.], en menos 
que canta un gallo  
n. tr.], otro gallo le cantara -
 n. tr.], de todo hay en la viña del Señor -

 n. tr.], donde Cristo dio las tres voces 
 n. tr.], de 

menos nos hizo Dios  n. tr.], ojo por ojo y diente por diente 
 n. tr.], es más fácil que un camello pase por el 

ojo de una aguja... 
i ai Bibliei, traducerea 

kamelos  n. tr.], quien siembra vientos recoge 
tempestades  n. tr.], sin faltar una jota 

 n. tr.], adivina quién te dio [literal, 
- -a baba oarba  n. tr.], nadie es profeta en su tierra 

-   n. tr.], médico cúrate a ti mismo 
-  n. tr.], a vino nuevo odres nuevos 

 n. tr.], al César lo que es 
del César... - -  n. tr.], los últimos serán los primeros 

  n. tr.], nadie puede servir a dos señores 
 n. tr.], no 

juzguéis y no seréis juzgados  n. tr.], por sus frutos los 
conoceréis 

 n. tr.], quien a hierro mata a hierro muere 
 n. tr.]. 

De asemenea, cu greu pute

es el chivo expiatorio 
  n. tr.], es un judás   n. tr.], un jeremías   n. tr.], el 
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benjamín  n. tr.], un cirineo 
biblic Simion Cirineul, care l-a ajutat pe Ii
 n. tr.], un sepulcro blanqueado [ser un sepulcro 

 n. tr.], el principio del fin  n. tr.], un gigante 
con pies de barro  n. tr.], la costilla de Adán a lui 

 n. tr.], la sal de la tierra  n. tr.], más viejo que Matusalén 
 n. tr.], es una trampa saducea 

 n. tr.], está hecho un Cristo 
-au adus într-  n. tr.], un 

ceomo eccehomo < ecce + homo  
n. tr.], un Adán  n. tr.]. În fine, o expresie care nu are 
egal, es la Biblia en verso  n. tr.]. 
 

San Millán de Suso 

s 
au fost transcrise, din secolul al X- -

Vetus Latina Vulgata (de exemplu, codicele 2-
, 

: ale lui Grigorie 
cel Mare la cartea lui Iov, respectiv la Iezechiel [Moralia in Iob, Homiliæ in Hiezechihelem 
prophetam  n. tr.] sau ale lui Casiodor la Psalmi te ilustrate 
cu Glossa Ordinaria. 

Biblia lui Quisio, 
denumit înainte , nu este altceva decât codicele 20 de la 

ul secolului al X-

-
rate comori ale 

fonetico-
hispane), iar a doua, u

hispanic (hispanissime
a Vulgatei -au oprit asupra 
acestui text, considerat ca fiind unul dintre cele mai reprezentativ

-1). 
Un alt lucru demn de remarcat în pr Bibliei lui Quisio 

-
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Per-scriptum-

 

 
 
5. N  

acestuia. 

s-
prioritare. Obiectivelor atent delimitate ale demersului nostru le corespund 

b) traducerile actuale ale Bibliei, cu studii 
Biblia de la San 

Millán  
 
6. În loc de încheiere 

 

 

ul în care se gândea, se 
-au urmat 
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-un echivoc fundamentalist, într-un 
spiritualism sau un psihologism vag. 

riguros, ca, de altfel, tot ce este spe

 altfel spus, de 
 

t
difuzarea acestora în domeniul literelor hispanice. 

 
Versiune în limba român NICA 
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A  TERMENILOR VECHI 
LITURGHIER  

 
 

DRD. ALINA CAMIL 

i 
alinacamil@yahoo.com 

 
Résumé: En observant attentivement le langage liturgique roumain, surtout 

nombreux termes anciens, qui ne sont plus présents dans la langue littéraire actuelle, 
sont encore conservés dans les pages du Missel. Leur présence au cours des siècles est 

pas le message transmis, en créant de cette manière une très stable tradition liturgique 

Missel, viennent à confirmer cet aspect.  
Mots-clés: Antim Ivireanul, Missel, langage religieux, langue roumaine ancienne 

 
 
1. Considera ii preliminare 

Deosebit de expresiv 
de elemente apar inând atât limbii literare actuale, cât i limbii literare vechi. 
Cercetarea limbii textelor biserice
realizarea unei descrieri în sine a limbajului religios, cât i pentru observarea 
evolu iei limbii române literare. Pornind de la aceste premise, ne-am propus 

ite asupra unor termeni din perioada veche a 
limbii române, în edi iile succesive ale Liturghierului românesc.  

Între scrierile cu caracter religios, Liturghierul 
ceea ce prive te, în primul rând, terminologia de specialitate, acesta cuprinzând, pe 

i reprezentan i ai Bisericii cu scopul unic al 

aici câteva dintre edi
Liturghierul lui Coresi (1570)1; Liturghierul ii (1679, 
respectiv 1683)2; Liturghierul 3 alte edi ii 

                                                 
1 Edi re , în 1969. 
2 Vezi edi în 1980. 
3 Edi ie în lucru, în transcriere proprie. 



Alina Camil 

 
18 

ulterioare4 ale acestuia i (1759, 1794, 1818, 1834, 1845, 1868), Râmnic 
(17675 ti (1741, 1746, 1797, 1833, 1855, 
1887, 2000, 2008), respectiv Neam  (1860).  

Din punct de vedere lexical, multe dintre edi
Liturghierul ia din 

te sub îndrumarea lui Veniamin 
Costachi, edi ie la nivelul lexicului. Mitropolitul 

umit de prezen
- 6 

Câteva dintre substitutele lexicale propuse de Veniamin în prefe
Liturghiere din 1818 i 1834 (  , vohod  întrare, dire  , 
 u , prestol  , blagoslovit  binecuvântat   stea7) au fost preluate 

de edi
anghel pentru înger,  pentru , lance pentru copie,  
pentru utrenea, misterii pentru taine etc.8. 

Înainte de a începe studiul propriu-zis asupra lexicului înregistrat în Liturghier, 
iilor enumerate 

mai sus, cu inten ia de a identifica edi iile care au avut un rol mai important în 
iilor 

men ionate, s-  
a) i 1746 sunt copii fidele ale Liturghierului lui 

Antim Ivireanul. Vom excepta, în consecin  
b) Liturghierele din 1797  edi iile din 1835 i 1840. 

Vom selecta, prin urmare, câte una dintre acestea, respectiv edi ia din 1813 i cea 
te evolu ia a patru termeni (excerpta i din 

textul antimian) în edi iile men ionate: 
1. poias ii ortodoc i peste stihar, în timpul 

oficieri poæsß poiasul 
 brâul  

sim termenul antimian cu forma poas, unde [a] apare nediftongat: 
-  poasul apare  brâul

                                                 
4  
5 1768. În BRV, tom IV, 1944, p. 251, 

v 
, , i de Ioan Bianu,  

mai devreme, în Iorga (1901: 521) 
edi - ii, deci la pagina 
204v -a încheiat acti  

6 Vezi prefa a la Liturghii, 1818, p. IV. 
7 Vezi prefa a la Liturghii, 1818, p. III-VI. 
8 Vezi prefa a la Liturghii, 1818, p. III-X i la edi ia a doua din 1834, p. V-VIII. 
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(Veniamin 1818: 31r, respectiv Veniamin 1834: 68)  brâul
(Liturghier 2008: 111). Termenul poias este consemnat în alte ase edi ii dintre cele 
enumerate supra, anume: Ia i 1759: 39r, 1794: 31r, Râmnic 1767: 40v, 1787: 62, 
1813: 40v, Bucure brâu, este înregistrat i el 
în alte ase edi 840: 52, Ia i 1845: 23v, 1868: 22, Neam  1860: 
27r, Bucure ti 1887: 58, 2000: 105. Un termen nou,  (52), înregistrat în 
edi ia de la Bucure  

2. prestol ului, în bisericile cre tine, pe care se 
). Termenul este 

înaintea sfântului prestol (70), respectiv  
 preastol  1969: 

135), cât prestol
 sfintei mése 18: 39v, respectiv 

 
Sfintei Mese Liturghier 2008: 136). Primul termen este consemnat în edi
la Ia i 1759: 49v  1794: 43v, Râmnic 1767: 51v, 1787: 86, 1813: 52r, B
73, Bucure ti 1833: 84, iar cel de- i 
1845: 34v, 1868: 33, Neam  1860: 39v, Bucure ti 1855: 73, 1887: 75, 2000: 130. 

3. propoveduitor e la (a) 
propovedui < slv.  + suf. tor a acestui 
termen în edi
restul edi iilor lipse a termenului stri  
(Ursu 1980: 82). Termenul antimian este prezent la Veniamin cu aceea
propoveduitorii (Veniamin 1818: 52v

 (Liturghier i în edi ia 
Liturghier 2000: 165). Vechiul fonetism, cu [e], este prezent în toate 

celelalte edi ii consultate: Râmnic 1767: 68r, 1787: 118, 1813: 68r

Ia i, 1759: 66r, 1794: 58r, 1845: 47r, 1868: 45, Neam  1860: 54v, Bucure ti 1833: 
118, 1855: 101, 1887: 95. 

4. 
ra iunii omene .sl.  tainelor cere
citat face parte din Liturghia Sf. Vasile cel Mare ia lui Coresi; la 
Dos ti Taine 
termenul antimian,  tainelor cere r), cât i unul 

 misteriilor cere
Termenul este atestat la sfâr itul secolului al XVIII-
plural, misterii
misteriu (cf. MDA
consemnat edi ii anterioare sau ulterioare. În edi  
tainelor cere Liturghier 2008: 226). Termenul  te în toate celelalte 
edi ii consultate: Râmnic 1767: 90r, 1787: 163, 1813: 90r  
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1860: 75r, Ia i 1759: 87v, 1794: 79v, 1845: 64r, 1868: 61, Bucure ti 1833: 163, 1855: 
138, 1887: 122, 2000: 226. 

În primul caz, a unei serii sinonimice formate din 3 termeni: 
poias  brâu  . Cel dintâi termen a fost consemnat ini ial la Dosoftei, cel 
de-al doilea la Coresi. În ceea ce prive te preferin a lui Antim pentru primul termen, 
pot exista diverse explica ii. S-

ia lui Dosoftei atunci când a realizat traducerea (Mazilu 1999: 
e 

însemnate atât la nivel lexical, cât i la celelalte niveluri ale limbii, astfel încât 
originalitatea traducerii lui Antim nu poate fi în nici itatea ca 

i nu 

-se uneori de îngustimea limbii române (lucru, de 
iei limbii române), Antim face apel la diferite 

elemente grece ti sau slavone
traduce. Fidelitatea fa
consecin ei termenului slavon. 

(sfântul) prestol  
preferin
limbajul religios. 

Format pe teren românesc, substantivul  este prezent de aproape 3 
secole în paginile Liturghierului. i în cazul substantivului  i 
rezisten ei latinizante a unor diortositori inovatori, 
precum Veniamin Costachi, c
prin altul nou, misteriu. 

Studiul de fa te în continuare prezentarea se
lexical înregistrat în textul Dumnezeie tile i sfintele Liturghii reanul 
în anul 1713, inventar care cuprinde câ iva termeni utiliza urarea 

ia acestora de-a lungul secolelor. În 
acest scop, a fost realizat un studiu comparativ între textul lui Antim i alte patru 
edi ii ale Liturghierului Liturghierul lui Coresi (1570), 
Liturghierul lui Dosoftei (1679, 1683) Liturghierul 
Veniamin Costachi în 1818 i edi ia din 20089 a Liturghierului. Cercetarea prive te 
acei termeni apar

                                                 
9 Liturghierul din 2008 (edi  

mod explicit ii. S- te lexicul, din 
dorin area sensurilor teologice ale textului 
liturgic elese 
azi, cât 

i tocmai din dorin a eviden ierii lor am inclus în studiul 
comparativ i edi ia din 2000, atunci când au fost semnalate diferen e între aceasta i cea din 2008. 
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început  
 
2. Termeni apar inând limbii române vechi 

a) Termeni d : 
mânecá  duhul nostru la 

 
 (cf. 

DER, DLR, MDA
Liturghierul lui Coresi10. Termenul este consemnat anterior la 

 sufletul nostru 
  

v) i de edi ia 
  (Liturghier 

2008: 78). 
 

b) Termeni 11: 
blagové ténie

stirii na i la vecerniile i 
teniile sfântului i marelui post i la prazdnicul Blagové teniei  

patruzeci de mucenici sau la Blagové tenii  (173). Etimologie: v.sl.  (cf. 
DA, MDA
plural, Blagove tenii (Ursu 1980: 283). În edi Liturghierului (2008: 353) 

Buna Vestire, prezent  bunelor 
vestiri (Veniamin 1818: 83v).  

bogoslóv  Bogoslóvul bogoslovß, 
format pe baza gr. qeovlogo" (cf. DER, MDA, s.v.). Termenul este consemnat anterior 

Grigorie Bogoslov  233).  
bogoslov este înlocuit prin corespondentul grecesc teolog 
(Cf. DA  
Dumnezeu  (Veniamin 1818: 17r i în edi Liturghierului 

  
cin  te, Doamne... pre tot cinúl preo

Etimologie: v.sl. çinß (cf. MDA, MIKLOSICH, SCRIBAN, s.v.). Termenul este 
cinul preu are  1969: 129). La Dosoftei 

                                                 
10 xcesiv expunerea, am evitat folosirea acestei men

ie este, prin urmare, în mod tacit 
ia lui Coresi. 

11 Diferen
MDA (2003) e în prezentarea 

etimonului de la un dic i
special SCRIBAN  
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asca i 
de Antim. La Veniamin este utilizat consecvent termenul  (Veniamin 1818: 
34r). Liturghierul din 2000: 
identice cu cele din edi  ceata preo  cinul 
preo  (p. 239). În Liturghierul 
termenul cin (118-119). 

diacon, în mijlocul bisericii, diaconstve
(187). Etimologie: slv. diækon´stvo (cf. DA
ocuren ecvent (19 ocuren e) este folosit termenul 

ectenie
românesc. Termenul  este consemnat anterior  
diaconstvele  1969: 132), cât i la Dosoftei, cu formele: diaconstve, diacónstele 

tv]. La 
ectenie (Veniamin 1818: 89v), prezent i în 

Liturghierul din 2008:  ectenii  
, s.f   

 dzveazda,  (60). Etimologie: slv. 
  (cf. DER, MDA, SCRIBAN, s.v.). Termenul este consemnat anterior la 

C i dzveazda  1969: 107-108). La Dosoftei este 
 (Ursu 1980: 32). Cu aceea i la 

 v). În 
pofida existen stea, apar

a fa
motiva -  stea
totu i pentru încuviin - a 

12. În Liturghierul din 2008: a 
termenului stea  stelu a  

ogla énic, s.m. ogla enici, mai nainte de sfânta 
 (186). Etimologie: slv.  (cf. DLR, MDA, s.v.). Termenul este 

 ogla enici
uga de chema i 

(Mare   
(Veniamin 1818: 67r  cei chema i  (Liturghier 2008: 215). 
Anumite dic catehumenii 
religiei cre MDA, SCRIBAN s.v.); 

i ideea de chemare a acestora la credin
ionarele de specialitate13. O defini

Ursu (1980: 342) termenului ogla enic în edi a Liturghierului lui Dosoftei: 
a cre

                                                 
12 Vezi prefa a la Liturghii, 1818, p. V. 
13 Vezi, de exemplu, DR, s.v. catehumen. 
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dogmele credin În aceea i ordine de idei, Bart
catehumenul 

categoria celor chema i i i a tepta din Trupul mistic al lui 

Liturghierul actual. În sfâr it, prezen a acestei 
structuri în invita i, ie i 14 solu

 
oltáriu  

oltariu  (49). Etimologie: slv. olßtar´ (cf. 
DLR, MDA le a consoanei lichide [r] în pozi
Fenomenul este frecvent în textul lui Antim. Prezen a acestor forme se 

Ion Ghe ie, fenomenul de durificare al consoanei în aceste situa ii este semnalat 
ie 1975: 154, 336). Cu 

aceea
de oltariu altar  altariu: 

 altariu  1969: 127). Termenul antimian este întâlnit i la 
Dosoftei cu forma oltari (Ursu 1980: 17). Ulterior, termenul este semnalat i la 

 oltariu r), cf. altar  
Altar Liturghier 2008: 44). 

otpúst, s.n. itul 
 otpustul

otßpustß cf. DLR, MDA, s.v.). Termenul este prezent anterior la 
 otpust   otpust

1980: 185-186), cât  otpust r) i în 
Liturghierul din 2008:  otpustul rezen a pe aceea i 
a echivalentului grecesc apolís apolisul apolis nu 
este consemnat în DA, ci numai în dic
termeni ca fiind sinonimi (cf. DR, s.v.). Totu i, Liturghierul din 2008 diferen
într- apolis (încheiere) formula care 

Liturghier 2008: 125), iar otpust, 

...  (p. 
 

potrebí ( i potribí 15 i el pre 
te sfintele taini cu f  (115). Etimologie: slv. 

 (cf. DER, DLR, MDA, s.v.). Termenul este consemnat anterior la 
potribe te i sens este folosit la 

                                                 
14 Pentru mai multe explica ii privind prezen orul liturghiei, vezi Anania 

(2007: 183). 
15 Acest sens nu este oferit în mod explicit în dic ionare. 
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Veniamin verbul a strânge  strânge sfintele
(Veniamin 1818: 60v i prezen
potrivi (din 16), folosit cu acela  potrivé te 
(Veniamin 1818: 82r i în edi potrive te (con
Sfintele Taine (Liturghier 2008: 193). De remarcat ni s-
verbului a potrivi nu este consemnat de dic ionare, iar transferul de sens de la un 

 caz, de o 
gre Liturghierului. 
Consultând edi iile avute la dispozi
începând cu edi  
toate celelalte edi ii. 

pravoslávnic tinilor pravoslavnici i 
 (23). Etimologie: slv. pravoslav´nß (cf. 

DLR, MDA, MIKLOSICH, s.v.). Termenul este prezent la Dosoft  
pravoslavnici  pravoslavnicilor
(Veniamin 1818: 16r). În Liturghierul .  

preditéci i) precursor; înainte m
aflarea cinstitului cap al lui Preditéci 

ß (cf. DLR, MDA, s.v.). Termenul este consemnat anterior la Dosoftei: 
Prediteci 

:  
233). Termenul prediteci este atestat în secolul al XVI-lea, la Coresi, în Carte de 

17 Liturghierul 
nici în edi Înainte-  
cinstitului cap al înainte r, 83v

i în edi ia lui Antim: Înainte-
r] în pozi ie 

fenomen prezent atât în textele muntene ti (în special religioase), cât i în cele 
moldovene ti din perioada 1656-171 i la începutul 
secolului al XIX- ie (1975: 456), acesta apare 
numai la substantivele i la adjectivele derivate cu sufixele ar, tor, în texte apar inând 
stilului juridico-administrativ. Putem confirma în cazul de fa a acestui 
fenomen i în textele religioase ale perioadei. În sfâr a acestei 
structuri i în Liturghierul din 2008:  i 

 
rucávi , s.f. (ma

strâng mânecile stiharului, purtate de preot în timpul slujbei biserice ti; mânecu
 puiindu-le în mâini  tot a a precum s-au zis la 

diaconul ma r¨kavica (cf. DLR, MDA, SCRIBAN, 
s.v.). Termenul este atestat la sfâr itul secolului al XVII-lea (cf. DLR). Este prezent 
                                                 
16 Cf. MDA, s.v. 
17 Cf. MDA, s.v. 
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i în secolul al XVI-lea, la Coresi, cu forma , ionare: 
i ele  

ele 
iona i mai sus, 

rucavi  i naracli :  rucavi e, tot a a precum s-
naracli ile puindu- r, 30v). În Liturghierul din 2008: 

a unui termen mai nou, atestat la sfâr itul secolului al 
XIX-lea, format prin derivare de la  + sufixul diminutival u   
mânecu ele la mâini. 

i luund diaconul teplota,  Blagoslové  (108). 
Etimologie: slv. teplota (cf. DLR, MDA, s.v.). În Liturghierul lui Antim se 

i substantivul încrop (<slv. ukropß
sfântul încrop uncrop (Mare  
1969: 145). Primul termenul este prezent la Dosoftei, cu formele , toplotii: 

te, despuitoriule, tóplota  toplotii
i la Dosoftei 

se înregis ocrop  i la Antim; la 
i luund diaconul ,  

v), cf. i Liturghierul din 2000: 174. În edi ia din 2008: 
180, apare o  
probabil, din inten ia de a explicita termenul mai vechi. Acela i termen, , 
prezent în Liturghierul antimian i în edi iile ulterioare ale 

lové  credin ia din 
2008: (ardoarea) credin  

 
c) Cuvinte  

clíros i pentru tot clirosul i 
norodul,  mgr. klh~ro", în parte prin 
intermediul sl. klirosß (cf. DER, DA, SCRIBAN, s.v.). Termenul este prezent la 
Dosoftei, unde apare i forma clir  clirosul v, 

clirul -38). Cliros te i în edi ia din 
1818 (Veniamin 1818: 63v). Potrivit DLR
începutul secolului al XIX- cler (< lat. clerus noi 
probabil mai întâi în Transilvania, prin catolicii germani. A a s-ar explica absen a sa 
din edi i, în 1818, Veniamin fiind un sus

ia din 183418

prezen a termenului cler (Liturghier 2008: 199). 
finíc  finici

Etimologie: mgr. foivnix, prin intermediul slv. finikß (cf. DER, DA, s.v.). MDA 

                                                 
18 Vezi Dumnezeie tile Liturghii, Ia i, 1834: 141. 
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i  de finic
finici

1818: 97r a acestui termen i în edi ia din 2008: 
399, în pofida existen ei termenilor echivalen i actuali  finic  

 
d) C  

cuceríe, s.f pio  cucerie  (91). 
Termenul este atestat la sfâr itul secolului al XVII-lea (cf. DLR, s.v.). La Coresi 

cu  smerenie  1969: 132); la Dosoftei: 
-  sâin

cucernicie i evlavie (Veniamin 1818: 50r). Ace ti termeni apar i în Liturghierul din 
 cucernicie  128)  evlavie Cinstitele 

Înlocuirea unui termen prin altul e
transmiterea mesajului religios. 

evanghelésc  
evanghele tilor e. Etimologie: evanghelie + suf. -esc 
(cf. DA, MDA evanghelicesc, format din 
evanghelie + suf. icesc (cf. DLR evanghelice tilor 

i termen prezent la Dosoftei. În Liturghierul din 
2008: evanghelic (< fr. évangélique, lat. evangelicus): 
evanghelicelor  

19

i merg înaintea acestuia cétele îngere
 i i serafimii cei cu câte ase 

+ suf. ie (cf. DR, MDA, s.v.). La Dosoftei se 
l a începe, respectiv i 

, în primul context, iar în cel de-al doilea i  (Ursu 1980: 
135, 120). Termenul consemnat la Antim este prezent atât la Veniamin, cât i în 
Liturghierul din 2008, în contexte identice tra  i 

 i , v, 72r), respectiv: 
Liturghier 2008: 221, 232). 

íe   -ne 
 iia, sfin é  (192). Etimologie: pref. ne  + ie (cf. DLR, MDA, 

s.v.). Grafia cu [i
rezultat al prezen ei slovei å, cu valoarea [ a], la finalul substantivelor feminine 
terminate în [ie tere astfel diftongul final [ a i în 
termenul prezent în edi te âia  (Ursu 1980: 176). 
Grafiile cu s,   mare la Dosoftei; acest fenomen nu este 

                                                 
19 Cf. SCRIBAN arcev   
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grafiile cu s,  moi devin majoritare (Ghe i 
în edi u-  iia, sfin é te...  
(Veniamin 1818: 92v) i în Liturghierul actual: -  

ia, sfin e  (Liturghier 2008: 292). 
potrebíre ( i potribíre),  potrebirea 

 (168). Etimologie: probabil din a potrebi. Termenul nu este consemnat 
în dic a unei forme de participiu cu valoare 

 potrebit  În 
acest context, Veniamin verbele20:  potrivé te 
(Veniamin 1818: 82r), respectiv,  strânge 
(Veniamin 1818: 60v). În Liturghierul a unui arhaism 
semantic expl potrivirea (consumarea) Sfintelor
(Liturghier 2008: 302). Acest sens al substantivului potrivire, provenit din verbul a 
potrivi, ionare. Ca 
sensului de  

,  
  Etimologie:  

+ suf. ie (cf. DLR, MDA : 
-i -
 

prezent la Veniamin doar în cel de-al doilea context; în primul caz, 
 iaste neîn v). Ambii termeni se 

i în Liturghierul din 2008:  este 
oriile,  

te-le lor... în locul celor  
céle strica + suf.  (cf. DER, DLR, MDA, s.v.). La 
Dosoftei se înre (a) strica + suf.  

ulterior i în edi  
(Veniamin 1818: 76v); în edi  
(Liturghier 2008: 242). 

trezvíre  
trezvirea trezi (cf. DLR, MDA, s.v.). Termenul este prezent 
la Dosoftei:  trezvire i, ulterior, la Veniamin: 
trezvirea v  trezirea  (Liturghier 2000: 

trezire , în cazul de fa , i un 
sens învechit i Anania (2007: 212)
cuvânt al limbajului bisericesc [...] nu i-

iunea de a se trezi, ci starea de a fi i a te men ine treaz, starea de 
                                                 
20 a pentru utilizarea verbului ( i nu a substantivului) în majoritatea edi iilor 

consultate. 
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sobrietate, de veghe, de vigilen
- . Acesta este motivul pentru care, în edi ia din 2008, termenul actual 

trezire apare explicat între paranteze printr- trezirea (trezvia) 
Liturghier 2008: 171). 

 
3. Concluzii 

i din uzul literal actual sunt 
prezen
precum mâneca, cin, otpust, finic, , ie, etc.). Toate aceste 

ansamblul românei literare. Prezen a acestora în edi iile succesive ale Liturghierului 
iei diortositorilor de a nu afecta mesajul transmis, cu atât mai 

mult cu cât s-a creat o tradi ti termeni 
i a credincio ilor.  

Termeni precum blagové tenie, bogoslov, , preditéci, ogla enic etc., prezen i în 
edi ia lui Dosoftei i a lui Antim21, au fost ulterior înlocui i prin cuvinte sau 
sintagme formate pe teren românesc sau mo Buna Vestire, 

, (sfânta) u , , (cel) chemat. Introducerea 
acestor cuvinte (sintagme) i a altora (stea, altar sau ) în locul termenilor de 

-a datorat nevoii sim ite de poporul român de a în elege 
mai bine limba textelor biserice ti. 1914: 238) 
dreptate, d -ar recunoa te acestei tendin e latinizante meritele 

în . Din acest punct de vedere, ac iunea lui Veniamin Costachi este una 
te excep ii, discutate mai sus. Nu putem ignora 

Liturghierului (vezi i 
-a lungul timpu

au inut în mare cinste traducerea lui Antim 
men a o în elegeau ardelenii, 
ca i muntenii  

În sfâr it, inând cont atât de inten ia editorilor Liturghierului (2008: 575) de a 
elese azi, cât i neologismele neasimilate 

, dar i de substituirile lexicale produse de-a lungul 
timpului (spre exemplu: potrebi  potrivi, potrebire  potrivire, pravoslavnic  , 

                                                 
21 Explica ia prezen i i, în prefa a Liturghierului 

-au putut  [...] nici într-
i noi -
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cliros  cler, smerenie  sâin  cucerie  evlavie  cucernicie, evanghelesc  evanghelicesc  
evanghelic etc.), putem concluziona  de  precum de Chivu 
(1997: 17) sau (2008: 6), 
tradi ie i inova  
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PROBLEMATICA TRADUCERII UNOR NUME DE ANIMALE  
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Résumé: Le travail se réfère aux aspects théoriques et pratiques de la traduction, 
particulièrement la traduction du lexique animalier dans quelques versions de la Biblie 

et, en effet, les notations marginales. 
Mots-clés: la Biblie  

 

 
1. Introducere 

Traducerea textelor religioase în limba ro
i a 

 
sub- i nesistematic 

1

elor de animale. Pentru 
aceasta, vom valorifica: 

a) e ale Bibliei: (PS. SCH.), Psaltirea 
a diaconului Coresi din 1577 (PS. SL.-ROM.), ambele având surse slavone, 

tie, 1582 (PO), având drept surs
Noul 

 (NTB 1648 ti, grece ti, slavone ti, 
manuscrisele 45 i 4389, cuprinse în seria Monumenta linguae Dacoromanorum 
(BB-MLD.), primul având Frankfurt (1597), 
iar a
la Anvers ( 1565); 
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b) e e: Biblia de la Bucure ti (BIBL. 1688
Septuaginta de la Frankfurt, din 1597 (FRANKF.) 

2, în 1687 (SEPT.2), Biblia lui Samuil Micu (BIBL. 1795
Septuaginta Franeker, în 1709 (FRANEKER) 
Sinodale (BIBL. 1991)3

(VULG. 4.  
 
2. Traducerea  

F traducerii este acela de 
- -

:   translation , pe care o 
define ssion of the general purport or meaning of a text, without 

 translation
Nida (1964: 165-166), traducerea, ca 

s-a impus principiul literalismului.  
Wilss (1982: 97-

i b) traducere non-
literale sunt: î m p r u m u t u l (pe care-l define te ca fiind un transfer de lexeme 
sau expresii din i formale), 
c a l c u l (definit ca un împrumut de sintagme analizate morfologic din 
limba- t r a d u c e r e a  c u v â n t  c u  c u v â n t  
structurilor sintactice dintr-
traducerii non-literale sunt: t r a n s p u n e r e a  
dintr- -sintagmatice), m o d u l a r e a  (schimbarea 
punctului de vedere), a  -
cu i a d a p t a r e a ( -o 

- i 
 

structuri: semantice, sintactice 

i receptoare, precum i valori simbolice diferite legate de obiecte sau 

                                                 
2  în mod fidel Frankfurt (1597), principala 

MS. 45.   
3  
4 Te Biblia advetustissima exemplaria castigata..., Antverpiae, ex officina Christophori 

Plantini, 1565, una dintre sursele utilizate în traducerea MS. 4389. 
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evenimente. Pentru prima dificultate, Nida (2004: 112-114) limbii 
chineze care folose te un singur echivalent pentru termenii engleze ti big, large, 
fast, colossal. În acest caz, englez

social prin vocabular -a treia 

i analitic, de 
lup. Ultimul tip de 

imejdia 
i al 

norocului. Într-o traducere a Bibliei din Noua Guinee, de exemplu, oile i mieii nu 
sunt animale cunoscute ste 

 i 
culturi atunci când se face referir , cuvintele nu 
trebuie separate de fenomenele culturale. 
 

2.1. Împrumutul 

Î m p r u m u
-

i Munteanu (2009: 49), care con

 
Cuvântul  

FRANEKER a*sivda (cu sen cf. glosarul BIBL. 1795). Termenul 
 (MS. 45, MS. 4389, BIBL. 1688, BIBL. 1795; Deut. 32:33; Iov 20:14; Ps. 

57:4, 90:13) este atestat în DA arpe veninos de 
i ale Libiei, cu g

FRANKF., FRANEKER a*spivdwn (Deut. 32:33), a*spivda (Ps. 90:13), a*spivdo" (Iov. 
20:13; BAILLY, s.v.). 

Termenul chitos (BB, MS. 4389; Fac. 1:21; Iov. 3:8, 26:12), cu variantele sale 
chit (PO, BIBL. 1795 Gen. 1:21; BIBL. 1795, Iov 3:8, 26:12; NTB 1648, BIBL. 1688, 
BIBL. 1795, BIBL. 1991, Mat. 12:40) i  (MS. 45, Gen. 1:21), este un 

SEPT.2, FRANEKER taV kh`th (Gen. 1:21), toV kh`to" (Iov 3:8, 
26:12) tou` khvtou" (Mat. 

BAILLY, s.v.). În 
VULG cete (Gen. 1:21)/ceti (Mat. 12:40), cu sensul 

G , s.v.) i leviathan i de 
BIBL. 1991, ibid

DLR, s.v.). 
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Un împrumut interesant este hirogril (BIBL. 1795, Deut. 14:7), cu formele 
hirogrilion (BIBL. 1795, Lev. 11:5) i hirogrulion (MS. 45, Le SEPT.2, 
FRANEKER coirogruvllion < coi`ro", -ou i grulivzw 

BAILLY, s.v.), VULG. choerogryllus, cu sensul de 
G , s.v.). 

 
2.2. Calcul 

tilor, c a l c u l este atât un mijloc intern, cât i unul extern de 

gice 

(morfologic i 

între model i copie, în schimb în cazul traducerii, un cuvânt compus este transpus 
printr-  

În cazul nostru, un calc lexical este ceale cu patru picioare (BIBL. 1688, MS. 45 i 
MS. 4389, BIBL. 1795, Gen. 1:24; Lev. 18:23; Num. 35:3; Iov 12:7, 40:15; NTB 
1648, Fapt. 11:6; Rom. 1:23), taV tetravpoda (SEPT.2), care 

 (BAILLY), cuvânt compus din numeralul 
tevttare", -e", -a i substantivul pouv", podov  BAILLY). În celelalte 

-un singur lexem: dobitoace (PO), vite 
(BIBL. 1991), iumenta (VULG.).  

Un alt exemp
cu erpii/ (MS. 45, MS. 4389, BIBL. 1688, BIBL. 1795, Le SEPT.2 
FRANEKER, o*fiomavcw (cuvânt compus din subst. (o&) o!fi" i verbul 
mavcomai BAILLY, s.v.), în realitate o specie de opârle. În 
VULG. ophiomachus. În BIBL. 1991 este utilizat 
lexemul hargol haregol (Munteanu 2008: 111).  

Un exemplu interesant, pe care îl putem socoti cal
 (MS. 45, Isa. 13:22; 34:11, 14), cf. FRANKF., FRANEKER o*nokevntauro", 

(o&) o!no" i kenvtauro" 
BAILLY, s.v.). VULG. folose te doi termeni 

sirenes (Isa. 13:22) i onocentauris (Isa. 34:14). Acest exemplu este un calc 
taur, 
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2.3. Glosarea 

G l o s a este 
- - -Badea 2008: 73). 

socio-cu Lungu-Badea 2008: 102). Gafton (2005: 45) define te 
glosa 

au rolul de a 
corecta -

context, de revizorul traducerii), b) completive 

revizorului (Gafton 2005: 45-46). 
Întrucât în textul biblic avem destule exemple de glose completive care 

i problema sinonimelor. 
Fenomenul sinonimiei este apropiat de cel al polisemiei, cuvântul polisemantic 

-o serie sinon  
Gafton (2005: 196-268), 

putem aminti:  

biblice sau la alte texte); 

i referitoare la 

aspectul literar în plin proces de dezvoltare; glose care fac conexiuni cu textul; glose 
voc; glose cu privire la 

i expresive; glose cu caracter de 
i de registru; glose explicative, 

prijinindu-se pe formulele ce 
, ,  

discurs paralel sau glose metadiscursive; glose cu privire la registrul comun i glose care 
i de la 
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identificat 
tipuri de glose referitoare atât la forma, cât  

NTB 1648 (Mat. 19:24)
lesni iaste  

 În PO (Ex. 12:5), cuvântul miel este glosat 
Mielul pa telor. Mielul

la Corint, unde dzice: mielul pa telor noastre Hristos, cine derept noi se- . 

echivalare, ci -

referire la sensul figurat al termenului Miel, acela de Fiul lui Dumnezeu .  
BIBL. 

1795  într- i 
al doilea miel, cum s- i cel ce s-
(Ex  i pre om . 
7:2  

age al vacii

MS. 45, 2 Paralip. 9:21: thehim, 
care în text apare sub forma de .  

berbeci PS. SCH., Ps. 
Psaltirea lui Coresi berbecilo i toate vitele, arpele 

PS. SCH., Ps. Psaltirea lui Coresi vitele, gadinele i 
pasâri

termenului mo tenit ( arpele gadinele), precum i 
omiterea cuvântului fierile. Alte exemple de glose cu trimitere întâlnim în Biblia lui 

 te de acolo 
i bobo  . 30:32); 

cu trimitere la BIBL. 1688 i 
i-l va 
e

i-l va slobozi în 
  

. MS. 45, 2 
-

în text printr- u:  
MS
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 fealiu- MS. 45, Gen. 7:14) este glosat 
.  

te în NTB 1648, Apoc. 
i auziiu un , glosat 

marginal viultur. În NTB 1648 (Mat. 21:7) apare , se pare, 
i mânzul mintele sale, 

) Tâlc: Hristos n-au ezut pe 

-  
zmeul (PS. SL.-ROM., Ps. 57:4 i 103:26) 

este glosat prin sinonimul arpelui; termenul arpe (MS. 45, Ex. 7:9) este glosat, pe 
margine, prin ; aspida  vasilisca (PS. SL.-ROM., Ps. 90:13), prin 
analogie cu termenul vasilisc i vasilisc 

În BIBL. 1795 Buha 
bogza e Heretul  ev. 

Stârcul tot unul iaste cu cocostârcul ev. 11:17); colunul, glosat prin asin 
(Iov 18:5); hirogrulionul, glosat prin ariciul, gliganul (MS. 45, Lev. 11:5). Un 

(ca) un-corn prin cuvântul inorog (PS. 
SL.-ROM. 91:10), a sintagmei întru patru picioare prin cuvântul dobitoc (MS. 45, Lev. 
20:15), a sintagmei  (MS. 4389, Lev. 11:29) prin cuvântul 

. În MS. 4389, Ex. 8:16, 17, întâlnim i fenomenul invers: cuvântul mu  
este glosat prin sintagma ; porfirioni (MS. 4389, Lev. 11:18) este 
glosat prin sintagma . Ultimul exemplu constituie 

-  
ori prin miei i o 

te în exemplul: i mi-ai schimbat 
simbriia de zeace ori i mi-ai schimbat simbriia cu zeace miei BIBL. 
1795, Gen i în textele BIBL. 1688, MS. 45 i MS. 4389, Gen. 

 cârlani cârlan fiind sinonim cu miel. În schimb, în PO, 
apare, ca i în BIBL.  ori .  

În textele biblice am întâlnit i o serie de glose care au rolul de a modifica 
forma cuvântului  câinelui  
câinilor PS. SL. ROM, Ps.  câine  ca 
câinii PS. SL.-ROM., Ps. 58:7, 17); b) masculinul devine feminin: , glosat 
pe margine prin  (MS. 4389, Num. 22:23); c) femininul devine masculin: 
vaci, glosat pe margine prin boi (MS. 45, Le

câine ti tele câinilor PS. SL.-ROM., Ps. 77:50).  

este cel al inversiunii, cu scopul de a respecta ordinea cuvintelor din limba 
de noapte corb, glosat corb de noapte

nuktikovrax, pierzându-se astfel efectul stilistic al textului.  
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3. Concluzii 

În concluzie, orice traducere porne te de la premisa de a transmite fidel mesajul dintr-o 
- - dar i o 

reformulare. Calcul i împrumutul lexical sunt procedee de traducere, care contribuie la 
-

 
Glosele marginale i creatoare, 

acestui contact, limba î i define te forma , în acest sens, ni 
s- , , chitos, hirogrilion) i calcuri (ceale cu 
patru picioare, , ) analizate. Prin compararea textelor din 
secolele XVI-XX, s-a putut vedea cum s-a dezvoltat transferul numelor de animale 

, trecându-se de   la 
crearea unor noi procedee de expresivitate . 
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Abstract: I intend, through this paper, to draw the attention to a text less known to the 
wide public, that is, an encomium addressed to the Romanian prince, Constantin 
Brâncoveanu, at the end of the 17th century, by the Alexandrian Patriarch, Gherasim 
Pallada. The original manuscript, together with a letter, can be found at the library of 
the Romanian Academy, registered as Ms. 766. At first, I will offer a brief description 
of the encomium (as part the literary tradition) and I will also show how the encomium 
of Eusebius de Cezareea was the starting point of this type of writing. The encomium, 
which presents in an exagerate way the personality of a prince, develops significantly in 
our country under the domination of Constantin Brâncoveanu, this fact being strongly 
supported by the impressionant number of panegyrics dedicated to him. Furthermore, I 
identified, in my text, the biblical quotations and I tried to offer a persuading reason for 
using this type of quotations. My purpose was also to discuss the source of the biblical 
citations, if the translator translated the Greek text or used the biblical texts that existed 

value, but also it can be the object of study for reaserches regarding old literary 
Romanian language.  
Keywords: Constantin Brâncoveanu, ms. B.A.R. 766, encomium, biblical quotations, 
translation strategy 

 
 
1. Termenul panegiric  

veche sub auspiciile Bisericii, panegiricele. Am rec
ne- -ul: panegiric, cf. ngr. panhgurikov", fr. panégyrique 
îndeosebi la vechii greci 

or eroice ale precursorilor etc.; 
i în 

- Panhgurikov", hv, ovn I. éloge public prononcé dans une 
fête nationale en parl. du style, pompeux. Panhgurivzw 1. célébrer une fête 
nationale, propr. en ansamblée générale 2. prononcer un éloge public dans une fête 
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i grece ti, retorii perioad
contribuit decisiv la normarea discursurilor cunoscute sub numele de epideiktikov" 
lovgo", egkovmion ori panhgurikov" lovgo" i latini, 

i doar în secolul al XVII-lea 
u 1992: 222). Encomiul, a a cum apare 

din secolul al XVII-lea, Peri r*htorikh" tevcnh, al lui Theofil Corydaleu, se 
define te prin raportare la retorica lui Aristotel (Barbu 

e*kqetikov"
persoane, expunându-se în chip elogios faptele ei (e!kferesqa" e*gkwvmia" eon de 
proswpate kaiV pragmata  

i cel mai 
reprezentativ fiind Cuvânt al lui Eusebiu al lui Pamfil 

Vita Constantini i Oratio ad 
sanctum coetum (de Cezareea 1991: 50). Ca orice scriere cu caracter laudativ, se 

ui Constantin cel Mare, precum: virtus, 
clementia, pietas i iustitia (de Cezareea 1991: 56). A a cum se prec
introductiv care precede lucrarea lui Eusebiu de Cezareea, Laus Constantini a 

tin i, Vita Constantini, ar trasa liniile 
fundamentale ale doctrinei cre

tinismului în veacul 
al IV-

ie, a a cum se poate observa în Poveste pentru 
, elogiul adus de Eftimie, patriarhul de Târnovo, unde 

detaliile biografice se împletesc cu elementele 
acestui panegiric ajunge i în ti, fiind 

.  
În onalitatea unui 

(Camariano-Cioran 1971) prinde avânt, a
manualelor de r
Academiei Române în 12 copii), Retorica lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul, 

i 
ierodiaconul Macarie, Retorica lui Vichentie Damodos. Ariadna Camariano-Cioran 

i studierii retoricii în 

frumoase, atât în vorbire cât i în scris, pentru manifestarea lor 
 area de discursuri encomiastice i 
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ilor, de pe gravuri i 
pisanii, precum i existen
din secolul al XVII-

 
Vizând diverse sfere de interes, ca retorica, filologia, filosofia, istoria, teologia, 

cât i balcanici, precum doctori (Ioan Comnen), patriarhi (Dosithei Notara, Hrisant 
Notara, Gherasim Pa
(Theodosie, Mitrofan), predicatori (Antim Ivireanu, Gheorghe Maiota, Ioan 
Avramie), filosofi, fiecare dintre ace tia considerându-
culturii i recunoscându-

 
Ioan Comnen, cunoscut pentru activitatea sa de profesor de 

, dar mai ales ca doctor la curtea lui Brâncoveanu, aduce 

Ungro-

Zorobab
încununa - & 
Hodo  1903: 381). 

 -

tefan Brâncoveanu 
Ungro-Vlahia, Domn Ioan Constantin Basarab 

a exemplu nobil la 
Bianu & Hodo  1903: 420). 

i cel mai important dintre 
te 

Brâncoveanu, panegiricuil de la Snagov (1697)

i 
n Ioan 

ieromonahul & Hodo  1903: 350). 
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erban i pre legi Domnu, 
mult silindu-te  i 
sufletele omene i folos de op

- i lipsit de multe, 
(Bianu & Hodo  1903: 318). 

Constantin Brâncoveanu prin încadrarea lui în paradigma suveranului cre tin i a 
bazileului bizantin, reprezenta Mineiul lunii 
septembrie i 

râmlene -
- -

- & Hodo  1903: 
366). Trebuie avute în vedere 

Mihail I tanovici la Orînduiala slujbei S-lor Constantin i Elena, Snagov, 
1696 (Bianu & Hodo  1903: 341), Evanghelie, Snagov, 1697 (Bianu & Hodo  1903: 
343), Penticostar tin, te 

& Hodo  1903: 413). 
-

Academiei Domne ti i care s-a remarcat îndeosebi prin activitatea sa de profesor, 
Sevastos Kimenitul, de la care ne-
grece ti B.A.R. 179, 557, 577. 

i anu tin 

 Iulian 
zantin: cel amintit mai sus, scris de 

Eftimie i încorporat în  lui Neagoe... tefan, 
fiul lui Brâncoveanu, i unul 

re, Panegiricul greco-român
manuscris la Biblioteca Academiei Române din Bucure ti, sub cota 766.  

 îmi propun 
aproape necunoscute adresate lui Constantin Brâncoveanu la sfâr itul secolului al 
XVII-lea, datate 1692: i Panegiric greco-român. Este vorba despre o scrisoare 
i un panegiric scrise în grece

Alexandriei, urma ul lui Chiril Lukaris, ti, 
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Athanasie, 1. 
Scrisoarea începe cu titulatura patriarhului 

Papa i Patriarhul 
Alexandriei i a tot Eghipetului, prea blândului i ighemon 

n, 
motivând 

 
-

mentés de la manière 

éléments narratifs tirés des sources historiques avec des citations et des maximes des 

1989: 28). A a cum reiese din descrierea lui Ghenadie (cf
i mai bine cunoscute faptele 

i a ereziilor, precum i campania sa în 
vederea triumful i Î  

prin prisma scrierilor religioas
modalitate de cunoa tere a lumii, fiind acela prin care omul se distinge de celelalte 

Alexandriei, mai ales încercarea acestuia de a contribui la dezvoltarea culturii 
române ti.  
 
2. Panegiricul greco-român adresat lui Constantin Brâncoveanu 

În continuare, voi prezenta o parte din citatele 

 
 

- - Ps. 3:1/ f. 
75v, r. 22);  

- i în 
r, r. 7);  

i- - r, r. 15);  
-am pe David, robul mieu, i cu svîntul mieu unt l-am unsu-

87r, r. 1);  
r , r. 15);  

                                                 
1 tudiu al tezei noastre 

de doctorat.  
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i El va face i va aduce ca lumina dreptatea ta, i 
-6/ f. 89v, r. 18);  

tia în car, i ace
v, r. 8);  

- 1:2/ f. 114r,  r. 25);  

(Ps. 1:3/ f. 123v, r. 8);  
i nume vêcinic va mo r, r. 16);  

, i adîncul, 
1:3/ f. 120r, r. 22);  

i veselie, r, r. 8);  
tia vor întra întru svintele meale i ace

- -
(Iez. 44:15-16/ f. 87v, r. 11);  

- (Is. 
35:1/ f. 90r, r. 10);  

i sint întru ei, c-
(Is. 44:23/ 90r, r. 10);  

i cu nevoie cugetate, 
carele î v, r.9 );  

 4/ f. 
123r, r. 12);  

-
it 

ar alta nemuritoare i 

r, r. 1, 19);  
 -

s r, r. 6);  
-

-au pierdut pre cel tare 
17/ f. 85v, r.16);  

i 
v, r. 15).  

 
În ceea ce prive te citat

lui Pavel i din evanghelii:  
 

i mîntuitoriu a
v, r. 22);  

- -s v, r. 8);  
-

r, r. 10); 
v, r. 1);  

i de
119v, r. 21);  



Panegiricul greco-român... 

 
49 

- i vinul cel curat, carele l- gur 
-o pîne avem 

parte -17/ f. 123v, r. 12);  
«

tilor porunci»
(Mat. 26:26-27/ f. 87v, r. 8);  

i a darurilor acelui dintru dînsul 
i cu acesta lucru plinitoriu poruncilor lui 

Hristos, care zice la Sfînta Evanghelie: «A

ceriuri» at. 5:16/ 87v, r. 21);  
i cine va bea din apa ace  4:14/ f. 90r, r. 18);  

 1:16/ f. 96r, r. 5);  
i -au de chis mormînturile -au despicat catapeteasma -au 

at. 27:51, Marc. 15:38, Luc. 23:45/ f. 116r, r. 1);  
«Eu sînt Alfa i Omega»

21:6/ f. 113v, r. 19). 
 

argumentându- i frazele cu citate 

Scripturi reprezenta o autoritate în orice tip de scriere. 
Acest panegiric apare în p i a 

& Iancovescu 2010: 118), lucru care i-a determinat pe 

i ei o activitate de educare prin predici i prin discursuri cu caracter 
moralizator, mai mult, patriarhii ortodoc i (Dositei al Ierusalimului, Dionisie al 
IV-lea al Constantinopolului), la chemarea domnilor, vin la cur ile princiare 
române ti, unde contribuie la crearea de texte dogmatice cu un puternic caracter 

 

veacul al XVII-lea, cauza Panegiricul lui 
Gherasim 
inten
predici i panegirice), cu sprijinul financiar al lui Constantin Brâncoveanu, dar 
proiectul nu s-a finalizat, deoarece unul din profesorii colii domne ti, Marc 
Cipriotul, s- ite i 
«kaiV ejggivzovnte" toV dovgma th~" ejkklhsiva" ma"» ec, 
Gherasim aduce domnului român acest p i perifraze 
din textul biblic. Mai mult, Gherasim alege pentru ornamentarea manuscrisului 
miniatura Sfin i Constantin i Elena, cunoscu tinismului, 
combatan i ai ereziilor prin sus inerea dogmelor cre tine i, mai ales, cunoscu i 
pentru aflarea area Sfintei Cruci. 
a detaliilor istorice privind via  bizantin cu elemente de oratorie, cu 
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maxime 
v), a a 

cum îl surprinde ieromonahul Athanasie în Elogiul Cuvântului care înso e te 
panegiricul. 

i cel românesc 
trimiterile la textul biblic sunt semnalate pe marginea filelor cu caractere scrise cu 

ie, lie. În panegiricul grec, citatele 
 

te din 
anegiricului amintit a Agapia. 

Biblia de la Bucure ti (1688),  (1648) sau Evanghelia 
greco-  (1693). Prin compararea câtorva citate din encomionul nostru cu 
textele biblice de mai sus, se pot observa unele discordan e la nivel fonetic, 
morfologic, lexical ti nu le-a 
folosit pe acestea, ci, foarte probabil, a tradus direct textul grecesc. Mai mult, 
semnalarea unor gre eli  un citat din  este notat ca fiind din 

 în textul grecesc (f.37r, r. 3, f. 100r, r. 11), gre i 
, ne- dus 

direct encomiul lui Gherasim, preluând ca atare citatele notate de acesta. 

confirma acest lucru: 
 

Filip. 3:20 
MS i mîntuitoriu a

v, r. 22 ). 
i Mîntuitoriul a  

BIBL i Mântuitoriu 
a  

 
Mat. 5:16 

MS

fapte v, r. 25 ). 

bune  
BIBL

ceale bune,  
 

Ioan 4:14  
MS r, r. 18). 

a în veac, ce apa ce voiu 
da Eu lui, fi- a  

BIBL  
EV  
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Ioan 1:16  
MS i dar pentr r, r. 6). 

i dentru împlearea Lui, noi to i am luat,  
BIBL i dentru plinirea Lui noi to i am luat,  
EV i dentru plinirea Lui noi to i am luat  

 
Am recurs la Evanghelia greco-  (1693), întrucât într-una 

ionat numele lui 
i cheltuialele a blagocistivului i pre luminatului Domnu i 

âne a i 

ieromonahi, Athanasie moldoveanul
este vorba de acela i Athanasie, autorul traducerii panegiricului lui Gherasim. 

i aceea
ste destul de dificil 

atele din panegiric de provenien
i nu sunt foarte numeroase. Nu 

am putut totu i cine va bea din apa aceasta nu va 
r, r. 18) din Panegiric ar

Evanghelia greco-  nu va 
înseto a în veac

 i patru i ale lum
-se i, numai acest detaliu nu poate 

 
. 

A
discu ie au constituit un punct de interes pentru istorici i pentru teologi, ele 
nefiind men ionate într-o istorie a literaturii române
acestor manuscrise îi apar piscopul Râmnicului, el 

200 de ani mai târziu de la realizarea lor, în 1892. 

privind starea manuscrisului, ornamenta ia, caligrafia, provenien a, f i unele 
observa i fonetice, lexicale i 
morfologice. Apoi, aceste texte sunt men ionare de Iorga (1932: 10), Iorga (1914: 
14) 

constituie obiectul de studiu al Violetei Barbu (2000), în demersul ei de a analiza 
detaliat panegiricele închinate lui Constantin Brâncoveanu.  
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Résumé
son évolution, en poursuivant de près la modalité par laquelle les noms de plants ont 
été traduits, illustrant les procédés utilisés par les traducteurs dans certaines situations, 
par la comparaison textuelle des versions successives du texte biblique, en commençant 
par les ve
identités, les parallélismes et les non concordances des deux langues impliquées: la 
langue source et la langue cible. 
Mots-clés: la Bible, traduction, synonymie, métonymie, synecdoque, structures binaires, 

 
 

 
 75) cu privire la calitatea 

traducerii de a fi în acela i timp i proces i produs, fapt relevat metaforic printr-o 
-

prefaceri în actul propriu-
 î i rela ia sa cu 

i totu  

în al doile -a format i cum a 
i 

numele de plante în versiunile biblice române ti.  

reflectarea problemelor de echivalare i de identificare a numelor de plante în textele 
 numai prin compara

                                                 
 This work was supported by the the European Social Fund in Romania, under the responsibility of 
the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources 
Development 2007-2013 [grant POSDRU/88/1.5/S/47646]. 
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variantelor succesive ale Bibilei. Astfel, corpusul de nume de plante utilizat a fost 
Palia 

tie (PO), Psaltirea  (PS), Psaltirea Hurmuzachi (PH), Psaltirea slavo-
(PSV 1577), Psaltirea slavo- a lui Dosoftei (D) din 1680, Noul Testament de la 

 (NTB 1648), Biblia de la Bucure ti (BIBL. 1688 MS. 45 i MS. 
4389, Biblia de la Blaj (BIBL. 1795) i  (BIBL. 1991).  

Comparând textele române ti cu originalele lor  Septuaginta de la Frankfurt, din 
1597 (SEPT.) sau Septuaginta  1687 (SEPT.2), Noul Testament Grecesc 
(NTG) i Vulgata (VULG.) , dar i între ele, ies la ive i, paralelisme i 

ilor, valorificând-o într-

reprezinte începutul unui studiu aprofundat i complet al numelor de plante în 
tradi  

Privitor la procedeele la care au 

i 
 

 
1. S i n o n i m i a 

mai apropiat echivalent al celui din original, recurge la folosirea unui sinonim al 
 100), sinonimia 

poate fi moti

De exemplu, termenul fitonimic spin (Ex. 22:6) este echivalat diferit în versiunile 
studiate: spini (PO, MS. 45), / /  (MS. 4389, BIBL. 1688, BIBL. 
1795), cf. gr. a*kavnqa  (SEPT.), lat. spinas (VULG.) 
(G ).  

La Mat. 7:16, pentru echivalarea gr. a*kanqw`n, BIBL. 1688 ciulini, 
iar NTB. 1648 i BIBL. 1795 pentru scai. Potrivit LOUW-NIDA, în acest context, 
termenul a*kavnqino , -h, -on (derivat din a!kanqa) ar fi impus în actul traducerii 

cununa de spini spini, ci i din  
i termen, în toate versiunile 

consultate ale textului din Lu spin/i
. În Sir. 28:27, 

echivalarea aceluia i termen se face prin termenul spini în toate versiunile, pentru 
termenul  optând doar BIBL. 1688. 

Un alt termen este ruta (Lu
te i virnan , în gr. 
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phvganon, -ou BAILLY), lat. ruta, -ae 
G (NTB. 1648, 

BIBL. 1688, BIBL. 1795), în timp ce în BIBL. 1991, versiune care merge pe linia bibliei 
le Radu i Gala Galaction (1938), 

termenul este echivalat printr-un sinonim, probabil regional, untari (unti or), numele 
. 

De asemenea, de o echivalare printr-o i în cazul gr. 
kolokuvnqh (SEPT. kolokuvnqoh, -h  cf. BAILLY), pentru care 
versiunile române  (MS. 45, BIBL. 1688

i cu 
fructul de diferite forme, verde  (BIBL. 1795, idem.), termen care 

cu frunze mari i a vrej (BIBL. 1991, idem.). 
Corespondentul latinesc este termenul hederam (VULG. cf. G , hedera, -ae), 

bi  
2. M e t o n i m i a  este un procedeu utilizat cu restrângere pentru echivalarea 

terminologia acestui domeniu, metonimia este p

-efect. Un exemplu sugestiv 
pentru ilustrarea fenomenului întâlnim în PO, unde lat. tritici (VULG., cf. triticum, -i 

cf. G ), este echivalat prin termenul pâine  
pâine i context, fiind folosit termenul 

grâu: MS. 45, BIBL. 1688, BIBL. 1795, BIBL. 1991). 
3. S i n e c d o c a  

ie 
 

metonimiei, -se un 
-

substituie partea sau invers; particularizând, fructul poate substitui planta i invers. În 
traducerea textului sacru, utilizarea acestui procedeu de traducere se face cu 

-se o 
u nului vizat. De 
exemplu, în Iov 15:33, pentrua reda gr. o!mfax (SEPT. cf. BAILLY), lat. 
vinea (VULG.), vinea, -ae -de- G ), MS. 45, BIBL. 1688 
termenul  BIBL. 1795: 

ge ca strugurul cel acru...
termenului cu cel de  vi  ...

h. 2:20, unde pentru echivalarea gr. taV xuvla th̀  e*laiva  
(SEPT.), lat. lignum olivae (VULG. G ), MS. 45 i BIBL. 1688 
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(idem.) folosesc structuri precum: lêmnele maslinei/leamnele maslinii, numele fructului 
substituind numele plantei ( ). 

4. S t r u c t u r i l e  b i n a r e1 în echivalarea 

 torului. 

pre 
structura spini i ciulini (MS. 45, BIBL. 1688, BIBL. 1795, BIBL. 1991, Os. 10:8) cf. gr. 
a!kanqai kaiV trivboloi (SEPT. a!kanta, -h ; trivbolo , -ou 
of thorny plant  cf. LOUW-NIDA), lat. lappa et tribulus 
(VULG. lappa, -ae tribulus (tribolus), -i 

cf. G ). Aceea , gr. a!kavnqa  kaiV trivbolo (SEPT.2), lat. spinas et 
tribulos (VULG.), în care al doilea termen este în te 
diferite forme de echivalare în versiunile române ti din Gen. 3:18: spini  
(BIBL. 1991, BIBL. 1795), spini i ciulini (MS. 45), i ciulini (BIBL. 1688), spini i 
urzici (PO  
autohtonizare a traducerii (Dimitrescu 1995:62). Vorbim despre aceea

i în Noul Testament. Astfel, în Evr. 6:8, 
spini i 

scai (NTB. 1648), spini i ciulini (BIBL. 1688, cf. BIBL. 1991), spini  (BIBL. 
1795 ti exact valoarea cu care au fost învesti i ace ti termeni este greu de 
precizat rolul lor în aceste conte

 
LOUW-NIDA
descriptiv în actul traducerii, cu atât mai mul
identifica un termen potrivit într-  

5. e2 este un procedeu prin 
 
i domeniu: 

culinar/ornamental (  cimbru, crin  liliac), fiind din aceea
mediul de populare (trestie  rogoz), prezentând acela i efect nefast asupra mediului 
în care cresc (spin  ) etc. Termenul  (Ma
BIBL. 1688, BIBL. 1795 (vezi i BIBL. 1991), cf. gr. a!nhqon (NTG), lat. anethum 
(VULG. G ) este substituit, în acela i context, cu cel de cimbru 

cf. DA), în NTB. 1648 
(idem krivnon (SEPT.), lat. lilium 
(VULG. cf. BAILLY, G MS. 45, BIBL. 
1688 i BIBL. 1795
                                                 
1 Termenul este preluat de la Gafton (2005: 256). 
2 Dimitriu (2001: 94). 
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termenul liliac bouvtomon (SEPT.), 
lat. carectum (VULG. G ) din Iov 8:11, este echivalat cu termenul 
fitonimic trestie în versiunile MS. 45, BIBL. 1688, BIBL. 1795, dar este substituit cu 
termenul rogoz idem
procedeului i echivalarea gr. bato (SEPT., unde bato , -ou 
cf. BAILLY), lat. spina (VULG., unde spina, -ae cf. G ) 
din Iov MS. 45 i BIBL. 1688 rug 
iar BIBL. 1795 (idem.) pentru termenul spini
traduc ului, termenul folosit, neghina, desemnând tot 

ii-
dovede te echivalarea gr. knivdh (SEPT. knivdh, -h  cf. BAILLY), lat. 
tribulus (VULG. G ). Fidele sursei grece ti sunt MS. 45, BIBL. 1688 
i BIBL. 1795 (Iov 31:40), în timp ce versiunea 

idem  
spinoase, crestate i cu flori ro
utilizate în studiul nostru. 

6. Traducerile gre ite cauzate de p a r o n i m i a  t e r m i n o l o g i c  se 
întâlnesc 
sem
atunci când apar într- i motivul 

i- ia 
asupra lor, justificate fiind, pe de o parte, de utilizarea unor surse diferite, iar pe de 

termenul  (Num. 11:5) apare în toate versiunile consultate, în timp ce în MS. 
4389, apare zmochinele

i loc, SEPT. are sikuvou  (sikuva, -a  
cf. BAILLY), lat. cucumeres (VULG.). Evide

de MS. 4389 -
smokvy (1994: 41-42) 

 
versiunii slavone între doi termeni grece ie de paronimie: (o&) sivkuo , 
-ou (Cucumis sativus i sùkon, -ou ). 

7.  a unor versiuni a condus la 
e ale aceluia

române ti (MS. 45 i BIBL. 1688), cf. gr. tevrminqon, terevbinqon (SEPT.), (terevbinqo  
cf. BAILLY), acestea au recurs la împrumut: terevinthul (Is. Nav. 24:26) 

inos, care cre BIBL. 1795 i BIBL. 1991 
(idem.): stejarul/stejariul, cf. lat. quercum (VULG.), cf. quercus, -us G ), au urmat 

 
8. L i t e r a l i s m u l  t r a d u c e r i i  textului sacru sau poate neîn elegerea 

- la 
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sens este 
a*pivwn (SEPT.), cf. BAILLY, a!pio , -ou 

pyrorum (VULG.), pirus, -i cf. G . Pentru o 
 

 
1 Paralip. 14:14, 15 
SEPT.: kaiV ei*pen au*tẁ o& Qeov :ou* poreuvsh o*pivsw au*tẁn, a*postrevfon a*p au*tw`n kaiV parevsh 

au*toì  plhsivon ttẁn aa*pivwn/ kaiV e!stai e*n tw` a*kou`saiv se thVn fwnhVn tou` susseismou` 
tw`n a!krwn ttẁn aa*pivwn, tovte ei*seleuvsh ei*  toVn povlemon... 

VULG

adverso pyrorum./ Cumque audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum, tunc 
 

BIBL. 1688: -te de la dân ii i vei fi 
peiri./ i va fi când vei auzi tu glasul sunetului marginilor peririlor, 

. 
 
Excluzând posibilitatea unei gre eli de tipar, este greu de intuit care a fost cauza 

peiri/peririlor; în 
peri/ când vei audzi tu glasul 

sunetului marginilor perilor MS. 45 peri... marginilor perilor (BIBL. 
1795  duzilor... prin vârful duzilor BIBL. 1991). 

10. D i s l o c a r e a  s t r u c t u r a l
în versiunile abordate, a fitonimului isop (Ps. 

50:8) - -vei cu isop - -vei i mai vârtos decât 
BIBL. 1991 a cum s-a putut vedea anterior, unele 

versiuni au optat pentru împrumut (D 1680, MS. 4389, MS. 45, BIBL. 1688, BIBL. 
1795), cf. gr. u&sswvpw (SEPT.), lat. hysopo (VULG., Ps. 50:9), în versiunile Psaltirii, 

 (PS), sopun (PH),  (PSV. 1577). Referitor la acest aspect, Chivu (2010, 
ti termeni sunt rezultatul unei 

analize gre
issopom a lui 

/ , 
/ , lat. Saponaria officinalis

petelor. Contextul biblic permite , cu atât mai mult cu cât este 
 

fitonimici, a dispus i de un corespondent formal al termenului latinesc în 
contextul biblic respectiv (Munteanu 2008: 

Vulgata -au 
ti, începând cu cele din secolul al XVI-lea i 

-a 
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constituit într- e a dus la conturarea a a-numitului 

termenul fitonimic din versiunile române ti ai 
(lat. allium, -ii), aloe (lat. aloe, -es), archet (lat. arceuthinus, -a, -um, adj.), casie (lat. cassia, 
-ae),  (lat. caepa, -ae), cedru (lat. cedrus, -i), cer (lat. cerrum, -i), chipru (lat. cypros, -i), 
coriandru (lat. coriandrum, -i),  (lat. hedera, -ae),  (iuniperus, -i),  (lat. 
lactuca, -ae), in (lat. linum, -i), isop (lat. hyssopus, -i), menta (lat. menthe, -ae), linte (lat. lens, 
lentis),  (lat. mandragora, -ae),  (lat. malus, -i), migdal (lat. amygdala, -ae), 
mirt (lat. myrtus, -i),  (lat. malva, -ae), narcis (lat. narcissus, -i), nuc (lat. nux, -cis), 
palmier (lat. palma, -ae), pepene (lat. pepo, -onis), pin (lat. pineus, -a, -um, adj.), platan (lat. 
platanus, -i), plop (lat. populus, -i), rug (lat. rubus, -i), salcie (lat. salix, -icis), sicomor (lat. 
sycomorus, -i), spin (lat. spina, -ae), terebint (lat. terebinthus, -i), ulm (lat. ulmus, -i),  (lat. 
ruta, -ae),  (lat. urtica, -ae), vi -de-vie (lat. vitis, -is), vie (lat. vinea, -ae) etc. Acest 

-o asupra celor române ti (Munteanu 2008:128). 

Concluzii 

În urma celor câteva aspecte analizate mai sus privind traducerea unor fitonime 

împrumuta i din textul-

textul- -au aflat uneori în imposibilitatea de a-l selecta pe cel mai 
 

Dincolo de apelul la originalul grecesc, latinesc sau slavon, fiecare traducere a 
avut în vedere -a 

-a întâmplat 

-lea apelul la 
neologisme s-
echivalentul potrivit.  

Constrân i de rigiditatea literalismului traducerii unui astfel de tip de text, sub 

biblice române ti au dat na tere te greu de 
-

or 

terminologiei bogate utilizate în originale.  
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Abstract: The 1688 Version of the Bible represents a key moment in the development 
of the Romanian ecclesiastical language. To this day the Orthodox translation of the 
Bible currently in use, as well as the Romanian Orthodox service books mirror the 
structures of the Cantacuzino Bible. This paper attempts to track some of these 

excellent source of samples suitable, through both their variety and great frequency, for 
a study of this nature. The paper presents some provisional results of this analysis. 
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i 
în limba Noului Testament grecesc (NTG). 

1. 

acestuia. Avem astfel de a face cu un nucleu participial (N); de regul
ajpokriqeiV" ei\pen{{

2, dar 

verbelor este mult mai mare i, 

                                                 
 -o la simpozionul 

-
-au pus la 

. 
1 Sau, cum s- filomevtocoi  
2  

-se vanghelii: 
ajpokriqeiV" ei\pe for the synoptics and ajpekrivqh kaiV ei\pe for John is a 

comp  
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Biblia de la Bucure ti (BB), de 
la 1688, i în Noul Testam  (NTB), de la 1648, participiul elin apare 

traduceri (ntr) 
modern în curs de formare în secolul al XVII-lea. 

-am oprit la  

 

nostru poate premerge un studiu detaliat al sintaxei ntr 
unei sintaxe a Noului Testament românesc i, dincolo de aceasta, constituie o 
contrib  

români ai EM, anticipând un anumit grad de refacere a expresiei originale, datorat 
într-
gerunziul si participiul perfect nefiind atât de frecvente în textele române ti pe cât 

 

Noului Testament de grad (NTB). Citarea în paralel a ambelor texte permite o 
3. 

i concluziile la care am putut ajunge 
 a a cum apare în BB 

i în NTB. române ti 
teptat de largi de 

temeiem 
concluziile4. Metoda pe care am aplicat- i cantitatea 

ntr sunt diverse i pot fi grupate 

este sensibil mai sistematic tradus 
foarte mare, a -o 

 

                                                 
3 . Atunci 

 
d ; ntr . 

4 cf. id., ibid., p. 
156, nota 1. 
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2. Participiul nearticulat 

2.1. Participiul tradus prin gerunziu 

narative stereotipe grupate în jurul 
câtorva câmpuri semantice.  
 
a) mers/ edere 

 
1. e{w" ejlqwVn e[sth ejpavnw,  
2. ejlqwVn katwv/khsen lui | ven lui 
3. hJ ... ejlqoùsa prosekuvnei ... levgousa

 
4. ejlqovnte" ... ejpelavqonto,  
5. ejlqovnte" ... e[dwkan, 27.33-  
6. ejlqovnte" ... ajphvggeilan tire 
7. ejlqovnte" e[kleyan, 28.13: viind ... au furat | au venit ... i ... au furat 
8. ijdwVn ... ejrcomevnou" ... ei\pen,   
9. i[dwsi ... ejrcovmenon, 16.28; 24.30: vor vedea ... viind ntr 
10. proselqovnte" ... ei\pon  
11. proselqovnte" ... ei\pon, 15.12; apropiindu-se (- ntr 
12. proselqovnte" ... ei\pon, 17.19; 26.73: apropiindu-  
13. proselqwVn ... ei\pen, 18.21; 21.30: apropiindu-  
14. proselqwVn ... ei\pen, 19.16: apropiindu- ntr 
15. proselqwVn ... ei\pen, 21.28: mergînd ... zise ntr 
16. proselqwVn ... ei\pen, 25.22, 24: venind ... zise | veni ... zise 
17. proselqovnte" ... h[geiran ... levgonte", 8.25: apropiindu-se ... de  

 
18. kaiV proselqovnte" ... h\ran, 14.12: i apropiindu-se (- ntr 
19. proselqovnte" ... peiravzonte" ejphrwvthsan, 16.1: apropiindu- ntr 
20. proselqwVn ... proshvnegken ... levgwn, 25.20: mergînd ... aduse ... zicînd |mearse ... aducînd 

... zicînd 
21. pollẁn proselqovntwn yeudomartuvrwn ... proselqovnte", 26.60: 

 
22. proselqoùsai ... ejkravthsan, 28.9: apropiindu-  
 

Exe  a  

e[rcesqai (a se apropia, a veni, a merge5) i compu ii lui: prosevrcesqai (a se apropia, 
veni, merge), ejxevrcesqai (a ie i), eijsevrcesqai (a întra), ajpevrcesqai (a merge, ie i), 
proevrcesqai (a merge) i poreuvesqai 
compu ii lui baivnein: ajnabaivnein, ejmbaivnein, ejpibaivnein, katabaivnein, metabaivnein (a 
sui, a întra, a veni, a se pogorî), ajfeìnai peripateìn (a îmbla). A treia 

strevfein, ejpistrevfein (a se 
întoarce), ajpodhmeìn (a merge departe), ejpanavgein (a se înturna), ajnabibavzein (a se 

                                                 
5 Între paranteze sunt date traducerile ce apar în ntr. 
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sui, a trage). Acestor verbe le- iJstavnai, 
kavqesqai, kaqeuvdein (a sta, a edea, dormi). 

i verb din NTG: lui 
e[rcesqai i compu ilor lui, de 
traduceri: a) a se apropia (11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22); b) a veni (1-10, 16, 21); c) a 
merge 
citate sunt în consens ntr. 

 a) GV/VG (9, 11, 14, 15, 17, 18, 21); b) V, 

principale coordonate copulativ), în 3, 7, 12; 
care unul este subordonat), în 1, 2, 4, 8, 19, 20. În exemplul 21, participiul absolut 
urmat de un alt participiu a fost asimilat unui N1. 

Este de remarcat sintagma  
astfel de cazuri: deaca viind (257) i deaca trecînd 
NTB, cu schimbarea V în G6. 

 
23. oiJ deV ejxelqovnte" ajph̀lqon 

7, ntr 
24. ejxelqwVn... ei\de, 14.14, 26.71: ie ntr 
25. ejxelqoùsa ... ejkrauvgasen ... levgousa, 15.22: ie  ntr 
26. ejxelqwVn ... ei\den ... eJstẁta", 20.3: ie ntr 
27. ejxelqwVn ... eu|ren ... eJstẁta", 20.6: ie ntr 
28. ejxelqwVn ... ejpoivhsen, 20.5: ie i ... feace 
29. ejxelqoùsai ... e[dramon, 28.8: ie nd 
 

 
De la bun început este relevat consensul ntr. Pentru NTB e

contexte narative stereotipe, formele acestui participiu sunt exclusiv de aorist; verbul 
principal este i el la acela

favoriz 8. 
 
30. eijselqwVn ejkravthse i o prinse 
31. eijselqwVn ... ei\don,  
32. eijselqwVn ... ejkavqhto, 26.58: întrînd ... ntr 
33. ajpelqwVn ... w[ruxen, 25.18: merg  
34. rJivya" ... ajpelqwVn ... ajphvgxato, 

...  
35. proelqwVn ... proseucovmeno" kaiV levgwn, 26.39: mergînd ... rugîndu-Se (- i zicînd 

                                                 
6 Pentr . 
7 Articolul are aici valoare de pronume subiect. 
8 Vezi supra, nota 6. 
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36. poreuqevnte" ejxetavsate ajkribẁ", 2.8: ducîndu- i cu deadins | duce -
cu de-adins 

37. poreuqevnte" deV mavqete  | mearge  
38. poreuqeiV" ... bavle a[gkistron, 17.27: ducîndu- a | a 
39. poreuqevnte" ... h[gagon, 21.6-  
40. poreuqevnte" ... sumbouvlion e[labon  
41. poreuqeiV" ... hjrgavsato, 25.16: mergînd  
42. oiJ deV poreuqevnte" hjsfalivsanto ... sfragivsante", 

pecitl  
43. poreuqeìsai tacuV ei[pate,  z  
44. poreuqevnte" ... maqhteuvsate baptivzonte", 

 
45. ajnabaivnwn ... parevlaben, 20.17: suind ... luo ntr 
46. ejmbaV" ... diepavrase kaiV h\lqen, 9.1: întrînd ... au trecut i au i vine 
47. e[rcetai ... ejpibebhkwV", 21.5: vine ... ntr 
48. katabaV" ... periepavthsen, 14.29: pogorîndu-  
49. katabaV" ... kaiV proselqwVn ... ajpekuvlise, 28.2: pogorînd ..., viin i 

venind ntr 
50. metabaV" ... h\lqen ... kaiV ajnabaV" ... ejkavqeto, 15.29: mutîndu-se ... veni ... i suindu-se ... 

edea | mearse ... veni ... edea 
51. ajfeiV" ... h\lqen,  i veni 
52. ajfeiV" ... pavlin parelqwVn ... proshuvxato ... eijpwVn

zicînd ntr 
53. ajfevnte" ... ajph̀lqon, 22.22: - B) ntr 
54. ajfevnte" toV ploìon  
55. peripatẁn ejpiV thVn qavlassan, 14.25: îmblînd pre mare ntr 
56. blevponta" ... laloùnta" ... peripatoùnta" ... blevponta", 

ntr 
57. strafevnte" rJhvxwsin, 7.6: întorcîndu-se rumpe-vor | întorcîndu-  
58. ejpistrafeiV" kaiV ijdwVn ... ei\pe, 9.22: întorcîndu-Se - i o 

, zise 
59. ajpodhmẁn ejkavlesen ntr 
60. ejpanavgwn ... ejpeivnasen, 21.18: înturnîndu-  
61. ajnabibavsante" ... kaiV kaqivsante" sunevlexan, 13.48: suindu-l ... i 

-l ... i   
62. (toV bdevlugma) eJstoV" ntr 
63. euJrivskei aujtouV" kaqeuvdonta", ntr 
64. o[yesqe ... kaqhvmenon ... kaiV ejrcovmenon, 26.64: ... i viind ntr 
65. kaqhvmenoi ejthvroun, 27.36: ntr 
66. h\n kaqhvmenai, 27.61: era ... ntr 
 

În NTG, pa  
exclusiv la verbul e[rcesqai (8, 9) , 

pierd: e.g. 25, 29, în care tuturor formelor participiale din NTG le corespunde 
aceea i traducere, ie ind ntr se recurge la sinonime acolo unde 

i 7, în care ejlqovnte" este tradus, pe rând, 
mergînd i apoi viind. 
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pot fi constatate atât între BB i NTB, cât i în interiorul aceleia
în exemplele 15 i 16 a merge vs. a veni, iar la nivel 
morfologic, G vs. V. i în cazul altor verbe de mi care decât e[rcesqai i compu ii lui 
traducerile din BB i for

  b) V, V: 31, 
33, 36, 38, 41, 43, 46, 50; c) V+V: 30, 39, 51; d) VVs/VsV: 37, 50. 

atât sub (b), cât 
BB, est
tratamentul NTB vezi infra, sub Concluzii. 

 BB 
 e.g. 42, despre care vezi detalii sub Concluzii, sau 54. 

B ale unor 
 

 

 
 
67. ejfavnh ... levgwn ntr 
68. paregevnonto ... levgonte", 2.2: au venit ... zicînd |  
69. prosh̀lqon ... levgonte" d ntr 
70. prosh̀lqon ... levgonte" - ntr 
71. ijdovnte" ... peripatoùnta ejtaravcqhsan levgonte"

zicînd ntr 
72. hJ ... ejlqoùsa prosekuvnei ... levgousa

d 
73. proslabovmeno" ... e[rxato ... levgwn, 16.22: apucîndu-L ... începu ... zicînd | ( i-

începu ... zicînd 
74. ejnteivlato ... levgwn, 17.9: porunci ... zicînd  ntr 
75. fwnhV ... levgousa, 17.5: glas .. ntr 
76. peswVn ... prosekuvnei ... levgwn, | plecîndu-  
77. peswVn ... parekavlei ... levgwn  
78. krathvsa" ... e[pnigen levgwn, 18.28: prinzînd ... îl sugruma zicînd | ( i-)l prinse de-l 

d 
79. ajfeiV" ... pavlin parelqwVn ... proshuvxato ... eijpwVn, 

zicînd ntr 
80. e[kraxan levgonte", 20.31: striga zicînd9 ntr 
81. oiJ ... e[krazon levgonte", 27.23: ei ... striga zicînd ntr 
82. ajpokriqeiV" ... ei\pe(n

 

                                                 
9 exemplul de la 21.15: touV" paìda" touV" kravzonta" ... kaiV levgonta", 

copiii (porobocii NTB) strigînd ... i zicînd ntr, probabil singurul exemplu de participiu articulat 
tradus prin gerunziu. 
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83. oJ deV ajpokriqeiV" eìpen aujtoì" ntr 
84. oJ ... ajpokriqeiV" ... ei\pen ntr 
85. ajpokriqeiV" oJ  jIhsoù" ... ei\pen ... levgwn ntr 
86. oJ ... ajpokriqeiV" ei\pen, 24.2: Iisus zise ntr 
87. proskalesavmeno", 15.10: chemî   
88. proskalesavmeno", 15.32: chemînd ntr 
89. proskalesavmeno" ... e[sthsen aujtov i-l puse 
90. proskalesavmeno" ... levgei,  
91. blevponta" ... laloùnta" ... peripatoùnta" ... blevponta"

ntr 
92. w[fqh ... sullaloùnte" ntr 
93. ejlavlhsen ... levgwn, 23.1- ntr 

levgein ajpokrivnesqai (a 
proskaleìsqai (a chema) i (sul)laleìn 

levgein sau lalei'n se sunt 
exemplele cu participiul aorist al lui ajpokrivnesqai sau parakalei'sqai. Uneori, 

i câmp semantic (77, 79, 80-86, 90). 

decât cea pre

aceea ajpokriqeiV" ei\pe tale quale din BB. 
-

de exemple în consens. i în grupa exemplelor de 
tipul ajpokriqeiV"... ei\pe, sub 82-
traducere: atât cea obi  ..., zise, sub 82, 83), cât i cea cu formula 
standard GV ( punzînd... zise
haplografie în NTB, de tipul 
verbului proskalei'sqai, sub 87-
cât i, mai ales, tratamentul divergent obi nuit: G în BB i V în NTB. 

 i a zice 

 
 

 
 
94. keleuvsa" ... labwVn ... ajnablevya" ... eujlovghsen ... klavsa" e[dwken, 14.19: poruncind ... luînd 

har ...frîmse ... deade 
95. ijdovnte" ... peripatoùnta ... levgonte" ntr 
96. blevpwn ... ajrxamevno" ... levgwn ntr 
97. ijdovnte" ... diesavfhsan, ntr 
98. ijdovnte" ... ejqauvmasan levgonte", ntr 
99. ijdwVn  
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100. ijdovnte" ... hJganavkthsan ntr 
101. ijdwVn ... labwVn ... ajpenivyato ... levgwn -  (- i NTB) ... zîcînd 

(zi- NTB) ntr 
102. qewroùsai, 27.55: privind ntr 
103. ajkouvsa", 2.3: auzind ntr 
104. oiJ deV ajkouvsante" toù basilevw" ejporeuvqhsan

 
105. ajkouvsante" oiJ o[cloi,  
106. ajkouvsante"  
107. ajkouvsante", 17.6; 22.34; 27.47: auzind ntr 
108. ajkouvsa" ... ajph̀lqen lupouvmeno" ntr 
109. kaqhvmenoi ... ajkouvsante" ... e[kraxan levgonte", 20.30: 

 
110. ajkouvsante" ejqauvmasan ntr 
111. ajkouvsante" ... ejxeplhvssonto  
112. meqermhneuovmenon -  
113. didavskwn ... kaiV khruvsswn ... kaiV qerapeuvwn, înd ... i propoveduind 

(povestuind NTB) ... i vindecînd ntr 
114. yeudovmenoi, 5.11: min ind ntr 
115. proselqovnte" ... peiravzonte" ejphrwvthsan, 16.1: apropiindu- ntr 
116. prosh̀lqon ... peiravzonte" aujtoVn kaiV levgonte" -L pre El i 

zicînd Lui (Lui om. NTB) ntr 
117. ejmpaivzonte" - i joc | batgiocurind 
118. gnouV" ... ei\pen, 16.8: conoscînd ... zise | tiu ... i zise 
119. gnouV" ... ei\pen, 22.18; 26.10: conoscînd ... zise | în elegînd ... zise 
120. gnouV" ... ei\pen, 26.10: tiind ... zise ntr 
121. mhV eijdovte", 22.29: ne i 
122. klaivousa, 2.18: plîngînd | plîngea 
123. sunecomevnou", 4.24: cuprin i fiind | cuprin i 
124. povli" ... keimevnh,  
125. merimnẁn, 6.27: grijind | cu cî tiga 
126. ei\de ... beblhmevnhn kaiV purievssousan, 

 
127. basanizovmenon uJpoV tẁn kumavtwn -se (-  
128. stugnavzwn, 16.3: posomorîndu-  
129. splagcnisqeiV", 18.27: milostivindu-se | feace-i-  
130. splagcnisqeiV" ... h{yato, 20.34: milostivindu-Se ... atinse | facîndu-I-  
131. ojrgisqeiV" ... parevdwken, 18.34: mîniindu- i(-l) deade 
132. oJ ... metamelhqeiV" ajph̀lqen -se, mearse | i mearse 
133. metamelhqeiV" - -se 
134. ajmelhvsante",  
135. fobhqeiV" ... e[kruya, 25.25: temîndu- u ntr 
136. lupouvmenoi, 26.22: întristîndu-  
137. divkaio" w]n kaiV mhV qevlwn ... ejboulhvqh, 1.19: fiind dirept i nevrînd ... vru | fiind derept i 

nu vru ... vru 
138. qevlwn ... ajpokteìnai ntr 
139. e[conte", 15.30: avînd ntr 
140. mhV e[cwn, 22.12, 25: neavînd ntr 
141. Matqaìon legovmenon, 9.9: Mattheiu chemîndu-l | de-l chema Matteiu 
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142. pesovnte" prosekuvnhsan  
143. peswVn ... prosekuvnei ... levgwn -  
144. peswVn ... parekavlei ... levgwn,  
145. e[laben ... kaiV eujcaristhvsa" e[klasen, -îm- NTB) ntr 
146. labwVn ... kaiV eujloghvsa" e[klasen, 26.26: luînd ... i blagoslovind frînse | luo ... i 

blagoslovind frîmse 
147. labwVn ... kaiV eujcaristhvsa" e[dwken ... levgwn, 26.27: luînd ... i blagoslovind, deade zicînd 

| luînd ... i deade har, deade ... zicînd 
148. crhmatisqevnte",  
149. crhmatisqeiV" ... kat j o[nar, 2.22: luînd tire în vis | luo tire în somn 
150. baptisqeiV", 3.16: botezîndu-  
151. poreuqevnte" ... maqhteuvsate  baptivzonte"

mearge  
152. nhsteuvsa" ... u{steron ejpeivnase  
153. nhsteuvonte", 6.16: postind10 (-du- ntr 
154. ejkteivna" ... levgwn, 8.3: tinzînd ... zicînd ntr 
155. ejkteivna", 14.31: tinzînd | tinse 
156. ghvma", 22.25: însurîndu-  
157. prosh̀lqen ... proskunoùsa kaiV aijtoùsa, -se (- i 

cer ind (ceind NTB) ntr 
158. proelqwVn ... proseucovmeno" kaiV levgwn, 26.39: mergînd ... rugîndu-Se (- i zicînd ntr 
159. ejpiqeiV" taV" ceìra" aujtoì", 19.15: puindu- i pre (spre NTB) ei mînile 
160. uJmnhvsante" ejxh̀lqon,  
161. ejxomologouvmenoi, 3.6: ispoveduindu- i ntr 
162. plevxante" ... gonupethvsante" ... levgonte", 27.29: împletind ... îngenunchind ... zicînd | 

 
163. deinẁ" basanizovmeno" - te 
164. labwVn ... e[speiren, 13.31: luîndu-l ... l- -)l ia ... ( i-  
165. laboùsa ... ejnevkruyen, 13.33: luîndu-l ... îl ascunse | carele ia ... de-l acopere 
166. keleuvsa" ... labwVn ... klavsa" e[dwken, 14.19: poruncind ... luînd ... frîngînd deade | 

porunci ... luo ... frîmse ... deade 
167. labovnte", 21.35, 39: prinzînd | pri  
168. sumbouvlion ... labovnte" inînd NTB) ntr 
169. sumbouvlion ... labovnte" ntr 
170. ijdwVn ... labwVn ... ajpenivyato ... levgwn -  (- i NTB) ... zîcînd 

(zi- NTB) ntr 
171. dramwVn ... kaiV labwVn ... plhvsa" te ... kaiV periqeiV" ... ejpovqizen i luînd ... 

împlîndu-l ... i puindu- i luînd ... ( i-)l împlu ... ( i-)l puse ... ( i-)I 
dead  

172. oiJ ... labovnte" ... ejpoivhsan, ntr 
173. paralabwVn, 26.37: luînd ntr 
174. paralabovnte", -L 
175. proslabovmeno" ... e[rxato ... levgwn, 16.22: apucîndu-L ... începu ... zicînd | ( i-

începu ... zicînd 
176. ei\ ... qerivzwn ... kaiV sunavgwn, 25.24: e ti ... secerînd ... i adunînd | e ti ... seaceri ... i aduni 
177. sunacqevnte", 28.12: adunîndu-  
178. mhvpote sullevgonte" ... ejkrizwvshte, i 

                                                 
10 Dar vezi exemplul 292, unde  



 

 
74 

179. ejgerqeiV", 1.24: sculîndu-se (- ntr 
180. ejgerqeiV" paravlabe toV paidivon, 2.13: sculîndu- i ia coconul 
181. ejgerqeiV", 2.14, 21: sculîndu-  
182. ejgerqeiV" a\rovn sou thVn klivnhn, 9.6: sculîndu- - -te de- i ia pat  
183. pevmya", 2.8: trimi înd | trimease 
184. pevmya", 22.7: trimi  
185. ajposteivla" ajneìle, 2.16: trimi înd, au ucis | trimise de pierdu 
186. baloùsa  
187. diemerivsanto ... bavllonte" klh̀ron, 27. i ntr 
188. eij" klivbanon balovmenon, 6.30: în cuptoriu aruncîndu-  
189. krathvsa" ... e[dhsen, 14.3: prinzînd ... au legat | prinsease ... de legase 
190. krathvsa" ... e[pnigen levgwn, 18.28: prinzînd ... îl sugruma zicînd | ( i-)l prinse de-l 

 
191. katalipwVn ... ejlqwVn katwv/khsen  
192. katalipwVn ... ajph̀lqe ntr 
193. katalipwVn ... ejxh̀lqen sînd ... ie  
194. dhvsante" ... ejkbavlete, 22.13: legîndu-i ... lua i-l i-l arunca  (- i NTB) ntr 
195. dhvsante", 27.2: legînd | legat 
196. ajpoluvsa"  
197. kleivsa" thVn quvran sou, 6.6: închizînd u a ta ntr 
198. eu{rwn ... e[kruyen, 13.44: aflîndu- i o acopere 
199. blevpwn ... ajrxamevno" ... levgwn, ntr 
200. prosh̀lqen ... kaiV aJyavmeno" ... ei\pen, 17.7: apropiindu- i zise | apropie-

i zise 
201. trovgonte" kaiV pivnonte", 24.38: mîncînd i bînd | mînca i bea 
202. ejkteivna" ... ajpevspasen ... kaiV patavxa" ... ajfeìlen, 26.51: tinzînd ... scoase ... i l ntr 
203. levgwn ... paradouV", 27.4: zicînd ... vînzînd ntr 
204. rJivya" ... ajpelqwVn ... ajphvgxato

...  
205. fragellwvsa", 27.26: izbindu-L ntr 
206. ejkduvsante", i-  
207. throùnte" ... ijdovnte" ... levgonte", ntr 
208. proskulivsa"  
209. oiJ deV poreuqevnte" hjsfalivsanto ... sfragivsante"

pecitluind | s  
 

modelul verbelor dicendi, sentiendi,  -102), auz (103-111), 
lato sensu (112- -141) 

-
-

N2, N3 te dificultatea analizei. Detalii 
Concluzii. 

Exemplele selectat i ele unele din caracteristicile limbii române biblice 
in statu nascendi. 
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recursul aproape exclusiv la G 
exemplele 180-18 i consensul în 179, 

i ezitarea între G 
i V în interiorul NTB: e.g  

Într-unul din cazuri, r-un mod cu totul necaracteristic: sub 200, 

în timp ce BB produce GV+V. 
Exemplele 94- ntr. Aceea i 

pentru 164-178: consensul ntr apare exclusiv acolo unde NTB recurge la G. Pare 
ajnablevpein este tradus prin  (94), blevpein este redat 

prin a vedea (96), ca i aoristul ijdwvn/-ovnte" (99, 100 etc.), iar qewrei'n prin a privi (102).  
Exemplele 103-1

ajkouvsante", cu tratament mixt în ntr: când NTB recurge la GV, exemplele coincid 
(103, 107, 108, 110, 113, 114, 115 etc.). 

-119, lui tiu i  din NTB le corespunde 
conoscînd  

e (121, 126 
ori 127). 

Un verb tehnic precum eujlogeìn este redat prin a blagoslovi, în consens în 
exemplul 146. Cu toate acestea, verbul eujcaristeìn 
blagoslovind în BB, dar deade har dîn  de la 
145, ce traduce acela i verb în NTG11. 

 

d) participiul absolut 
 
210. ojyiva" ... genomevnh" ntr 
211. ojyiva" ... genomevnh", 14.15, 23: fiind sara ntr 23: - ntr 
212. ojyiva" ... genomevnh", 26.20: fiind -ra NTB) ntr 
213. ojyiva" ... genomevnh" - -i sara 
214. ojyiva" ... genomevnh" -  
215. ojyiva" ... genomevnh" ntr 
216. prwi?a" genomevnh", 27.1: fiind dimenea a (demî- NTB) ntr 
217. genesivoi" ... genomevnoi", 14.6: na ndu-se | sosind zuoa na terii 
218. toù ... jIhsoù gennhqevnto" -  
219. ajnacwrhsavntwn ... aujtẁn, 2.13: ducîndu-  
220. ejlqovntwn, 17.14: mergînd ei ntr 
221. ejlqovntwn ... aujtẁn, 17.24: venind ei ntr 
222. eijselqovnto" aujtou, 21.10: întrînd El ntr 
223. aujtẁn ... ejxercomevnwn, 9.32: ie ind ei | ei deaca ie  
224. pollẁn proselqovntwn yeudomartuvrwn, 26.60: multe 

 
225. ejkporeuomevnwn aujtẁn, 20.29: ie ind ei ntr 

                                                 
11 Vezi infra, sub 316. 
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226. poreuqeiV" ... hjrgavsato,  
227. poreuomevnwn ... aujtẁn, 28.11: mergînd eale ntr 
228. ajnabavntwn aujtẁn eij" toV ploìon, 14.32: întrînd ei in corabie ntr 
229. katabainovntwn aujtẁn ... levgwn, 17.9: pogorîndu-se (- ntr 
230. kaqivsanto" aujtoù, 5.1:  
231. kaqhmevnou ... aujtoù, 24.3; 27.19: d El ntr 
232. ejgevneto aujtoù ajnakeimevnou, 9.10: fu El i-)i fu de mearse 
233. sunegmevnwn ... tẁn Farisaivwn, 22.41: fiind aduna i fariseii ntr 
234. sunhgmevnwn ... aujtẁn, 27.17: adunîndu-se (- ntr 
235. eijpovnto" deV, 1 ntr 
236. e[ti aujtoù laloùnto" ntr 
237. ejsqiovntwn aujtẁn, 26.21: mîncînd ei ntr 
238. ejsqiovntwn aujtẁn,26.26: cinînd ei ntr 
239. mnhsteuqeivsh" th̀" mhtroV" aujtoù, 1.18: logodindu-se mai  
240. aujtoù ejnqumhqevnto", 1.20: cugetînd el ntr 
241. soù ... poioùnto", ntr 
242. ejkblhqevnto" toù daimonivou, 9.33: sco îndu-se dracul | fu scos dracul 
243. pantoV" ajkouvonto" ... kaiV mhV sunievnto", 13.19: tot cel ce (cine NTB) aude ... i nu 

în eleage ntr 
244. genomevnh" ... qlivyew", - -  
245. mhV e[conto" aujtoù ajpodoùnai -i dea | cînd n-  
246. cronivzonto" ... toù numfivou  
 

adesea prin G, am tratat-
EM prin aproximativ i apte. BB 

 
de departe majoritar 

 
Mai , sunt ntr. Demn de subliniat 

e.g. 211-218 etc.). În 
celelalte ex e.g. 214, 244, 217, 246), 
cât i sintactic (e.g. 213, 218, 219, 223, 224, 242 etc.). 

Grupa 210-
cronologic. Exemplele 210-216 ilus

, pe de o parte, a fi/a se face
12. 

 
 

                                                 
12 Alte posibile exemple sub 8.5: eijselqovnti tẁ/  jIhsou`, întrînd Iisus ..., ntr sau 8.23: ejmbavnti aujtw/~ ... 

ejkolouvqhsan aujtw/~ ntr paragovnti ejkeìqen tẁ/  
jIhsou,̀ trecînd de acolo Iisus ntr. 
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2.2. Participiul tradus prin substantiv/participiu/adjectiv 

247. daimonizomevnou"  (- i) ntr 
248. daimonizovmenon ntr 
249. ajpolelumevnhn ntr 
250. qhlazovntwn ntr 
251. eujloghmevno", 21.9: blagoslovit ntr 
252. eujloghmevno",  
253. ajnakeimevnwn, 22.10: de oaspe i ntr 
254. peinẁnta ... h] diyẁnta ntr 
255. ajsqenoùnta, 25.39: bolnav | beteag 
 

traducerii din NTB. În toate exemplele, participiile din original au fost redate prin 
forme nominale:  (247, 248), fie substantive 
(253), fie nume de agent (250), fie, în sfâr it, adjective (254, 255). 

Majoritatea exemplelor atest ntr, sub 
255 se 

13. 
i în 

articipiul articulat (3.). Astfel, pentru bolnav, vezi 
 296, iar pentru , 316. 

 

 

256. o{pw" kajgwV ejlqwVn proskunhvsw aujtẁ/, 2.8: ntr 
257. ejlqovnti aujtẁ/, 8.28:  
258. ejlqovnte" sunanevkeinto tẁ/  *Ihsoù ntr 
259. kaiV ejlqwVn oJ  *Ihsoù", 9.23: i deaca veni Iisus ntr 
260. ejlqovnta ... proevfqasen te-l (- ntr 
261. ajpelqovnte" sullevxwmen ntr 
262. ajpelqwVn ... e[balen, 18.30: (ce-)l duse de- 14 ntr 
263. ajpelqwVn e[kruya, 25.25: mer  i ascun u ntr 
264. prosh̀lqon aujtẁ/ didavskonti, 2 ntr 
265. ajfeiV" ... parelqwVn ... proshuvxato ... eijpwVn ntr 
266. poreuqevnte" ajpaggeivlate, 11.4: mearge i de spune i ntr 
267. diaperavsante", 14.34: deaca trecînd | d  
268. levgonte", 22.23: carii zicea ntr 
269. legovmenon Geqshmaniv,  
270. legovmenon, 27.16: de-l chema ntr 
271. legovmenon ntr 
272. legovmenon ... legovmeno", 27.33: c ntr 
273. eijrhkovto", 26.75: cela ce-i zisease ntr 
274. fwnhV boẁnto", 3.3:  

                                                 
13 Cf. supra, sub 145-147. 
14 De remarcat traducerea lui ajpevrcesqai. 
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275. ijdwVn deV touV" o[clou", 9.36: ntr 
276. wJ" ejxousivan e[cwn, 7.29: ca cum avea putere | ca cela ce are putere 
277. boskomevnh tea ntr 
278. kaiV ajnastaV" hjkolouvqhsen aujtẁ/, 9.9: ntr 
279. ajnqrwvpw/ speiravnti ntr 
280. zhtoùnti, 13.45: carele ntr 
281. oJmoiva ... saghvnh/ blhqeivsh/ ... kaiV ... sunagagouvsh/, 

aruncat ... i ... au adunat |  
282. luphqeiV"(... ejkevleusen -tri- BB) ntr 
283. labovnte" ... ejgovgguzon, 20.11: deaca- ntr 
284. staV" ... ejfwvnhsen ntr 
285. poioùnti, 21.43: carii vor face ntr 
286. tequmevna, 22.4: sînt junghiate | sînt omorîte 
287. ejkcunovmenon, 23.35: carele s- at ntr 
288. douV" ... ei\pen, 26.26:  da ... i zise | deade ... i zise 
289. dramwVn ntr 
290. eij e[rcetai ... swvswn, 27.49: au veni- - ntr 
291. hjkolouvqhsan ... diakonoùsai  ... slujindu-I 
292. nhsteuvwn, 6.17: cînd poste ti15 ntr. 
 

i 
-un 

e redat prin Vp (257, 261, 263, 281, 284, 
286, 288, 289). 

-un singur caz, 274, 
-o 

(e.g. 260, 269, 286) sau sintactice (e.g. 276, 
281, 288, 291) asupra textului din NTB. 

Matqai`on legovmenon, BB 
are Mattheiu chemîndu-l, diferit de NTB, care traduce de-l chema Matteiu. Cu toate 

i participiu este redat 
n ambele traduceri (268-

exemplul 291. 

; un sfert din exemplele citate 
: e.g. 259, 275 etc. BB preia fiecare din aceste traduceri, dar în 

 
i 289. 

                                                 
15 Cf. nhsteuvsa" ... u{steron ejpeivnase  
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3. Participiul articulat 

3.1. (Articol adjectival +) participiu/substantiv 

293. kalevsai touV" keklhmevnou", ii 
294. oiJ ... keklhmevnoi, 22.8: chema ii ntr 
295. touV" kakẁ" e[conta", 8.16; 14.35: bolnavii ntr 
296. oiJ kakẁ" e[conte", 9.12: bolnavilor ntr 
297. oiJ ijscuvonte" ilor ntr 
298. toV perriseùon i e; 
299. toV perriseùon  
300. toì" uJpavrcousin, 24.47: avu ia (- ntr 
301. taV uJpavrconta  
302. ajfeiV" ... poreuqeiV" zhteì toV planwvmenon

16 
303. toì" ... mhV peplanhmevnoi"  ntr 
304. tẁn pwlouvntwn taV" peristerav" ntr 
305. diaV ... touV" ejklektouV", 24.22: pentru cei ale  (- i NTB) ntr 
306. toV ... gennhqeVn te 
307. oiJ deV bovskonte" e[fugon ntr 
308. taV provbata taV ajpolwlovta, 10.6; 15.24: oile ceale perite ntr 
309. oiJ kopiẁnte" kaiV pefortismevnoi, 11.28: to i cei osteni  (usteni i NTB) i ntr 
310. diaV ... touV" sunanakeimevnou", 14.9: pentru cei ce edea cu el ntr 
311. toV ejfeilovmenon, 18.30: datoria (deatoriia NTB) ntr 
312. oiJ oijkodomoùnte", 21.42: ziditorii ntr 
313. touV" ajpestalmevnou", 23.37: pre cei trime i | trime ii 
314. diaV ... touV" ejklektouV", 24.22: pentru cei ale  (- i NTB)ntr 
315. metaV tẁn mequovntwn, 24.49: cu be ivii ntr 
316. oiJ eujloghmevnoi, 25.34: blagoslovi ntr 
317. thVn hJtoimasmevnhn ntr 
318. oiJ ... krathvsante"  
319. toù Qeoù toù zẁnto", - el viu ntr 
320. toù tetimhmevnou, 27.9: celui pre ntr 
321. oiJ throùnte", ntr 
 

 
ât din NTG este tradus adesea prin 

articol demonstrativ: e.g. 293 (dar v. 294), 306, 308 (ntr), 314, 315 (dar vezi 313 i 

demonstrativ, respectiv cea a NTB pentru participii substantiv
 e.g. 318. Ocazional, propensiunea 

 e.g. 318. 
 

                                                 
16 poreuqeiv"  
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322. oJ ejrcovmeno", 21.9, 23.39: cel ce vine ntr 
323. oiJ ejxercovmenoi ntr 
324. toV eijsercovmenon ... toV ejkporeuovmenon ntr 
325. oujdeV touV" eijsercomevnou" ajfivete i | nece ceia ce 

- i 
326. oiJ paraporeuovmenoi, 27.39: ceia ce trecea ntr 
327. ei\pe toì" ajkolouqoùsin, 8.10: zise celor ce mergea ntr 
328. oiJ ajkolouqhvsantev" moi, 19.28: carii a ntr 
329. oiJ proavgonte" ... kaiV oiJ ajkolouqoùnte", 21.9: care mergea înainte (-te-I NTB) i carii 

mergea denapoi  
330. hJ oJdoV" hJ ajpavgousa, 7.13: calea carea duce | calea cea ... duce 
331. toì" bastavsasin, 20.12: carii am purtat ntr 
332. oiJ eJstẁte", 26.73: ceia ce sta ntr 
333. tine" tẁn w|de eJstwvtwn, 16.28: de carii stau acicea ntr 
334. tẁn ejkeì eJsthkovtwn, 27.47: ce sta acolea ntr 
335. tẁn kekoimhmevnwn, 27.52: carii era adormi i ntr 
336. ejn tẁ/ kaqhmevnw/, 23.22: pre Cela ce ade ntr 
337. oJ legovmeno" Cristov" ntr 
338. ouj pà" oJ levgwn moi ... oJ poiẁn, 7.21: nu tot cine-M (Mi NTB) va zice mie ... ce cela ce (ce 

va NTB) face ntr 
339. oiJ levgonte", 22.23: carii zicea 
340. oiJ levgonte", 23.16: carii zice i 
341. toù legomevnou, 26.3: carele îl (-le-l NTB) chema ntr 
342. ouj gaVr uJmeì" ejste oiJ laloùnte", ajllaV toV pneùma ... toV laloùn  fi voi 

te |  
343. toVn legovmenon, ntr 
344. oJ kakologẁn ia  
345. ijdovnte" ... taV genovmena ... diesavfhsan ... ta genovmena, -

 
346. oJ ... ajkouvwn kaiV sunieiv", 13.23: carele aude ... i în eleage ntr 
347. provbata mhV e[conta poimevna, 9.36: oi ce n- ntr 
348. oJ e[cwn ẁta, 11.15  13.43: cela (cine) ce are urechi ntr 
349. taì" ejn gastriV ejcouvsai", 24.19: celor ce au în pîntece | greoaielor 
350. tẁ/ e[conti, 25.28: celuia ce are ntr 
351. tẁ/ e[conti, 25.29: la (om. NTB) ... cela ce are ntr 
352. toù ... mhV e[conto", 25.29: de la (om. NTB) cela ce n-are ntr 
353. toV ejsparmevnon ntr 
354. oJ spareiV", 13.19: cea ce s-  
355. oJ spareiV", 13.20, 23: cea ce s- a 
356. oJ ... spareiV", 13.22: cea (om. NTB) ce-  ntr 
357. oJ speivrwn - NTB) ntr 
358. oJ speivra" aujtaV  
359. oiJ taV divdracma lambavnonte", 17.24: cei ce lua didrahmele (- ntr 
360. oJ labwVn ... hjrgavsato  
361. oJ ... labwVn ... w[ruxen  
362. oJ ... labwVn proshvnegken, 25.20: cel ce au luat ... aduse | cel ce luo ... aducînd 
363. oJ kaiV paradouV" aujtoVn, 10.4: carele i vîndu pre El ntr 
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364. oJ paradidouV" aujtoVn, 26.25: cela ce-L vindea pre El ntr 
365. oJ ... paradidouV" aujtoVn, 26.48: cela ce vîndu pre El ntr 
366. oJ paradidouV", 27.3: cela ce-L vînduse ntr 
367. tẁ/ qevlontiv soi kriqh`nai 17 

 
368. tẁn piptovntwn, 15.27: cealea ce cad ntr 
369. oJ peswVn, 21.44: ntr 
370. oJ aJgiavsa", 23.17: carea sfin ea te (sv- NTB) ntr 
371. toV aJgiavzon, 23.19: carele sfin ea te ntr 
372. oJ decovmeno" profhvthn, 10.41: cela ce priimea te prorocul ntr 
373. ajpoV tẁn ajpoktennovntwn toV sẁma ... mhV dunamevnwn, -or BB) 

trupul ... nu ... pot ntr 
374. tẁn foneusavntwn, 23.31: celora ce au (ce-au NTB) omorît ntr 
375. hJ ajpokteivnousa ... kaiV liqobaloùsa, 23.37: carele omorî  ... i cu pietri ucise  ntr 
376. aiJ genomevnai, 11.21: care ntr 
377. taV genovmena 18 ntr 
378. kaiV pà" oJ ajkouvwn ... kaiV mhV poiẁn, 7.26: i tot (omul add. NTB) carele aude ... i nu ... face ntr 
379. toVn ajnabavnta prẁton ijcquVn  a\ron ... ajnoivxa" ... euJrhvsei" ... labwVn, 17.27: care pea te va 

ia -l ... de chizînd ... vei afla ... luînd | care pea te vei scoate întîi, adu-l ... 
de chide ... vei afla ... ia 

380. pà" oJ ojrgizovmeno", 5.22: tot cel ce urgisea te |  
381. oJ tecqeiV", 2.2: cel ce s-  
382. toù fainomevnou ajsthvro", 2.7: ceii ce s- -  
383. makavrioi oiJ peinẁnte" kaiV diyẁnte", 5.6: ferici i 

înseto a ntr 
384. pà" oJ aijtẁn ... kaiV oJ zhtẁn ... kaiV tẁ/ krouvonti, 7.8: tot cel (cine NTB) ce ceare ... cel ce 

ntr 
385. ajnastaV" hjkolouvqhsen aujtẁ/ ntr 
386. oJ euJrwVn thVn yuchVn ... oJ ajpolevsa", 10.39: cela ce au aflat (va afla NTB) ... cela ce-  va piarde ntr 
387. tẁn pisteuovntwn eij" ejmev, 18.6: carii cred întru Mine ntr 
388. oJ ktivsa"  
389. ejn tẁ/ katoikoùnti aujtovn, 23.21: pre Cela (în Ace te întru ea ntr 
390. oJ ... uJpomeivna" ntr 
391. oJ ajnaginwvskwn, 24.15: cela ce (cine) cetea te ntr 
392. toV hJtoimasmevnon ntr 
393. oJ ejmbavya", 26.23: cela ce-au întinsu | cela ce întinge 
394. toV ... ejkcunovmenon  
395. oJ kataluvwn ... kaiV ... oijkodomẁn, 27.40: i ... zidea

i ... zidiiai 
396. pwvlhson sou taV uJpavrconta, 19.21: vinde tot ce ai ntr 
397. th̀/ ejpifwskouvsh/  
 

, în marea lor 
majoritate, -complet ntr, 

                                                 
17 Probabil pentru , prin haplografie. 
18 Cf  432, ijdovnte" ... taV genovmena ... diesavfhsan ... ta genovmena

s- ntr. 



 

 
82 

fapt cu atât mai remarcabil c
 

 e.g. 330, 381, etc.), 
fie, adesea, corectând timpul verbului din NTB: 339 (al doilea P), 342 (al doilea P), 
344, 358, 360 

în 361 este o for ntr. 
i 334 se opun din 

numelui de agent din 349 i 388). Acela i tip de 
 

Ocazional, în NTB apar variante de traducere reluate în BB (sub 327, 328 i 
329)
originalului sunt traduse prin a omorî. 

 
 
4. Concluzii 

r

În sfâr it, variantele de traducere a aceluia i P în acela
efortu

 

-367).NTB dovede te o 

prin G, ci prin Vs. Important este 
slavon a blagoslovi este relevant din acest punct de vedere19. 
 

4.1. Nuclee participiale 

i în traducerea nucleelor participiale N2, N3 i 
 

1) N2 sunt cele mai numeroase în NTG: exemplele citate în continuare fac trimitere 
 aproximativ 

 
 

                                                 
19 V -14 . 
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Nr. ex. NTG BB NTB Nr. ex. NTG BB NTB 
3. PVP GVG V+VG 115 PPV GGV ntr 
8. PPV GGV VsGV 116 VPP VGG ntr 
17. PVP GGV V,VG 126 VPP VGG VGSbs 
19. PPV GGV ntr 137 PPV GGV GV,V 
20. PVP GVG VGG 143 PVP GVG GVG 
34. PPV GGV GV+V 144 PVP GVG V,VG 
42 PVP V+VG V+VG 145 PPV GGV V+GV 
44 PVP GVG VVsG 146 PPV GGV V+GV 
49. P+PV G,GV G+GV 147 PPV GGV ntr 
58. PPV GGV V+V,V 151 PVP GVG VVsG 
61. PPV GGV V+VVs 157 VPP VGG ntr 
64 VPP VGG ntr 175 PVP GVG V,VG 
72 PVP GVG V+VG 176 VPP VGG V,V+V 
73 PVP GVG V,VG 190 PVP GVG VVsG 
76 PVP GVG GVG 191 PPV GV+V V,V+V 
77. PVP GVG V,VG 201 VPP VGG V,V+V 
78 PVP GVG VVsG 203 PVP GVG GVG 
85 PVP GVG ntr 204 PPV GGV GV+V 
98. PVP GVG ntr 209 PVP V+VG V+VG 
108. PVP GVPrt ntr     

 
 de exemple; BB o 

 
 

, în mod servil, GVG: 76, 85, 98 etc.; 
ii. V+VG: 3, 42, 72 etc.; 

 
iv. VVsG (al doilea verb este subordonat primului): 44; 
v. VGG: 20. 

 
i reda

 
 

i. VsGV: 8, 145, 146; 
ii. GGV (în consens): 19, 115, 147; 
iii. VVV: 58, 61, 91 (vezi detalii în tabel); 
iv. GVV34, 137, 204. 

 
i are i variat în NTB: 

 
i. VGG de trei ori: 64, 116, 157; 
ii. V,V+V: 176, 201; 
iii. VGSbs: 126. 
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2) 
consens. 
 

Nr. 

ex. 

NTG BB NTB Nr. 

ex. 

NTG BB NTB 

35 PPP GGG ntr 158 PPP GGG ntr 
52 PPVP GVVsG ntr 162 PPP GGG PrtGG 
71. PPVP GGVG ntr 166 PPPV GGGV V,V,V,V 
79 PPVP GVVsG ntr 170 PPVP GGVG ntr 
95 PPP GGG ntr 199 PPP GGG ntr 
96. PPP GGG ntr 207 PPP GGG ntr 
101 PPVP GGVG ntr 265 PPVP GVVsG ntr 
109 PPVP GGVG GV,VG 379 PVPVP VVGVG VV,VV,V 
113 PPP GGG ntr 384 PPP V,V,V V,V,V 

 
În tabelele prezentate mai sus: 

i a lui 
162, redat prin PGG. 

onform schemelor NTB: 
 

i. GVVG: 52, 79, 265; 
ii. GGVG: 71, 101, 109, 170. 

 

(379) în N3 este diferit de 
rise mai sus, cu schema PVPVP în NTG, redat VVGVG în BB, 

dar VV,VV,V în NTB. 
3.  

 
Nr.  NTG BB NTB 
56 PPPP GGGG ntr 
94 PPPVPV GGGVGV V,V,V,V,V,V 
171 PPPPV VGGGV V+GV+V+V 

 
 

apte cazuri din opt. 

române cela i verb este tradus diferit, acela
corespondente în ntr ntr dovede te fie 

acestora pe deta  
Exemplele 164-175 par a ilustra un început de con tientizare a sinonimiei 

originalului: în timp ce 164- lambavnein i paralavmbanein 
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prin a lua, 175 traduce gr. proslavmbanein prin a apuca
i 174, dar nu este urmat de BB, a a cum se 

i comentariu este valabil : 
, de i în 183 acela i verb este tradus prin a trimite

: 
termenilor gr. sullevgein i ejkrizoùn le corespunde echivalarea prin a zmulge în ntr. În 
sfâr

prosh̀lqen apropiindu-se. Acela i lucru se poate 
spune 
G:  (1), deac  (257) i deaca trecînd  
 
4.2. Excursus:  

Un citat din Vechiul Testament este introdus în NTG printr-
de tipul cum este scris. În BB 

-
1-5, 7-8, 16-19, 

22-26, 27-28 i traducerea gre  
 

1. i{na plhrwqh̀/ toV rJhqeVn  
2. i{na plhrwqh̀/ toV rJhqeVn  
3. i{na plhrwqh̀/ toV rJhqeVn -au zis 
4. i{na plhrwqh̀/ toV rJhqeVn le ceaea ce s-  
5. i{na plhrwqh̀/ toV rJhqeVn  
6. i{na plhrwqẁsin aiJ grafaiV tẁn profhtẁn ntr 
7. o{pw" plhrwqh̀/ toV rJhqeVn, 2. - it 
8. o{pw" plhrwqh̀/ toV rJhqevn  
9. o{pw" plhrwqh̀/ toV rJhqeVn  
10. tovte ejplhrwvqh to rJhqeVn -  
11. tovte ejplhrwvqh to rJhqeVn, 27.9: atuncea s -  
12. oujk ajnevgnwte toV rJhqeVn, 22.31: au n- -au zis 
13. toV rJhqevn diaV DanihVl, 24.15: carea s-  
14. ou|to" ... ejstin oJ rJhqeiV", 3.3: acesta e cel ce s-  
15. ajnaplhroùtai aujtoì" hJ profhteiva  jHsai?ou hJ levgousa

Isaiei, carea zice 
16. oJ gaVr QeoV" ejnteivlato levgwn  
17. ejprofhvteusen ... levgwn înd 
18. ejrrevqh, 5.31, 38: s-au zis 
19. ejrrevqh, 5.43: s-  
20. ejrrevqh toì~" ajrcaivoi", 5.21, 27: s-au zis celor dentîiu 
21. ejrrevqh toì" ajrcaivoi", 5.33: s-au zis celor de demult 
22. ou{tw" gevgraptai, 2.5: asa iaste scris 
23. gevgraptai, 4.4; 21.13; 26.31: scris iaste 
24. pavlin gevgraptai -au scris 
25. gevgraptai gaVr o{ti -s-  
26. periV ou| gevgraptai, 11.10: de carele s-au scris 
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27. oujdevpote ajnevgnwte  
28. oujdevpote ajnevgnwte, 21.42: n-  
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Abstract: Today we have no autographs of the New Testament, especially because of 
the weak materials used as a written support in the Antiquity. Nevertheless, the text of 
the New Testament was copied in an impressing number of manuscripts. Within the 

manuscripts, most of them, and probably the most important, written in Ancient 
Greek. A critical edition of the Greek New Testament is usually a compiled volume, 
following specific rules, based on the readings of a significant selection of important 

for any biblical project and have exercised great influence for textual criticism of the 
Bible. Actually, 
critical edition containing a text most closely approximating the original.  
Keywords: autograph, textual criticism, manuscript, textus receptus, Greek New 
Testament, modern edition 

 
 
1. Introducere  

itoare 
ii 

autograf/protograf apostolic al scrierilor care îl compun. Acesta este principalul 
i gre eli 

întâlnite în manuscrisele biblice, se impune necesitatea studierii istoriei i evolu iei 
blic, de la începutul 

i lucru cu 
i cre tinismului. Toate marile 

evenimente din istoria evreilor i cre tinilor, toate marile probleme i dispute 
teologice i- -un fel sau altul amprenta asupra textelor biblice, atât în 
limbile originale, cât i în numeroasele versiuni scrise în limbile vernaculare ale 
popoarelor convertite la cre  

tinismul a 
- -

tuturor neamurilor (Barrera 1998: 265). 
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Ca i în cazul celor mai importante scrieri antice, textul Noului Testament a fost 
i laborioase de copiere i re- i cuvânt cu 

i tipografie de tip mobil, în 
secolul al XV- a a fost copiat i recopiat de atâtea ori, 
încât am mo e te net 

aproximativ 5000 de manuscrise grece ti, la care se adau
manuscrise ale versiunilor în limbile vechi în care au fost traduse, precum i miile 

i i ale scriitorilor 
biserice ti. Toate aceste surse con in numeroase variante textuale, al 
este considerabil, situându-se între 15000 

ine diferen e 
ei cre tine nu 

depinde exclusiv de un pasaj incert din punct de vedere textual. Spre deosebire de 
transmiterea altor texte clasice, grece ti sau latine, care au ajuns la noi prin 
intermediul -
original de mai mult de un mileniu, conservarea documentelor care con in textul 

 
Reconstituirea textului original al Noului Testament presupune cunoa terea 

limbii în care acesta a fost scris, precum i a istoriei transmiterii sale, din momentul 
iile critice moderne. În încercarea 

de a se apropia de maniera în care aceste texte vechi au luat na tere i au fost 
tiin a 

paleografiei (studiul vechilor sisteme de scriere i cu descifrarea i datarea 
manuscriselor). În aceea i direc ie, cel care 

iilor pe care le 
 

-pionier a Rena terii umaniste, criticismul textual/critica textului î i 
propune reconstituirea transmiterii textului biblic din momentul în care a fost fixat 

ia primelor edi
este de a stabili arborele genealogic (stemma) al manuscriselor pentru a urca 

arhetip, cât mai aproape posibil de original. De i 

ob ii pre ioase pentru diferite demersuri ca: reconstituirea unui 

de gre elile lingvistice inten ionate sau neinten
în elegere a structurii i func ii limbii originale: ortografie, fonologie, 

 
a-numitul textus receptus

în varianta cea mai ie 
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Eberhard Nestle, Erwin Nestle 
ilor sfinte ale Noului Testament 

a necesitat studie
mii de manuscrise vechi: ostracale, talismane, papirusuri, codexuri majuscule/unciale, 
manuscrise minuscule, lec

 în operele Sfin i i scriitorilor biserice ti.  

Johann Jakob Griesbach (1745-1812), care a clasificat manuscrisele cunoscute în 
trei mari grupe: a) occidentale, foarte vechi, dar corupte, b) alexandrine, care le 
corectau pe cele anterioare i c) constantinopolitane, dintre care cele mai multe 

cf. Laurence 1814: 33-

i filologul clasicist Karl Lachmann 
(1793-1851) a fost primul care a dezmin it tradi
ar fi fost a a-zisul textus receptus rite, care se baza pe manuscrisele 
tardive (Lachmann 1830: 817-845). Autorul a stabilit atunci principiile m e t o d e i  
g e n e a l o g i c

adar, cel mai vechi, ce
mai bun arbore genealogic (stemma) i, în principiu, cel mai pu in afectat de erorile 
inten ionate sau neinten ionate ale copi tilor. B. F. Westcott (1825-1903) i F. J. A. 
Hort (1828-1892) au continuat ideea lui Lachmann, dezmin ind cr ii, 

i cele mai frecvente din tradi ia manuscriselor 
ar avea întâietate. Mai mult, autorii au stabilit patru tipuri textuale diferite: a) 
siro-bizantin, b) occidental c) alexandrin i d) neutru (cf. Metzger 1964: 131-134). 
Burnett Hillman Streeter (1874-1934) a sus

proveneau: Alexandria Egiptului, Antiohia Siriei, Cezareea Palestinei, Cartagina, în 
Africa de Nord, Italia i Galia, în Apusul Europei (Streeter 1924: 26-50). Tipul 
textual bizantin, care este reprodus în majoritatea manuscriselor unciale i 

1 
formarea unui textus receptus. Lietzmann (1875-1942) vorbea despre trei familii 
textuale în privin a epistolelor pauline: 

 i în func ie de eviden
72-73). 

-1935), studiul intern al variantelor 

i gruparea lor în familii de texte (Baird 1992: 267). Existau mai multe motive care 

                                                 
1 tinismului ca un alter Origenus, el fiind cel care a pus 

Urmând exemplul lui Origen, Luci -a 
impus i s-  
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ie. Din moment ce toate manuscrisele sunt 
într-

cele mai multe variante cunoscute î
secole cre tine, înainte de perioada celor mai importante codexuri majuscule. Mai 
mult decât atât, aplicarea metodei genealogice în studiul textului Noului Testament 
nu permite concluzii precise, din moment ce variantele s-

itul acestui lung parcurs de la 
Hermann von Soden (1852- -lea, a fost 

- a-
e c l e c t i c
un studiu detaliat al tuturor variantelor textuale existente i aplicarea regulilor 

Lucian de Samosata. Prima categorie corespunde textului occidental al lui 
Westcott-Hort, a doua corespunde textului neutru i alexandrin, iar a treia textului 
siriac. În reconstituirea acestor trei tipuri de recenzii, Von Soden a vizat de fapt 
identificarea arhetipului lor, textul cunoscut drept I-K-H (Soden 1902: 734-757). 

secolului al 
XIX- ie lui Jean 

-309). 
 

tii 

i definitorii, legate de zonele geografice din care provin textele 
biblice (cf. Patzia 1995: 12-16):  

a) t i p u l  t e x t u a l  a l e x a n d r i n  s a u  e g i p t e a n. La sfâr itul 
secolului al II-lea, cultura cre

 
cuno ile limbii grece ti. Acest grup este caracterizat de 
concizia textelor scripturistice;  

b) t i p u l  t e x t u a l  o c c i d e n t a l este 
Occidentul cre
grece i altele descoperite în Egipt i în Bisericile siriace ale Orientului 
cre tin. Lecturile textuale parafrazate ale acestui grup sunt adesea mai lungi decât 
lecturile scurte ale tradi  

c) t i p u l  t e x t u a l  c e z a r e e a n. În secolele III-IV, ora ul Cezareea era 
cel mai important centru cre

a ilor care au trecut sau chiar s-
II-lea, adus aici probabil din Egipt, de 



Noului Testament  

 
91 

unde a trecut în Ierusalim, apoi în Georgia i Caucaz, prin intermediul misionarilor 
armeni. În dezvoltarea sa, tradi a 

 
d) t i p u l  t e x t u a l  s i r o b i z a n t i n  (sau koine). Acest text amalgamat, 

ile ele, a fost folosit în Liturghia 
Bisericii bizantine, devenind cvasinormativ începând cu secolul al VI-lea. Este în 
general considerat dre  

Munca speciali
i variante, membrii comitetului 

ente edi ii critice 
neotestamentare, au ales 1438 de locuri-variante, pentru care este examinat un 

tilor în paleografie. De 

vechi  

i uneori 
frontierele lor sunt destul de vagi: a) c r i t i c a  v e r b a l  -un fel 

elile grosiere ale 
copi ionate i inten ionate; b) c r i t i c a  
e x t e r n  i 

iile-
 foarte vechi 

- c r i t i c a  
i n t e r n  
mai bune în

i de dezbaterile doctrinare din istorie, 
pentru care textul poate fi un reflex.  

i nu trebuie absolutizate. Specialistul în textele 

contextul apropiat i 
uneori chiar  
 

2. Noul Testament grecesc al lui Konstantin Tischendorf 

Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf (1815-1874) a fost unul dintre cei 
mai însemna i speciali
XIX- ecât 
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at2 apparatus criticus al edi iilor lui Tischendorf 
i de rigueur pentru to i cei preocupa i de studiul istoriei textului 

neotestamentar. 
În perioada 1841- nu mai pu

i patru de edi ii ale Noului Testament g i Editio Academica 
(1855), precum i 22 de volume cu textele unor manuscrise biblice de mare valoare 
(Sinaiticus, Vaticanus, Ephraemi rescriptus, Claromontanus etc.). Dintre acestea, cele mai 
însemnate sunt cele opt edi ii majore ale Noului Testament, unele dintre ele 
prezentând versiuni germane sau latine în coloane paralele. Pentru primele trei 
edi -1851), 

3

mai mult de a a-numitul textus receptus.  
Novum Testamentum 

Graece. Editio Octava Critica Maior i între 1864 i 1872 
i apoi 

-au mai dat ocazia de a scrie Prolegomena, 
un al treilea volum al acestei edi
Gregory 
publicându- i (Leipzig, 1884, 1890 i 1894).  

Scopul principal al operei lui K. Tischendorf a fost acela de a recupera cel mai 
bun i cel mai 
vechi. În acest fel, Editio Octava se baza atât pe vechile manuscrise grece ti (în 
special Codex Sinaiticus), dar i pe versiunile 
acestui erudit, care i-a dedicat întreaga via
descoperirea iilor 
moderne ulterioare ale Noului Testament Grecesc (Scriban 1927: 435). 
 
3. Noul Testament grecesc al lui B. F. Westcott i F. J. A. Hort 

-1901) i Fenton 
John Anthony Hort (1828- ti de 
renume (S. P. Tregelles, B. W. Newton, A. W. Streane, H. Alford etc.), de la care au 

-au 
ia lor din 1881, The New Testament in the 

Original Greek, s-a bucurat de o mare apreciere în rândul speciali tilor i este în 
esen Codexului Vaticanus (B.03). Prolegomena 

                                                 
2 ilor i articolelor de specialitate legate de studiul textului Noului Testament 

 150 (Metzger 1964: 126). 
3 Karl Lachmann este considerat pionierul criticismului textual al Noului Testament i al literaturii 

clasice. El a fost primul dintre speciali ti care a rupt tradi ia transmiterii a a-numitului textus receptus 

textul Noului Testament a a cum era cunoscut în secolul al IV-lea. 
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i a ie 
este o încercare de a prezenta în mod exact cuvintele originale ale Noului 

-
(cap. I: Introduction and Appendix, 
con inând note despre variantele selectate, precum i note despre ortografie. Textul 
lui Westcott i Hort a devenit un nou textus receptus, fiind echivalent pentru 

-1831) edi iile lui 
Robert Staphanus i Elzevir. 

În concep ia lor, manuscrisele Noului Testament ar trebui grupate i apreciate 
plecând de la genealogia lor (m e t o d a  g e n e a l o g i c
adoptate de Westcott i pot fi reduse la 
patru puncte esen iale: existen l mai bine 

grupate în familii de manuscrise care provin de la un înainta  comun; caracterul 
a i apreciat în mod 

 
Pe baza acestor investiga ii despre rela

neotestamentar, Westcott i Hort vorbesc, potrivit lui Metzger (1964: 131-134) 
t i p u l  t e x t u a l  

s i r o - b i z a n t i n, reprezentat de un text mixt tardiv, care a rezultat în urma unei 
i editori din secolul al IV-lea. Cel mai bun 

Codex Alexandrinus 
manuscrisele unciale târzii i de majoritatea manuscriselor minuscule; b) t i p u l  
t e x t u a l  o c c i d e n t a l este, de asemenea, unul foarte vechi i destul de 

-a p Codex 
Bezae (D.05) i în Codex Claromontanus (Dp.06), în Vetus Latina i în Codex Syrus 
Curetonianus (Syrc

secolului al II-lea, întrucât apare în operele lui Marcion, Ta ian, Sfântul Iustin 
Martirul i Filosoful, Sfântul Irineu de Lyon, Hipolit, Tertulian i Sfântul Ciprian al 
Cartaginei; c) t i p u l  t e x t u a l  a l e x a n d r i
literaturii grece i un stil literar aparte. El este 
prezent, mai mult sau mai pu in complet, în Codex Ephraemi rescriptus (C.04), Codex 
Regius (L.019), Codex 33 i în versiunile copte (în special textul bohairic); d) t i p u l  
t e x t u a l  n e u t r u este cel mai apropiat de textul autografelor apostolice, fiind 
cel mai bine reprezentat de Codex Vaticanus (B.02) i apoi de Codex Sinaiticus (S.01). 
 
4. Novum Testamentum Graece.  Nestle-Aland (NA) 

Binecunoscuta edi Novum Testamentum Graece ma 
itul secolului al XIX-
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Bibelanstalt 4

5 (1851-1913), care a urmat un principiu 
simplu dar, în acela i timp, foarte ingenios i practic: a comparat cele mai 
importante trei edi ii ale Noului Testament Grecesc din secolul al XIX-lea (C. 
Tischendorf, Westcott  Hort -a 
III-a edi ie a profesorului berlinez Bernhard Weiss, din 1901)6 ind 
aparatul critic. Atunci când textul uneia dintre aceste trei edi ii era diferit (lat. varia 
lectio i a notat în 
aparatul critic versiunea d

tiin ifice din secolul al XIX-lea 
elaboreze un a a- -
minu iozitatea de care atul german în elaborarea edi iei sale.  

Fiul lui Eberhard, Erwin Nestle, a preluat 
începând cu cea de-a treisprezecea edi ie a Noului Testament, din 1927 (Collins 1983: 

realizarea unui nou aparat critic, conform noilor date 
oferite de manuscrisele Noului Testament, de traducerile vechi ilor 

i. Contribu tiin ific 
mo tenit, cât i de observa iile i sugestiile altor speciali ti, care au venit pe parcurs. 
Aceste date deschideau acum un vast orizont, permi

i a principalelor sale 
i fiul, este excep

facilitat tuturor cititorilor interesa i accesul la textul original al scrierilor inspirate ale 
Noului Testament. Ei au prelucrat, selec ionat 
înainta ilor lor, savan  

itul celui de-al II-
urarea acestui proiect l-a constituit implicarea lui Kurt Aland7 în editarea 

are devenise deja cel mai apreciat instrument de lucru 
pentru numero i bibli
(co-editor din 1952 la a XXI-a edi -se 
astfel la edi ia a XXV- arte sugestiv Nestle-Aland (1963). Cei doi Nestle 

                                                 
4 Locul de ba ul Stuttgart, în cadrul casei editoriale 

Privilegierte Würtembergische Bibelanstalt. 
5 Doctor în teologie i limba 

i o introducere în 
textul grecesc original (Einführung in das griechische Neue Testament, 11897, 31909, 4

ulterior de cunoscutul specialist protestant în probleme neotestamentare, Ernst von Dobschütz, 
ii din Halle.  

6 Tischendorf s-a folosit de cei mai vechi i mai buni codici neotestamentari cunoscu
ia sa pentru textul reprezentat de Codex Sinaiticus, pe care îl descoperise în 

 
7 Profesorul german Kurt Aland este binecunoscut ca editor al textului critic al Noului Testament în 

i ca autor al unor studii fundamentale despre manuscrisele grece ti neotestamentare 
tiin e Germane din 

Berlin i redactorul responsabil al revistei Teologische Literaturzeitung (Verzan 1984: 598-604). 
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au realizat o reu ii ieftine i accesibile 
tuturor. Profesorul K. Aland va men iei, 

- ia edi iei a XXVI-a (1979) a 

special a numeroaselor fragmente de papirus care con ineau textul neotestamentar. 
iale în structura noului 

apparatus criticus, care cuprindea acum i simboluri ale tipurilor textuale.  
ia a 

XXVII-a a Novum Testamentum Graece (Stuttgart, 1993), cu un comitet editorial 
format din K. Aland, I. Karavidopoulos, M. Black, C. M. Martini i B. M. Metzger. 
Edi - 8, 
con  consecin
acest text nu a existat ca atare în vechime i nu a fost citit întocmai în primele 

i cre

pa
i academice tiin ific (Brown 2000: 91).  

acestea, obiectivitatea tiin
nuan ite, lucru dovedit din plin i de cooptarea în 
comitetul editorial a teologului ortodox Johannes Karavidopoulos, prin intermediul 

ioasele lec ionarii bizantine. De altfel, 
Marcu (1958: 643) afirma cu încredere, referitor la editarea textului neotestamentar: 

esc deosebirile confesionale, de 
tine cea 

oarecând una. Edi ia Nestle a textului original al Noului Testament este desigur cea 
i mai 

urbi et orbi  
 
4. United Bible Societies Greek New Testament (UBSGNT) 

Sub conducer ii Biblice Americane i cu 
i Biblice (Scottish and Wurttembergian Bible 

Societies i Netherlands and British Bible Societies), în anul 1955, a fost constituit 
un comitet de speciali ii a 
Noului Testament Grecesc. Printre ace
Matthew Black (Saint Andrews), Bruce Metzger (Princeton) i Allen Wikgren 

                                                 
8 -a XXVI-a edi ii Nestle-Aland, vezi 

5: 312-347). 
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(Chicago)9. Necesitatea traducerii Noului Testament în limbile moderne, care se 
punea atunci, ca i acum, în numeroasele regiuni ale lumii, a stat la baza acestei 
ini iative. Astfel, prima edi
Greek New Testament ia a doua (cu participarea 

fapt edi 31975, 31983 Corrected Edition i 41993. În aceste 
i, 

implicit, influen a edi iei a XXVI-a Nestle-Aland (NA, 1979)10. Astfel, s-a stabilit o 
identitate în privin a textului GNT e de marcare a 
paragrafelor, de ortografie i de punctua ie. Edi ia a IV-
1993, a adus cu sine apari ia a doi noi membri reprezentativi în comitetul editorial: 
Barbara Aland, so ia lui Kurt Aland, i teologul ortodox J. Karavidopoulos. 
Aparatul critic al acestor edi ii neotestamentare a fost oarecum simplificat, 
operându- ine cont de 

ii de traducere. O mare parte a variantelor din tradi
sunt deposedate fie de con inutul semantic (e.g. diferen ele ortografice), fie de unele 

i sintactice care sunt imposibil de reprodus într-o traducere. În timp ce 
ie la alta, 

con -288).  
Ambele edi ii critice ale Noului Testament Grecesc (UBSGNT4 i NA27) au un 

puternic caracter colar 
speciali tilor în studiile biblice din lumea cre
instrumente de lucru pre ioase i indispensabile atât pentru exegeza i ermineutica 
Noului Testament, cât 
recunoa tem, totu

ine întotdeauna cont de tradi ia vie de citire i 
în i cre tine. Tradi iile de citire 

anagnôsis  uneori în lec ionariile biblice, alteori 
prin tradi i ermeneutice diferite, 
inspirate, de cele mai multe ori, de operele Sfin i11. 

 
5. Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior (ECM) 

Kurt Aland (1915-1994) este, din anul 1959, fondatorul Institutului pentru 
Cercetarea Textului Noului Testament (INTF) din Münster/Westphalia 
(Germania) i, a -editorul volumelor Novum Testamentum Graece 

                                                 
9 Arthur Vööbus a participat  
10 a celei de-a treia edi ii a GNT, p. viii, 

greater part of these suggestions for further modifications came from Kurt Aland, who had been 
making a detailed analyses of changes proposed for the 26th edition of the Nestle-  

11 Vezi, în acest sens, studiul comparativ al lui Preda (2008: 219-230). 
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i Greek New Testament. Principala sarcin nstitutului din Münster este 
de a cerceta cât mai profund istoria tradi iei textuale neotestamentare, prin analiza 

ie, scrise în limba 
nstituirii unei forme textuale cât mai 

e te 
continuu repertoriul manuscriselor grece ie 
investiga iilor asidue ale arheologilor. Bazându-se pe amploar -o 
prestigiul acestui institut, specialistul german a ini iat un alt proiect, care viza 
producerea unei edi ii majore a NTG, Novum Testamentum Graecum. Editio Critica 
Maior. Edi ia î
Noului Testament schi at de Kurt Aland, Jean Duplacy i Bonifatius Fischer, în 
anul 1967 (Aland 1969-1970: 163-177). Acest program ini ial a constituit numai un 
impuls semnificativ it fiind modificat în detaliu 

ia acestuia.  
Editio Critica Maior a NTG î

neotestamentare din literatura cre iat în anul 1997 i 
fost editat textul Epistolelor 

sobornice ti, prin grija speciali tilor d
Academies of Science and Humanities. Decizia de a se începe cu acest grup de 

ie i de anumi i factori ai acelei 
perioade. Aten ia comitetului editorial se în i 
spre Faptele Apostolilor 
intervale regulate de timp (Schäfer & Voss 2008: 19-
Aland, responsabilitatea pentru volumul al IV-lea al Epistolelor sobornice ti le-a 

i Klaus Wachtel. Ace tia au 
stabilit textul, au scris introducerea (1997) i programele pe computer pentru 
înregistrarea diferitelor cola i pentru coordonarea lor. Rezultatul eforturilor 

mare, format din speciali
Witte, Wolfgang Richter, Franz-

Welte, Horst Machmann, Erroll F. Rhodes i al ii. 
de 5500 de manuscrise grece ti ale Noului 

Testament. Toate acestea au fost înregistrate i catalogate de INTF, care de ine 
microfilme i fotografii a mai mult de 90% din ele. Deoarece dintre numeroasele 

ii târzii i ale Evului Mediu timpuriu nu a supravie uit 
i surse adi ionale: 

tini ai perioadei respective, precum i 
vechile traduceri ale textului, în special în limbile l
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i studii. În 

accesul online la toate datele care stau la baza conti tii 
-au declarat deschi

titute for Textual 
Scholarship and Electronic Editing (ITSEE) din Birmingham, în colaborare cu 
International Greek New Testament Project12

versiunilor neotestamentare vor fi realizate prin apelul la rezultatele unor 
sub-proiecte ale ECM, ob inute în cadrul aceluia i institut. De exemplu, 
documenta ia pentru tradi ii Faptele Apostolilor este 
rezultatul proiectului New Testament Textual Research. The Old Latin Actus Apostolorum, 

e Wilhelm Blümer din Mainz (Germania).  
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Abstract: The present paper assesses the relationship between the KJB (whose 400th 
anniversary has been celebrated in 2011) and the so-called FIDELA, a Romanian version 
published in 2010 by a group of KJB-only Baptist believers, under the supervision of 
Cluj-based American missionary Brian Nibbe. Although the preface of FIDELA claims 
that the translation was made from the Textus Receptus, a close analysis of the 
Romanian text, in relation both to Textus Receptus and KJB reveals many calques 
which demonstrate beyond doubt that the Vorlage of the Romanian translators was not 
a Greek Text, . 
Keywords: pre-KJB English versions, King James Bible, Fidela version, Romanian 
versions of the Bible, Textus Receptus 
 
 

1. Introducere 

ti i 
colegii din lumea anglo- -a aniversare a Bibliei King 
James 

i regina Elizabeta a 
II-a, în d

i 
ne-a dat multora dintre noi cele mai familiare i mai frumoase descrieri ale na terii 

ti 

Norton (1993) terior într-un singur volum (Norton 2000). 
ti este deja un fapt 

binecunoscut 

române ti, versiunea FIDELA
i FIDELA, 

cât u. Deoarece în 

aceasta, sunt cvasiinexistente, în prima parte a studiului nostru vom prezenta câteva 
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i despre cadrul politico-  urmând ca 
FIDELA. 

 
2. Versiunile biblice anterioare KJB 

De -a fost implicat în traducerea Bibliei decât 
într- ni 

: 388). 
Co De 

Civili Dominio, care în 1377 i- i De Veritate Sacrae Scripturae, 
1377 1378) l-au transformat în persona non grata, iar mi

puternici din arena politico-
-  

traducerile întreprinse de el 
unui sinod regional convocat la Oxford de episcopul Thomas Arundel. În anul 

ruia au fost adoptate treisprezece Constitutiones cu privire la mi carea 
1 

una in aliud i

textum sacrae scripturae auctoritate sua in linguam Anglicanam, vel aliam 
transferat, per viam libri, libelli, aut tractatus [...] sub majoris excommunicationis 

 

i Cambridge i-
pentru mu
Enchiridion Militis Christiani l-

-
Episcopul Cuthbert Tunstall, pe care l- -l 
angajeze, de i Tyndale î -o traducere din 

Hamburg, Wittenberg, Hamburg, Köln, Wor e te 
octavo) a Noului Testament (NT) în 1526, la 

Worms, într-un tiraj de circa 6000 de exemplare (CHB, vol. 3: 
copul Tunstall 

(1526), cât i de regele Henric al VIII-
arestarea 
                                                 
1 WILKINS 1737, vol. 3:  
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i 

-a exprimat cu privire la unele idei i practici întâlnite în Biserica 
vremii au atras asupra lui anatema establishmentului. ca lui 
cu Thomas Morus, pe marginea unor probleme de traducere a Bibliei. De i a avut 
un sfâr it tragic, fiind arestat, condamnat pentru erezie, garotat i, în final, ars pe 
rug  -au putut 
salva  

 

ea primei Biblii autorizate de Coroana 
În 1539, temperamentalul monarh al Angliei 

-
Verbum Dei. Autoritatea 

i biserici prin Thomas Cranmer, 
arhiepiscopul de Canterbury (stânga) i spre nobilime, prin Thomas Cromwell 

-
 

-lea (care i-
ie
continuat sub Eduard al VI-

 În timpul scurtei sale domnii, numero
englezi au luat calea exilului, refugiindu-se la Geneva, probabil cel mai puternic bastion 
al Reformei magisteriale, unde au tradus NT (1557) 
Popularitatea uria

- or de 

mane) i 
2) a fost Biblia lui Shakespeare, 

i Biblia regelui Iacob însu i. 

i 
ti, care 

 
din Biblia de la Geneva nu puteau fi nici pe placul Elizabetei I, adepta echilibrului i a 

 tenitorului ei, 
Iacob al VI-lea  

                                                 
2 

hagorot, gr. perizwvmata din Gen. 3:7. 
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ti este a a-

 
Evangelii Christi. Virtus enim Dei est ad salutem o

te 

-
Ofir 

3 
 

3  1611) 

mo -
i regimul ei 

se caracterizase prin stabilitate. Od

puritane s-

Bisericii i puritani, care a avut loc la Hampton Court în zilele de 14, 16 i 18 
rex pacificus) dintre i 

apte clerici de rang inferior) -au 
concentrat pe liturghie i ceremonialul bisericesc. De fapt, în ansamblul 

-o 
4, viitor episcop de Lincoln. De

publicat de Barlow (el însu i ostil puritanilor) are un ton propagandistic (explicabil, 

 
anul John 

 

uring too 

                                                 
3 the West coast of late founde by Christopher Columbo, from 

 
4 The Summe and Substance of the Conference [...], London, 1638. 
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 by 
the Bishops, and the chiefe learned of the Church; from them to be presented to the 
Privy Councel, and lastly, to be ratified by his Royal authority; and so this whole 

 
În final, s-a decis c ase 

te norme redactate de rege în 

i ale scriitorilor sacri vor fi scrise conform variantei intrate în uz 
(Norton 2011: 87 i.e. church, nu 
congregation);5 

i potrivit cu analogia 
i; 6) notele marginale nu vor fi folosite decât pentru 

necesitate, trimiteri biblice la alte pasaje; 8) t
i companii; 9) munca unei 

companie i alta vor fi rezolvate la o 

comentarii cu privire la traducerea în curs de realizare; 13) directorii companiei de 
la Westminster vor fi decanii de la Westminster i Chester, iar companiile de la 
Cambridge 

verdale, 
Matthews, Whitchurch (= Biblia Mare, 1539) i Geneva. 

Nu s-

Iacob. Sub aspect grafic, tr -
6

-
 

, cât 
a fluier) este prezent de trei ori 

                                                 
5 amnare 

 
6 The Holy Bible. Quatercentenary Edition. An Exact Reprint in Roman [...] of the King James Version Published 

in the Year 1611, Gordon Campbell (ed.), Oxford, Oxford University Press, Oxford, 2010. 
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i 
strune te bidivii (Mat. 1 i Apoc. (Rom.), 

i 104 în glosele marginale) i unele 
7. 

De -  zeci de ori în 
cei 400 de ani care s-au scurs de la publicarea ei, numeroasele texte preliminare care 

-
elemente, care se întind pe 74 de pagini în editio princeps, sunt u

 
telui; 7) 

un tabel 
biblice; 9) blazonul regal; 10) genealogii de la Adam la Hristos; 11) un tabel cu 

 
i religios din care a izvorât 

FIDELA, echivalentul 
românesc al versiunii engleze ti. 

 
4. Istoria versiunii FIDELA8 

Versiunea FIDELA, 

unui grup de români coor
-Napoca9. D Brian 

Nibbe 
Hyles-Anderson Seminary. În 2000 a primit tit

10

ctice întâlnim totu i câteva nume, 
i 

-
te din vistieriile 

                                                 
7 editio princeps, vezi Norton 

  
8 re 

 
9 

 
10  
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11. Astfel, în lista de 
predicatori bapti ti din secolul XIX (J. Hudson Taylor, 

William Carey, C.H. Spurgeon, George Müller), fie predicatori bapti ti din sec. XX 
(Lester Roloff, J. Frank Norris, Tom Malone, John R. Rice, Lee Roberson, Jack 

manuscrisele de tip Textus Receptus din care provine Biblia King James 
Biblia King James  

În 2002, sub coordonarea lui Brian Nibbe, s-a început traducerea Bibliei 
pornind tocmai de la acest text foarte popular în rândurile bapti tilor 
fundamentali ti americani, care, precum se 
moderne la reconstituirea textului biblic originar12 FIDELA (2009) a 

 exemplare distribuite gratuit. Epuizarea acestora a dus la 
-o scrisoare de 

i cerea 

momentul respectiv)13

14. 

4 Textus Receptus?  

-ul pastorului Brian Nibbe, la realizarea acestei 
i peste 230000 de dolari. 

Evident, nu putem verifica în mod independent aceste date. 

Textus Receptus
Textului Receptus pentru Noul Testam FIDELA: 

9)15

Bibliei care porne te de la Textus Receptus tatea 

                                                 
11 Cf. site-ului colegiului, http://0101.nccdn.net/1_5/0a6/198/2a1/Catalog-2011.pdf, accesat la 28 

octombrie 2011. 
12 1978). 
13 Vezi http://bjnibbesr.com/files/46426489.pdf, site accesat la 28 octombrie 2011. 
14 -a doua 

 
15 

project ever, the translation of the New Testament from the Greek Textus Receptus. At the time there 
was no modern Romanian Textus Receptus http://bjnibbesr.com/index.html, site 
accesat la 28 octombrie 2011. 
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 te Textus 
Receptus ca Vorlage pentru Noul Testament16.  

-
vedem care este filozofia de lucru a 

Dumnezeu sunt literale 

neobi FIDELA: 
, 

termeni i expresii pentru alegerea celor mai justificate sensuri. Au fost folosite de 
asemenea i texte în alte limbi în paralel cu textele române ti când anumite pasaje au 

i 
FIDELA: -a 

-

FIDELA te a KJB. 

4 -FIDELA 

4.2.1. Folosirea elementelor paratextuale 

te paranteze în 
numeroase rânduri, putem folosi acest element pe
avut-

 i FIDELA. 
Ref. KJB FIDELA 

Mat. 24:1517 (whoso readeth, let him understand) (cine cite  

Marc. 2:10 (he saith to the sick of the palsy) (îi spune paraliticului) 
Marcc. 5:13 (they were about two thousand)  

Marc. 6:14 (for his name was spread abroad) ) 
Marc. 14:40 (for their eyes were heavy)  

Marc. 15:41 (Who also, when he was in Galilee, 
followed him, and ministered unto him) 

(Care, de asemenea, când era el în 
Galileea, îl urmau i îl serveau) 

 

                                                 
16 Biblia de la 

Textus Receptus Textul 
Masoretic  

17 Cf. arc. 13:14. 
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 atât în FIDELA, cât 
ar

 

4  

i lecturii cu g

Pentru a spori cursivitatea textului tradus, au introdus uneori adverbe care nu au 
corespondent în textul grecesc. Unul dintre ele este adverbul now
FIDELEI acum este mult prea puternic 
folosirea lui. Totu i, eliminarea lui nu s-

 
 

Ioan 12:57 
dedwvkeisan deV kaiV oiJ ajrciereì" kaiV oiJ Farisai`oi ejntolhvn 
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment 

 

Rom. 6:8 
     deV ajpeqavnomen suVn Cristẁ/, pisteuvomen o{ti kaiV suzhvsomen aujtw/̀ 

Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him 

 

Mat. 24:3218 
*ApoV deV th`" sukh̀" mavqete thVn parabolhvn 
Now learn a parable of the fig tree 

mochinului 
 

acum, care nu are 

ajpoV deV th̀" sukh̀" 
este -l 

-a considerat, în 
mod eronat, genitiv posesiv, redându-l ca atare. 

4.2.3. Gre eli datorate necunoa terii sensurilor unor termeni din KJB 

damsel este folosit uneori în KJB 

 de 
y  

n damsel traduce 
grecescul paidivskh (Mat. 26:69). FIDELEI l-au redat prin 

                                                 
18 Cf. arc. 13:28. 
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damsel 
de acest tip întâlnim i în  (1594)19

rii Examen de ingenios (1575),  medicul spaniol Juan Huarte. Citatul 
20 este redat în 

 
b) a[rcwn  a[rcwn fie prin ruler, fie prin 

prince FIDELEI au redat 
termenul prince - i pune problema 

 

-am întâlni i contexte în 
care termenul  este contraindicat. În 

-
îi are în vedere apostolul sunt membrii sinedriului iudeu, regele Irod i guvernatorul 

-ar 
i 

oJ a[rcwn tw`n basilevwn 
th`" gh`" the 
prince of the kings of the earth FIDELA 

 
Cititorii KJB i cei ai FIDELEI 

Totu a nimic. Potrivit OED, s.v., în engleza 
veche termenul prince esp. a king. Formerly also, a 
person whose authority is p

prince în texte ca 1 Cor. 2 sau Apoc. 1:5 nu-l intrigau pe 
 nu s-

asemenea elasticitate semanti FIDELEI l-au întins pe calapodul KJB, 
-  

c) monaiv 
Ioan 14:2 nu întâlnim adjectivul mari nici în 
FIDELEI l-au folosit cu referire la loca urile (gr. monaiv, KJB mansions) pe care 

 
Analiza istoriei termenului mansion 

mansion  
MERRIAM-WEBSTER

i lucru, de aceea au redat mansion  

                                                 
19 Huarte (1959: 130). 
20  (Huarte 1594: 178). 
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Shakespeare mansion  
 1534), Tyndale îl folose te pentru a 

traduce gr. monhv, oijkiva sau oijkhthvrion
(Ioan 14:2)

-o carte 
despre America (A Treatyse of the Newe India
Cosmografia lui Sebastian Münster, întâlnim mansion 
came to a low cottage... hauing in it two mansions, in one of ye which were women 

Cymbeline iii. iv. 68) pune în gura inocentei Imogen 

 
d) ajtmiv" kapnoù  În Fapte 

2:19, FIDELA folose
21 te îi corespunde ajtmivda kapnoù̀ 

22 
te 

kaiV dwvsw tevrata ejn tw/` oujranw/` kaiV epiV 
th̀" gh̀" ai|ma kaiV pùr kaiV ajtmivda kapnoù. Septuaginta (ajtmivda 
kapnoù an 

-  
FIDELA

r. ajtmiv" 
ajtmiv" este 

. Prin contrast, în LXX termenul este folo ajtmiV" 
kamivnou hJ ajtmiV" toù qumiavmato"

libavnou ajtmiV" ejn skhnh/`
ah 22:24, verset care folose te atât 

ajtmiV", cât i kapnov" fum, 
abur i al doilea prin fum: ajtmiV" 

kamivnou kaiV kapnov" aburul din cuptor  (Sirah 22:24, SEPT. NEC). 
În traducerile engleze te la Wycliffe 

VULG. 
TYNDALE BISHOPS 1568, 

 

                                                 
21 And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and 

fire, and vapour of smoke  
22 În SCRIVENER 1894, textul spune: kaiV dwvsw tevrata ejn tw/` oujranw/` a[nw, kaiV shmeìa ejpiV th`" gh̀" 

kavtw, ai|ma kaiV pùr kaiV ajtmivda kapnou`. 
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i 

 

insuficienta cunoa tere a limbii engleze se întâlne
thVn suvnesin tw`n sunetw`n 

i apoi, în române te, pr
- prudent are acela i sens ca i rom. prudent. 

În engleza secolului al XVII-lea, prudent 
23 prudent poa

-se bine în mediul 

 persoanele 

Weltanschauung 
suvnesin, sunetẁn) pe care o 

tra
FIDELEI n-au 

folosit-  
f) . În FIDELA, cei 

i potire de aur pline 
grecesc vorbe te despre qumiavmatwn 

cf. qumivama
te este folosit în mod tipic pentru a denumi 

întâlnim substantivul odours vestiga 

24, cât 25

26

                                                 
23 OED, s.v. prudent ca echivalent al lui sunetov" este 

Prefatory Epist. St. Jerome in Bible (Wycliffite, E.V.) (Bodl. 959) v. 4, I 
sall lesen þe wisdome of wyse men, & þe prudence of prudent men I schall reprouen; þe verrey 

 
24 OED, s.v. odour 1. The property of a substance that is perceptible by the sense of smell; (in early 

use) spec.  
25 Ibid. 2. A substance that emits a sweet smell or scent, esp. incense, spice, ointment, etc.; a perfume. 

 rare  
26 OED a1425 (1395) Bible (Wycliffite, L.V.) (Royal) (1850) Apoc. v. 8 

Hadden ec  



Fidela, Bibliei King James 

 
113 

TYNDALE )27 sau de BISHOPS 1568 

 

4 ducere interpretative din KJB 

-ar pretinde, introduce pe alocuri 
i în KJB. 

i în FIDELA

i FIDELA. 
Luca 8: ejn mia/` tw`n hJmerẁn/ on a certain day/ într- . Traducerea direct 

-
TYNDALE 1534  

skeùo" ou\n e[keitw o[xou" mestovn/ there was set a vessel full of vinegar/ 
acolo s- . Verbul e[keitw 

i KJB (cf. VULG. positum 
erat

i în FIDELA. 
Parakalẁ/ I beseech/ 

Englezescul beseech are o intensitate mai mare decât originalul, motiv 
pentru care, în FIDELA, -  

fhsivn/ saith he/ spune el. Verbul gr. fhsivn este folosit în acest verset 

între paranteze [Scriptura]. 
din KJB (sau din alte versiuni engleze mai vechi), respectiv FIDELA. 

keklhronovmhken/ he hath by inheritance obtained/ tenire. 
Forma de perfect a verbului gr. klhronomevw ar fi 

TYNDALE 1534 a folosit o 
BISHOPS 

1568  
Evr. 1:13 uJpopovdion tẁn podẁn sou/ footstool/ a ternutul piciorului. De i LXX 

foot din termenul 
compus footstool i- i în 
române te un singular. 

ktivsi" ajfanhv"/ creature that is not manifest/ . 
Adjectivul gr. ajfanhv" a fost tradus de TYNDALE 
ce BISHOPS 
echiva i.e.   

                                                 
27 odoures 

incense ). 
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4.2.5. Probleme de ordin stilistic 

bisericesc, cât i calcurile frazeologice, care nu se potrivesc cu registrul limbii 
te 

pe f kecaritwmevnh
cela

28 

(sullhvyh/ ejn gastriv, Luca 1:31). În relatarea despre na tere di
ejn gastriV e{xei, Mat. 1:23)  magii de la 

qhsaurouv", Mat 2:11). 
Terminologia care trimite la statutul socio-profesional al personajelor din 

ev
- uJphrevth", Mat. 5:25), vame ul 

telwvnion, Mat. 9:9)29, iar robii din 
Luca 

ajnqrwvpw/ ejmpovrw/, Mat. 13:45). Iosif din Arimateea nu 
 (bouleuthv", Marc. 15:43), iar soborul însu i a 

devenit, d sunevdrion

 

impresia -a 
30. În acord cu KJB, cetatea la care 

face referire Mântuitorul în Mat. 5:14 nu mai este a
stoav", Ioan 5:2), iar casa 

teqemelivwto gaVr ejpiV 
thVn pevtran, Mat. 7:25). te pe mare, Iisus nu se suie în 

ejmbavnti, Mat. 8:23), iar la finalul discursurilor sale oamenii 

katakriqhvsetai, Mar -au fost 
entru mântuire (Efes. 1:5, Rom. 8:30). 

 o 

                                                 
28 thou shalt c TYNDALE thou shalt 

 
29 -un dud, ci dintr-un sicomor. 
30 Termenul englezesc pinnacle (utilizat de Wycliffe, Tyndale 

pinnaculum), care traduce gr. pteruvgion, diminutiv al lui ptevrux 
cf. BDAG, s.v.

vol. 3, p.  
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Ioan este comparat nu 

 
Uneori, adverbele folosite smulg cititorului un zâmbet, ca în cazul incidentului 

-
8:32).31 i situ
grecesc. În FIDELA arc. 15:43), 

-a face cu un exemplu de 

tolmhvsa" 
eijsh`lqe proV" Pilàton).32 

-
calcuri frazeologice FIDELEI de KJB, cât i 

SCRIVENER Textus Receptus), cel din 
mijloc provine din KJB, iar cel de la final, din FIDELA. 

kenwqh̀// be made of none effect/ . Verbul kenovw se traduce de 
 Perifraza din 

FIDELA  
ouciV ejmwvranen oJ QeoV" thVn sofivan toù kovsmou touvtou/ hath not God made 

foolish the wisdom of this world?/ 
lumi? În context, sensul verbului gr. mwraivnw (la aor. ejmwvranen), înrudit cu 
mwrov" 

- CORNIL. 
scoate de nebun GAL BIBL. 1968). 
FIDELA  

touV" ejxouqenhmevnou"/ least esteemed/ touV" 
ejxouqenhmevnou" ar fi fost tradus direct din gre
FIDELA un alt echivalent. În context, verbul gr. ejxouqenevw trebuie tradus prin 

ejxouqenhmevnou"

i de FIDELA. 
oujk ejgwV ejxousiasqhvsomai/ I will not be brought under the power/ nu voi fi adus 

sub puterea. Verbul gr. ejxousiavzw 

Rezultatul calchierii KJB duce i în 
 

                                                 
31 w{rmhse -

 
32 Cf. traducerea din BDAG, s.v. tolmavw  
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hjgoravsqhte/ For ye are bought/ . Verbul gr. ajgoravzw este 
folosit aici la aorist i ar trebui tradus printr-

FIDELA prin 
intermediul KJB. 

 
5. Concluzii 

În studiul nostru ne- i FIDELA din perspectiva 
Noului Testament, raportând ambele versiuni la Textus Receptus

-
-  

1) Versiunea FIDELA 
fundamentalism religios specific unei aripi a protestantismului american, potrivit 

i filologice din ultimul secol. Lucrând la întocmirea unei noi 

tere a autorilor clasici i a textului biblic, ci i 

orizontul strâmt al realizatorilor FIDELEI. În mod ironic, sloganul care define te 
demersul FIDELA este indirect pus sub semnul 

 

FIDELA i 
textul românesc, cât 

FIDELA 
i 

FIDELA în compania altor versiuni române ti care, de i se 

(de exemplu tie, din 1582). 
3) De te aproape exclusiv exemple din Noul 

-
i prin 

Vorlage. 
FIDELEI - i asume 

versiunea pe care au pus-
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-
-  

i claritate
este aspectul pe care un cititor (chiar 

 ti (multe dintre ele rezultate 
din calchierea unor frazeologii engleze ti) FIDELA 

meanest translation of the Bible [...] containeth the word of God, nay, is the word 
 

episcopul de Gloucester i-
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Abstract
Romanian translations seldom preserve the vocative case of the expression, either 
mirroring the fading status of this case, or as stylistic option for a proper designation of 
the divine investiture. 
Keywords: Septuagint, Ezekiel, vocative case, Romanian translation 
 
 

1. Preambul 

Adres
-un mesaj în sine: de 94 de ori, într-un text care are 

perspecti

segmentului gr. uiJeV ajnqrwvpou din cartea Iezechiel a Septuagintei i avatarurile 
vocativului românesc, într-un studiu restrâns la acest tip de apelare1. 

oJ uiJoV" toù ajnqrwvpou), 
n. 7:13-

(LXX- 13Priveam în vedenie de noapte 
fiu al omului (wJ" uiJoV" ajnqrwvpou) i [Cel] ca [unul] vechi de zile se afla acolo, i cei 

-au apropiat de el. 14 i i s-a dat puterea 
i puterea lui [este] putere ve

 

                                                 
1 

- GAL

- BIBL BIBL - -
(ANANIA 2001 - CORNIL

(BIBLIA 
MICU VULG. BLAJ

-NEC). 
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13Priveam în vedenie de noapte 
(wJ" uiJoV" ajnqrwvpou); i a îna
14 i i s-a dat domnia i cinstirea i limbile 
îi vor sluji; puterea lui [este] putere ve

 
Exp Daniel, chiar într-o 

Iezechiel (LXX- 17... i mi-a zis: 
uiJeV ajnqrwvpou

ceasul v i uz al 
17... uiJeV 

ajnqrwvpou  
Daniel pe 

a[ner  
chiar  a

, Danihl), dar conduce cumva la articularea 
segmentului din cartea Iezechiel în traducerile uzuale, inclusiv prin detaliul 
îndemnului de a sta drept în picioare (LXX- 11 i mi-a spus: «Daniele, e ti 
un om vrednic de milostivire (a[nqrwpo" ejleeinoV" ei~)

11 i mi-
(ajnhVr ejpiqumiẁn i stai pe 

 
 
2. Iezechiel: 94 de  

În cartea Iezechiel  
 apare2 

cu variante de realizare: 
într-
personal, într- i, 
într-  
asemenea într-

 

ndemnul la un act, ca 

-

                                                 
2 - e.g. 15:2). 
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al omului, ia- - -o dinainte i scrijele
tu, fiu al omului, ia-

te-
te-

geme frângându- te i love te-
mâinile una de alta te-

i tu, fiu al omului, 
- i tu, 

i tu, fiu al omului, 
proroce te -i 
mai- i tu, fiu al omului, 
spune-i casei lui Israel: «A te 

i tu, fiu al omului, proroce te împotriva lui Gog i spune: 
i tu, fiu al omului, zi: «Acestea le spune 

 

ijdoù -
- i te vor lega cu 

 
tu i tu, fiu al 

omului, pe tine te-
i tu, fiu al omului, ce este 

 i 
i în majoritatea 

fiu al omului  26 i 
 

tu
 

te 
pronumele personal tu

 3:4 
-te [

- -le în inima ta -
omului, te- te-

-

- te-
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Th -
te- te bocet 

te bocet pentru mai-
te-

te- te un bocet pentru 

omului, întoarce- - i 
te-

te- i prive
transmitere a unui mesaj te împotriva prorocilor 
lui Israel, proroce te i spune- te [o] poveste i 

-i 
te- i 

spune- te 
spune- te 
spune-i lui Faraon, regele Egiptului, 

te- i spune- te 
te i spune-  

 
ti 
 

fiu al omului, i spune- ti, fiu al omului, - ti 
i jeluie te-te, fiu al omului, 

is, în 37:9 
te, fiu al omului, proroce te asupra duhului i spune-

te, fiu al omului, i spune-  
versus 

informare sau constatare, pe de o parte, 

-

oare tu pe Oola 

va mai abundente sunt vocativele din fraze de informare sau 

ti în mijlocul nelegiuirilor 
- i bea-

apa în chin tia i-au a ezat 
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Babilonului, i-

al 

] casa lui 
 

 
 

ti ale sintagmei gr. uiJeV ajnqrwvpou 
morfologie, optând majoritar pentru nominativul articulat. Paralela cu textul dublu 

Dan. 

extindere a nominativului în defavoarea vocativului marcat morfologic, este 
 

Vocativul (vide 

(subiect, complement direct, complement indirect), îndepline

caz non- an 2010: 57) 

(Slu vide Tomescu 
te 

u

i vocativ. 
Vocativul este pe deplin un caz din punctul de vedere a

lungirea vocalei  
-europene impune 
-indo-european al 

ice. 

-se forme 
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proprii numai la substantivele animate cu nominativul în -us
te o 

Iuppiter

Doamne-Doamne. 
- i, în 

vocativ, unele sunt mo
-e), altele sunt împrumutate 

-o), altele sunt formate în interiorul limbii 
române: forma de masculin singular -ule
singular -(u)l la care s-a ata

cazuri (singular: -ul, -ului, -ule), precum i forma de masculin/feminin plural -lor, 
-dativ plural articulat al substantivelor 

vide **dragelor/dragilor dragele mele, 
dragii mei.  

în plan for
te în general, vocativul î

 
 

-ule 

enclitic: pierzându-
Avantajul imediat, în plan morfosintactic, este completarea paradigmei prin 

hiar cauze fonetice: 
pentru substantivul fiu
cuvânt prea scurt, id est tran

e unde 
fiule.  

-
-i 

cf. ):  (Calendar 1844). 
fii apare adesea la Coresi; scrierile vechi 

fiule. Tot în textele lui Coresi s-
 ( - - e

urmat de adjectivul posesiv: fiul meu! 



 Traducerea vocativului în Iez. 2:1-47:6 

 
127 

- -e, -ule) 

ata ate unei forme anu
e.g. 

arlatan, poet, copil, -ule formele de vocativ 
accentuate în silaba finala (e.g. bâte, unche au fost înlocuite de bâtule, unchiule). 

fice vocativului apar în grupurile formate din cel mult 
-

iubite cetitoriule (Miron Costin),  nene 
Iancule,  (Caragiale), cinst  (Sadoveanu).  

 

4. Concluzie 

Iezechiel 

vide 
interpretarea particulelor grece

ntâi. Înregistrarea acestor forme de 
vocativ în traducerile române ti preponderent prin echivalarea cu nominativul este 

în armonie cu mesajul originar, de 
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UI ZOOMORF MEDIEVAL  
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Abstract: This paper tries to discuss the way the medieval symbol worked, and the 
specific functions of the zoomorphic symbol, its functions and the distinct lace it 
occupied in the ideological discourse and in the construction of the medieval imaginary. 
Following some important theoreticians of the issue, among which Michel Pastoureau 
and especially Jacques Voisenet are the most important, the study tries to emphasise the 
way the animal was a valuable mean of knowledge during the Middle Ages, being a 

of manipulating people for the Church. 
Keywords: medieval imaginary, zoomorphic symbol 
 
 

medievale: pentru cre tinul medieval lumea începe 
i al scrierilor-satelit. Tot ceea ce este prezent în Biblie 

sistem bine pus la punct de simboluri, care trebuie interpretate obligatoriu într-o 
tere 

simbolului. În sinteza sa Michel 
gândiri simbolice în veacul de mijloc: 

i de sensibilitate atât de obi
autorilor din Evul Mediu, încât ace -

-
care-  (Pastoreau 2004: 7). Lumea î

- care sunt decriptate într-

niveluri de sens i 
 (Pastoreau 2004: 8).  

                                                 
  

n prin 
-2013, ID 56815. 



 

 
132 

de realitatea din j

dore -

 de simboluri: prin intermediul naturii, al 
animalelor mai ales, Dumnezeu î
mesaje, pe care acesta le poate afla doar interpretând pertinent cartea naturii. Un 
savant precum Réau (1955: 78) 

, 

semn i vizibilul nu este decât 
vizibilul» . 

omul medieval, pentru care elementele concrete ale naturii trimiteau obligatoriu la 
cele abstracte, transcendente. 

Înscriind întreaga di
i, mai ales, cum 

specificat clar un lucru extrem de im
t, elastic, dependent de contextul în care 

simbolul este un mijloc universal de reprezentare a lumii este un semn de naivitate, 

valabile în Evul Mediu, 

 este 
i una 

zoomorfe din Fiziolog, Zucker (2004: 41)

-un text 
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un principiu (Zucker 2004: 43) chiar în Fiziolog. De la sfântul Augustin1 
orice exeget al iconografiei cre tine medievale (numesc doi, pe care i-am consultat 

ci i o p e d a g o g i e  a -Lassay) s-a 
observat acest lucru: c o n t e x t u l  este ce
simbolului animalier. Bestiarul lui Hristos i cel al lui Satan î i împart protagoni tii: 

-

precum Ilie. Cerbul este i imagine a lui Iisus, dar 
i simbol al lui Hristos sau al sfintei fecioare, dar i imagine a nestatorniciei 

feminine. i imagine a lui 
Hristos în anumite contexte; inorogul din Varlaam i Ioasaf (sau din unele scrieri ale 

sacrificiului lui Iisus (spiritalis unicornis). Exemplele pot continua la nesfâr it.  
Prin urmare, atunci când ne referim la un simbol cre

-un context foarte precis determinat. 
moment, într-un 

i context, mielul, cerbul, 
leul sau unicornul trimit tot la Hristos, alegerea unui anumit animal depinde de 

i de raporturile pe care acesta le stabile te cu 
alte simboluri. 

-

a oferit-o Jacques Voisenet, într- Bêtes et Hommes dans le monde 

                                                 
1 Augustin (2002: 241) 

-

. Un astfel de 
a învins leul din tribul lui Iuda» (Apoc. 

5:
etr. 5: at. 

10: - (2 Cor. 11:  
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médiéval: Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle, care a cunoscut un succes meritat doar 
printre speciali

ti care tiu -un 

Le Goff, Jean Delumeau, Georges Minois sau, mai ales, la Michel Pastoureau). 

i de dificil de ordonat i întreaga 

-l rezum, comentându-
Voisenet. Las la o parte prima parte a monumentalei sale sinteze, privitoare la 
raporturile fizice, concrete, dintre animalul în carne i oase 
i- -  

ucrurile devin mult mai interesante. Despre ce este vorba? Redau, 

  dintre om i animal, ace tia sunt 
esc cu mult cadrul 

te deci domeniul pur fizic unde se produce, în ciuda 

la cel al ideilor unde omul î i «aserve ul inferior nu pentru nevoile sale 

Animalul îi va servi la fel de bine i ca p r e l u n g i r e  a persoanei sale pentru 
 în care omul se 

prive
m o d e l  pe care cre -l imite. Dar omul nu 

este singurul care dore  dincolo îl 
-

  i î i 

i n s t r u m e n t  -
-

-
Voisenet 2000: 255-256, s.n.  B.C.). Pe scurt, aceasta ar fi povestea, dar 

-o detaliem, 
a adar. 

Omul medieval î i intuie
care a pierdut 

fire te, este i
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Jacques Voisenet, el folose

demonstreze. Ne 

sau de vis, ci -a investit pe animal, care se 
-  (Voisenet 2000: 256). 

imagini ale unor 

tinul î i dore

asemenea, el se fere iret precum vulpea, crud 
precum lupul .a.m.d. Transformând animalul într- i 

prin filtrul iconografiei cre tine. 
e a animalului ar fi aceea de o g l i n d  Contemplând aceste 

imagini, omul este con

ne însu i. Jacques Voisenet este mult 

morale  ridicate sau nu  ci de asemenea pl
i 

drumul care conduce la Dumnezeu, ruta deja parcu

- i aprecieze justa valoare. El este deci oglinda 
 (Voisenet 2000: 267). Cu alte 

cuvinte, el îndepline i 

la un indiciu, fie el d, de nevoia de a 
-o imagine 

or de digerat de o con
nesfâr -  dificile, 
abstracte. A

invizibile, transcendente, prin intermediul unor imagini decupate din realitatea 
-l adora pe Hristos în mod 
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 (Huizinga 2002: 289)
acestei epoci i începuturile Rena terii. 

-a lungul Evului Mediu a
Bestiarul cre tin ata

Fiziologul este, spuneam mai sus, mai 

cre -
- tin demn 

 (Voisenet 2000: 270). În bine sau în 
-au 

fixat- ti de viciul pe care el îl 
 

cre tinului, constituirea sa într-

nici de 

atât a se 
ilor o 

animalul ca 
-i inspire ru ine, 

în special în registru moral i omul în compe ie. Acesta din 
-l egaleze -  

(Voisenet 2000: 277). În multe dintre capitolele sale Fiziologul i apoi, pe urmele 
sale, bestiarele medievale, îl acro -

-
raseze de viciul desfrâului, ca 

Fiziologul -i 
i 

 - -diavol iar el 
 (Zucker 2004: 160). 

La un alt nivel, animalul mai îndepline te i alte roluri. Dumnezeu transmite 
lui Balaam din 

Vechiul Testament), fie indirect, folosindu- i diavolul. 
i 

cea de dincolo, a ordinii divine. În acest mod, el face ca aceste 
-o parte în alta, ba 
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e te limitele lumii sale i în care el 
î

i linia orizontului fizic sau spiritual. A gine 
este mielul, leul, unicornul, cerbul...) sau a 

te mereu. Angelic sau diabolizat 
(prin interpretarea clericilor), animalul î i îndepline  între 
planuri atât de diferite 

de

Dumnezeu într-
lumea oamenilor de cea de  (Voisenet 2000: 311). 

cre tinul simplu, lipsit de e
 

Date fiind aceste roluri atât de importante pe care animalul, eliberat cu totul de 
i mutat cu 

întâi, din câte s-a putut vedea, el îi este foarte util omului simplu, cre tinului 
- i evalua ansele la mântuire. Devine, pentru 

i n s t r u m e n t  d e  c u n o a t e r e. O cunoa tere care se 
i medievist, 

el devine un referent privilegiat care poate fi folosit c
 (Voisenet 2000: 330) te pe 

sine: raportându- -
i poate deslu i anumite 

indispensabil. 

comportament pe care tot ea i-  dore te de la 
credincio ii simpli sau puternici. Jacques Voisenet deslu e te aici mai multe 

- -un 
 

(Voisenet 2000: 353). 
cre tinului este binele pe care îl dore
perfect avantajele acestui sistem simbolic bine pus la punct, succesul de care el se 
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constrângere a oamenilor  fie ei ai bisericii sau laici  pentru a-i obliga la ascultare 
i supunere. Animalul, jucând în registrele fricii 

dimensiune propriu-  
 

puterii sale ma  (Voisenet 2000: 
371-372). Prin intermediul fabulelor 

 
Prin mijlocirea sa Biserica atribuie calificative i, mai ales, impune o ierarhie 

rf: Fiziologul, bestiarele, enciclopediile, 
exegezele teologice, omiliile tine, 

i de c o n c r e t

p o l i t i c
t o t a l i t a r  

În fine, î i încheie Jacques Voisenet teoria, animalul îi mai sluje te omului i ca 
mijloc de evaziune, de pretext pentru visare. El este eroul multor povestiri ale Evului 
Mediu, printre care celebrele fabliaux  

este un animal -

artistice cu substrat politic, ideologii, substraturi psihologice, limbaje simbolice i 

i 
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Abstract: For most Romanian Evangelicals, the words Jesus
unacceptable within the same sentence. Although there are numerous proofs that 
biblical authors (especially the prophets) made full use of irony, contemplating the 

ceivable for the vast 
majority of Christians. Nevertheless, the Gospel of Matthew offers irrefutable evidence 
that at least some of its texts were written in an ironical key. The author attempts to 
redefine irony in the light of Wayne Booth's A rhetoric of irony and the results are applied 
to one of the best known but also controversial texts in the New Testament, The Sermon 
on the Mount, Matthew 5-7. Eirwneia as a rhetorical method could be a potential 
hermeneutic key for a better understanding of some of Jesus  claims, which would 
otherwise be impossible to understand as well as apply for practical purposes. As far as 
their literal sense is concerned, Jesus  
an alternative meaning, which is set in contrast with the former. The ironic reconstruction, 
as Booth dubs the process, could provide an alternative hermeneutic solution for one 
of the most disputed passages in The New Testament. Re-reading this text in the original 
language and also bearing in mind the original context should help us interpret the 

such a rhetorical enterprise is the establishment of a new hermeneutic community, the 
community of the new interpreters of the Law. 
Keywords: irony, ei*rwneiva, Sermon on the Mount, ironical reconstruction, hermenutics, 
New Testament 
 
 

1. Isus Ironicul? 

eea

de dragoste i n-ar ridiculiza pe nimeni 
ul sabiei din gura 

 Isus-
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senin, într-

us-ul încruntat, Pantocratorul, 
 

poate fi 
i conceptului, Isus Ironicul 

 
i 

pasajelor evanghelice în care discursul Mântuitorului se aspre te, dar nu numai. 
a discursului paideutic, 

-ar 
dezvolta Isus.  

Am ales spre exemplificare Predica de pe Munte, cel mai cunoscut discurs cristic, 
plasat de obicei în sfera didacticismului catehetic i a retoricii moralizatoare, pentru 

The Rethoric 
of Irony, din 1974

i 
 

-
 genere, 

-
i picioarele, 

gândindu-te nu la ceea ce ai putea avea împotriva altuia, ci, mai mult decât atât, la 
ce ar putea avea altul împotriva ta etc.  

discurs nu poate fi interpretat altfel d -
respinse

contrast, 
 

re-
 



... 
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i 

uri, una pentru cei car

întregii Evanghelii în complici la ironiile sale 
i cinism 

pentru a-
i apoi, în acest fel, într-

 

 ei*rwneiva 

I r o n i a  
i sensul aparent sau literal, chiar despre o 

se aude 

din cercul interpretativ al ironizatorului i al spectatorului, de i poate fi 

în cuvintele lui James Ho
 

 nu pricepe, pentru a-
terii nu este în acest caz nici în zona minciunii i nici în 

cea a ipocriziei, ci are ca scop închiderea celui mai u or drum al cunoa terii, cel al 
i deschiderea unui alt 

i de ironizant 
momentul în care  

unui nou sens al (1974: 6) 
i celelalte forme de comunicare este rolul pe 

: c .  
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1.2. Contextul ironiei 

Ironiei îi sunt necesa

(De
folosirea unei expresii într-un conte

teptat 
-

Rezultatul este adoptarea unui nou orizont de a  
ia, problema contextului i 
-au abordat în a a fel încât 

i termenilor tehnici de la Platon (Socrate), via 
Aristotel, spre Cicero i apoi la Quintilian. Cicero merge în aceea
Retorica (1379-1382b) lui Aristotel Etica 

seriozitatea. Dar ironia nu este numai atât. Ironia de acest tip, aristotelic, este cea 

Retorica 

-
1 nerea 

i. 
Predica de pe munte

lor cititorul 

Noul Profet, Isus.  
-

trul lui Booth (1974: 
i la o 

 
a) a

poate  
b) C o d i f i c a r e a. 

într-
ironizatul însu   

                                                 
1 -49).  
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c) S t a b i l i z a r e a. 

i/sau chiar dincolo de acesta. 
d) F o c a l i z a r e a i focalizate. 

ensuri nu pot fi descifrate decât într-un context bine conturat în 
i ironizat.  

i din perspectiva structurii interne, face parte dintr-o 
i i alegoria, familie în care 

i una 

a contrastului, prin ton (De  

necesari cei patru pa i alegoria i ironia 
au nevoie de contexte 
mult mai solid. Predica de pe Munte este, ca i Epistola lui Iacov, un astfel de construct, 
care zide

 
 

i ironizat? 

cienilor ironiei 

i 
ingvistice 

ironiei dintr-
reconstrui corect cultura vremii, problema limbii diferite i a traducerilor 

-
 

.  

 

Ce deosebe resupune 
acest proces? Booth (1974: 11, 13-16)  
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a) R e s p i n g e r e a. 
literal al celor spuse 
i ceea ce tie. Tonul de teptule! 

b) A l t e r n a t i v a
de teptule 

lte sensuri. De ce oare nu sinonimice, ci opuse?  
c) D e c i z i a. Destinatarul ia anumite decizii asupra sistemului de gândire al 

autorului. Autorul dore Prostule! 
ve, unele excluse fiind tocmai de 

de teptule i cel opus, prostule. Pentru 
tie i autorul i 

 
d) A l e g e r e a. Ascul

autorului, a i î i 
stabile te prostule!  

i emitorul mesajului 

thing cannot work at all unless both parties to the exchange have confidence that 
they are moving together in identified patte
intimidate - - 

 

a ezând accentul pe complexitatea procedeului ironic, înlocuie

proces de distrugere i reconstruire a sensurilor. 
 

process that implies tearing down one habitat [of meaning] and building another in a 

 there is displacement  

demands of irony. Usually the ironic meaning is placed in a superior position above the 

then created through the use of irony 2. 
 

componente psihologice, sentimentale (atacul orgoliului). Acest lucru este ilustrat 

                                                 
2 Vezi pe larg critica lui DeMan (1983: 187-228). 
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-literal i cel final, unde are loc torsiunea de sens (nu întotdeauna este o 
de teptule  prostule).  

alnice, în elându-
te pe 

ea i procese ca în cazul traducerilor, 
folosind cuno

translating, like decoding, like deciphering, and 
i 

ironizantul esc aceea
 i 

deconstruite-
 

im acela i idei, într-
în care orizonturile se deschid pentru cititor. Ironia, în acest sens, este un act 
paideutic  într-  

 

r, presupune ni i pentru a 
i un complice. Ironia nu- i are 

katarhic. Ironizantul nu are 
-

ironizatul aflat în afara cercului hermeneutic.  
 
Irony is a form of utterance that postulates a double audience, consisting of one party that 

hearing shall hear and shall not understand, and another party that, when more is meant 
 

(Fowler 1994: 295). 
 

i o comunitate a victi
i premisele 

 comunitatea celor care 
esc acela
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e te acelea ecât excluderea 

28-29) i primirea altora. În acest fel putem exclude ridiculizarea, satira, batjocura, 

Mat. 5-7.  
Pentru Booth (1974: 31), ironia este instrumentul prin care se circumscrie o 

comunitate a predicatorului rului ca unii care fac parte din aceea i 
-

 strangers, we had just performed an intricate 
 

În acela i sens, Isus, prin rostirile sale ocante, 

i ai proorocilor, i 

ai Legii, ei sunt 

 
 

 

ei atât în Vechiul 
Testament, cât i în Noului Testament, în special asupra Evangheliilor i 
Epistolelor Pauline. Evangheliile sunt pline de pasaje ironice, dar nevizitate sau 
nesesizate din pricina unei hermeneutici excedentar pietiste. Cuvintele lui Isus sunt 
ocolite, de i sarcasmul este evident în Mat. 233

-
pe ca -au recunoscut. În textul din Luc. 23:18-

Barabbas
-l pe adev 27:24-

mâini nu l-a eliberat 
-a întâmplat: 

i întârziind mânia lui 
Dumnezeu. Marc. 15:16-

i exemplele pot continua 
chiar cu ironii mai subtile ca cea din Marc. 
cultural original, put ti 
                                                 
3 

Cornilescu (1924). 
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care se manifestau ca ni te tâlhari, nu numai de cei care erau oamenii sistemului de 
la Templu (Dormandy 2003: 333).  

Probabil una dintre cele mai frumoase iron . 24. 
Autorul 
noi, ca cititori tocmai i în 

-  
acesta nu tiu 

Ace tia 

deschi âinii  
 e te  în 

 i de limbaj, dar în nici un caz în ce prive te 
i sfâr esc prin a 

fi ei în i i prin i -un lim  22:15-16 i 23). Ironia din final 
est i fiind (Mat. 27). A a 

 (1974: 222-227)
antrenamentu pot fi principalele obstacole în calea 

  

Predic

citim un text biblic cu totul altfel decât în cazul altor texte, toate acestea ne 
-a face cu un text atât de 

cunoscut, celebru i cu atât de multe presiuni hermeneutice istorice, venite din 
 

3.1. Exemple de pos Predica de pe munte 

Când ana Predica de pe Munte 
i totu

Predica de pe Munte 

i trebuie tratat ca atare4 i transpare 
5

- i 

                                                 
4 -22). 
5 Vezi, , Predica de la Câmpie din . 
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i în capitolul 13. 
i independent, dar face parte dintr-un construct mai 

amplu, Matei, i nu-l putem interpreta desprins de acesta. Portretul 
te în jurul Noului 

 

împlinesc Legea. Este ironizat i fariseii 
i interpretau Legea. Textul, foarte scurt pentru un program filozofic, 

evanghelie. 
Acestea fiind precizate, schema lui Booth se poate aplica astfel: R.A.D.A. 

(Respingerea, Alternativa, Decizia, Alegerea) la textul Predicii de pe Munte.  

 (Mat. 5:1-16) 

Chiar prin felul în care este construit textul Fericirilor, 

 
-44) pentru 

6, se construie
ar fi ascultat predica grupate pe grupuri delimitate în conformitate cu statutul 

a ar sta lucrurile, 
-se 

mai întâi celor din spate, ignorându- -i cu un viitor 

i bucurie 

s vorbe

 

                                                 
6 

Distincion of Mathew Ochlos  McNutt (1999: 199-205), despre statutul 
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17-48) 

Într-
într-o 
le vorbe

construie  5:13-  ai 
5:45) 5:48).  

Chem

i farisei, în textul din Mat. 5:20 
ti 

campioni ai religiei: Isus le cere nic
 

. Atunci 

it Legea, Singurul 
ca
alternative i stabilizarea într-

 
i proorocii, dar tocmai acest lucru face, 

preia o expresie din Lege -
- -o. Contrastul 

i realizare nu poate fi rezolvat decât în cheie iro
 

ucideri pentru o jignire (Mat. 
5:21-22); un simplu conflict devine conta  5:23-
privire spre sexul opus este deja preacurvie (Mat. 5:27-

i iertare (Mat. 5: 
31- -

 un atac asupra 5:33-37); 
i pierder 5:38-42) 

7.  

i farise  

                                                 
7 -104).  
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i peste cei buni 
a i vame ii? [47] 

tri, ce lucru neobi
la fel? [48] it . 

 6:1-18) 

Practicarea în mod vizibil a ritualului era ceva comun în vremea acestui discurs. Isus 
-

 
Ironia, atunci când se vorbe

prin termenul grecesc (verbul a*podivdwmi ). Dumnezeu care 

ironic cel ce risipe te lui î oi& 
u&pokritaiV, - i 

de în ti.  
 

dikaiosuvnh
imite finalmente 

 
ostru... este un caz care trebuie tratat aparte. Cele zece 

nduc într-

-
unii. Fiecare dintre cele zece fraze 

a -i pâinea cea de toate zilele?  
 

tri? Dar unde este harul? De fapt îi 

situa-o în contextul pildei cu robul nemilostiv, dar în versetele 14 

taV o*feilhvmata), în reluarea din 14 i 15 avem termenul care se 
poate traduce i 

cf. gr. taV praptwvmata (Cruceru 2010: 125). 
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termenul  (peirasmov"), care înseam  
tim rezultatele deja.  

te-
porne te spre Diavol, dar sensul dublu nu trebuie exclus, de und

a acestui fel de rostire, desconspirarea eului, câteva paragrafe mai departe avem 
 acela i termen ca 

ei* oûn u&mei~" ponhroiV o!nte"). 

 19-34) 

Isus vorbe

acum i atunci, aici i acolo, cer i , 
exterior i interior, om i , iudeii i neamurile, î zeu i lumea8.  

tit; nu 

carpe diem
într-un alt loc i pentru un alt timp. Primele sensuri chiar asupra termenilor în i i 
trebuie respinse pentru a muta discursul la un cu totul alt nivel, la nivelul spiritual, 

cel pe care l-am putea imagina la nivel concret.  
 întuneric

i aici 

te despre ochi în 
9. Aici simplitatea 

 
i 

în comunitatea celor care pricep i

                                                 
8 The 

Kingdom of Heaven: Its Norms and Witness (5:3-16), The Kingdom of Heaven: Its Demands in 
relation with Old Testament (5:17-48), Religious Hypocrisy: Its Description and Overthrow, (6:1-18), 
Kingdom Perspectives (6:19-34), Balance and Perfection (7:1- Conclusion to the Sermon on the 
Mount (7:13-28). 

9 Grecescul a&plou`" a fost tradus de latini prin simplex -un 
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terii i 

propria a chie din ochi pentru a ne putea ajuta aproapele.  
În acela

katamanqavnw bie 
aproape 
e*mblevpw

i Mamona. 
Posibilitatea de 

 

 7:1-28) 

- i se interzice judecata, 

i lucruri sfinte.  
 

 paradoxal, 
a judeca în 

 a discerne, i 
chibzui, a aprecia, a da verdicte [...]. 10, verbul krivnw i 

 , dar  
 (Cruceru 2010: 173). 

 
- chia 

ti blocat de bu chia 
 

 
a chie (gr. 

toV kavrfo"), a  
bu

-  
(Cruceru 2010: 178). 
 

i 
confuzia iudeilor între lucrurile sfinte i tezaurele Templului. Finalmente, ironia este 

i totu

rnativa într-un alt 

                                                 
10  
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însu i soare  
care s-  

ite pe care le-am putea face, 
  

i timp sunt descoperite. suntem 
-se o 

itul textului, unde, printr-o avalan
ci, lupi i oi, struguri i smochini, pomi buni 

-a 
deschis cu îndemnul de a nu judeca. 

 
[15] -

sunt ni
spini s Tot a a, orice pom bun face roade bune, dar pomul 

Pomul bun nu poate face ro
i aruncat în foc. [20] A

te  (Mat. 7:15-19). 
 

 

tim, da

ia? Noul Profet 

i chiar în sens contrar a Legii.  
 

[24] De aceea, pe ori icine aude aceste cuvinte ale Mele na cu un om cu 
i- [25] A dat ploaia, au venit uvoaiele, au suflat vânturile 

- [26] 
i cine aude aceste cuvinte ale Mele 

care i-a zidit casa pe nisip. [27] A dat ploaia, au venit uvoaiele, au suflat vânturile i au izbit 
în casa aceea: ea s- it irea i-  

 
Dar mai mare ironie decât aceasta este 

-a 
spus? Atunci cum îi putem judeca pe cei care nu fac ceea ce li se cere?  

ocea poporului, care 
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Întreaga 

i 

i celelal ti. i o 
Predicii de pe munte 

 (Cruceru 2010: 198). 
 

Într-un sens, Predica de pe Munte La vita e bella 

-
te lumea, luându-ne oric

putea-o zidi în noi în ine, aruncând-
i 

apte pilde, Mat. 13, cel apte tablouri, 
Mat. 24 -un alt studiu.  

între  
 

i cu privire la ei se împline u urechile 
voastre, tri, 
s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, i-

-
vo i de  (Mat. 13:13-15). 
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Résumé: ersonnages 
pour construire des prototypes humains mais aussi un monde complexe dont la 
description inclut les documents historiques, Antichrist est une oeuvre dans laquelle Ion 

on, de 

comme individualité, que dans les relations avec les autres. Tout en étant un fin 
 à la morale 

biblique concernant la voie à ne pas suivre, par des moyens subtiles, mais difficiles à 
réaliser: sans faire de la morale et sans rhétoriques démagogiques. Le livre soulève 

ns, comme le 
font des grands écrivains tels, V. Hugo, F. M. Dostoievski ou Hermann Hesse. 

terrible de 
ses personnages, qui vivent le contraire. 
Mots-clés: roman réel, psychologie des prototypes, réalisation artistique, manière 

 
 
 

 
1  

                                                 
1 

-

(2004- Ion  din 
Enciclopedic, 2005, vol. E-K: Drumul  , 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, Skepsis  S. O. S., Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1991, O lume pentru fiecare, vol. I-  
Agonia -Franco, 1997, Încotro?  
Biruitorii, vol. I-II, Editura Litera In  
Editura Mirton, 2002, Fructul oprit  Nodul gordian, 

 Antichrist , 2009. 
, , -se voia 

mea  La început era 
cuvântul, , Deten ,  Atentatul.  
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indiscutabil în istoria literaturii române moderne contemporane prin abordarea 
i a personajelor i, 

-

Sub 
 i unei 

 

i timp, 
desigur, o opera aperta. 

În romanul Antichrist -
prin diversele mijloace care stau la îndemâna unui scriitor. Reunind tot ceea ce se 
spune în Biblie  2 , nu un 

i, astfel, uzând la 
maximum de procedeul ant
printr-un antimodel. Scriitorul reu e eze foarte viu 
antichristic, prin personajul central, Emanuil Gherman  

-o cu alt prilej3 

un sens opus. În ultimul dialog cu preotul catolic Lewandowski, personajul î i 
define te doctrina de ierarhii 
i în sufletul oamenilor: 

 
i nici drept, îl contrazise Emanuil, iritat de 

i de spaime i nu duce nic
-

i al sufletului va fi 
i durere [...] (544). 

  
 -

 
 

ascuns, începând cu travestirea în preot, a te, în 

                                                                                                                        

 a publicat volumul , 
 

2 Vezi Dragomir (2011). 
3 Idem. 
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mai fi îndreptate. Acest mesaj este transmis i prin intermediul celorlaltor 
personaje. Baroana Hirsch, Elsa, preotul Lewandowski, baronul Kutschera, 
personaje principale, au un sfâr it tragic sau, în cazul lui Mularz i Stanislaw Repka, 

i pedepsesc persona te destinele 
personajelor dintr- te 
psihologia   putem observa 

 
a 

criteriul acesta de ierarhizare, aplicat într-o societate, nu este nici suficient, nici 
determinant. De

te acest rol 
dintr-  care lipse te i din gesturile ei de 
acest tip:  

 

credincio - -
- ie 

pe 111 i 198).  
 

-o icoana cu Maica Domnului i Pruncul 
i nici în rostul pelerinajului pe care 

- n societatea 
i 

 
 

- i închipuie cine ti

e
 

Da  
 N-
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ne spune nar i în menirea 
i la vederea privirilor Maicii 

 
 

florile de pe altar, sunetele orgii 

le numere i nu se putea concentra. «Prostii!» î
-

 
 

-113). 
 
Om de societa

- i exprime 
 

 
 Oricum ar -l în

- i recâ tige lini
- i simpatia 

 
 

baroana este omul banului 
- i pe cei din jur. În timpul 

accidentului în care sfâr e te tragic, gestul ei ultim   fusese 
acela de a- i nu de a-  

Ca i baroana, Elsa este un prototip, bine construit, în acela i stil realist în care 
sunt în i 

-un dialog cu Emanuil Gherman:  
 

i deasupra mea 
în ceva nesfâr it i ne

luie
 

-  
 
Are un fel de a fi i de a vedea lucrurile cu totul diferit de al lui Gherman, iar 



Antichrist... 

 
163 

ul bun, iar iubirea pentru el, pe care o a
mai presus decât orice, o covâr e te i o duce spre un final tragic.  

 
i î i 

construie
 aceea, sub 

- i 
i trece con i sentimentul religios printr-un 

purgatoriu propriu, cu care se 
Apocalipsei4 a cum 

se va  
Scenele i momentele sugestive, care vorbesc despre o lume nea i în 

gerea sa:  
 

i ie i flutura aripile pe acoperi ul 
hambarului. Nu departe de el, se plimba un porumbel cu pene cenu ii i gu
Administratorul  

 Corbul sau porumbelul? Fire te, porumbelul! 
 

 
Momentul este simbolic, întrucât protagonistul este tocmai cel care- i propune 

i gentlemen al 
i, de aceea, fals elitiste. Gândirea sa este 

una de tip extremist, ca 
convingerile amândurora Dumnezeu. Pentru 

te, prin revolta maselor. 
Într-

, sub diferite forme, consemnate în istoria omenirii, care oamenilor credincio i 

ul. În descrierea 

Biblie, 
transmise  

 

i chiar prin case se 

                                                 
4 Vezi art. cit. 
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Din aceea i categorie de semne prevestitoare este i larma de tunete i fulgere 
i ploaia, precum i 

un fenomen pe care locuitorii ora
 

 
iu cu 

i, 
rotunjindu- i contururile. Când vânzoleala aceea  [s.n.] conteni, 
trec

ului, cu perciunii 
it, însu  

 

 i de ce5  când 

tablou, pe care naratorul îl descrie i în care este introdus motivul dublului: 
personajul care iscode

i minunea 
-a lungul timpului, atunci când omenirea a fost 

 
 

i- i 
când ar fi fost înce

- i aminteau de cele 
 

 
i 

personaje colective: oamenii 
etorilor, la care se face referire i în 

a contura istoria 
ora ului K:  

 
itul veacului al XVII-lea, venit în marginile nord-estice ale 

Ungariei ca într-  rânduit, cu un 
i o sumedenie de biserici (12). Oamenii i se 

de cer etori întâlni ului  
 

                                                 
5 Idem. 
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Cuviincio -se între ei pentru fiecare 
i 

 ca 
 i laice, precum 

i elitele ora ului.  

i un altfel de 
 de cult cre tin decât celelalte, din ora , pe acea vreme:  

 
a

 de or 
i de alta. 

[...] Ar fi fost -

-491).  
 

atmosferei din timpul slujbei, a atitudinii oamenilor, lini
 

 
 

ri ginga e 

ti , îi 
-l 

i ochii vii. 
ar 

stihirile. [...] Împrejurul lui, oamenii ascultau cu capetele plecate plângerile adresate celui 
- -

ul Domnului. Cu ochii c
martori umili ai dramei Patimilor, privegheau trupul celui mort pe cruce, înainte de a-l 

- -492).  
 

e i mai profunde descrieri din literatura 

te, cu citate i trimiteri 
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i optea 
iunile într-un murmur odihnitor. Cineva din rândurile femeilor tu i înfundat. O 

lumânare sfârâia în sfe  
 

 

-un anume moment în ordinea subiectului 
romanului, mesajul imaginii est  

 
-

ruinele Acropolei. Simbol al nestato
nesfâr  
de apte ori secular, pomenit din bel ug în istoria celor trei monarhii care i l-au disputat 
de-a lungul tim  

 

 
Romanul Antichrist este o scriere care, oferind mai mult decât acel plaisir du texte, 

ze con -ne în termenii lui Roland 
Barthes 

ti, ca 
i dintotdeauna, 

cel mai virtuos om al acelor vremuri6 Banchetul, intuind 
Sfânta 

polisului:  
 

adar, aceasta este cale

eritoare 
i de la trupurile frumoase la faptele 

ajungem în sfâr
 

 

                                                 
6 e îl face Platon lui Socrate în discursul personajului Alcibiade, în 

Banchetul. 
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 care pentru el erau zeii  
ca fiind absolutul, având, în fond, o viziune de tip biblic asupra devenirii umane, 

 
 

i ar privi-
ea? Oare nu-
na tere nu unor bie   ci unor 

vrednicie i care o cre te ajunge drag zeilor te 
 

 
În romanul Antichrist scriitorul construie

 te 
i prezentarea 

acestei lumi - i un 
alt mare scriitor, Hermann Hesse, care i-a creat opera la începutul secolului al 
XX-lea, cam în aceea Antichrist:  

 
i, uneori, când suntem plini de el întrutotul, el se 

tri i auzit prin vorbele noastre i poate chiar vorbi altora, 
care nu- -
forma 

7 (Hesse 1999: 173-174).  
 
Acestea, precum i cele din Banchetul 

dintr-
la care Antichrist, î  cititorii, în timp ce 
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7 Citatul este din Gertrud. 
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MOTIVE BIBLICE ÎN ACATISTUL BUNEIVESTIRI 
 
 

CONF. DR. FELICIA DUMAS 

 i 
felidumas@yahoo.fr 

 
Résumé

Cons

u 

narratif-poétique, avec de nombreuses implications stylistiques et catéchétiques. Nous 
ferons référence aux éditions roumaine et française de cet acathiste et travaillerons avec 

 
Mots-clés: Acathiste à la Mère de Dieu, Bible, intertextualité, transtextualité, pédagogie, 
catéchèse 
 
 

1. Argument 

i pedagogic al câtorva motive i 
terii 

i 
alte motive biblice, precum i aluzii la episoade 
neotestamentare, la personaje din Vechiul i Noul Testament. Rolul acestora  pe 

 este în primul rând unul narativ-poetic, cu 
i catehetice la nivelul acestui tip particular de discurs 

i aluzii biblice sunt recep
 

Ne- i în 
onsiderat drept arhetipul 
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recepta ca atare motivele 
transtextualitate i intertextualitate definite de Genette (1982: 7), ce pun textele în 
diverse tip  Cultura sa 

ita 
 îl înscrie într-un raport de 

 
Prin urmare, în continuitatea demersului profesorului Eugen Munteanu, de 

române ti drept o trad

i în analiza textelor biblice i a altor tipuri 

referi în cele ce urm i 

cu alte texte. Prin urm e te 

generale sau transcendente  
 de la care se revendi

 
 

2. Transtextualitate i intertextualit  

Acatistul Buneivestiri stabile i intertextuale, 
i 

tin-  citirea Acatistului 

Domnului, din care fac parte Paraclisul acesteia, alte acatiste care-i sunt consacrate 

aniei (în economia liturghiei 
are de 

1. Prin urmare, textul Acatistului Buneivestiri nu poate fi analizat 

                                                 
1 Una dintre versiunil

-
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independe
stilistic. Acesta este i motivul pentru care ne propunem aici mai mult decât o 

te nu numai studierea rolului 
stilistic i poetic al motivelor i a 

i fixarea unei culturi biblice a 
acestora. De altfe

 

un tip particular de intertext, explicitat narativ sau stilistic, diferit discursiv de citat 

Acatistului Buneivestiri. În aceea i dir

unor fragmente biblice în Acatistul Buneivestiri, în general prin intermediul unor 

serie de cuno

i 2. acela de a pune 

i a unei mai bune culturi biblice 
a ortodoc tia vin înspre 

pe cunoa
lacide 

2

3. În limba 
 

cunoscut printre credincio i i sub denumirea de Acatistul Maicii Domnului. În 

                                                                                                                        
- -a r -a 

 
2  în  (1996). 
3 -catolic devenit ortodox la 

 (2009: 213-236). 
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ce fundamentale pe care este construit narativ acatistul, 
al Buneivestiri 

storico-

Constantinopolului în timpul unui asediu din anul 626, în urma unui pelerinaj cu 
icoana acesteia organizat de patriarhul Serghie. Versiun

danger, moi, ta cité, je te dédie cette action de grâces, ô Mère de Dieu! Toi dont la 
puissance est irrésistible, délivre-moi de tout péril, afin que je te crie : Réjouis-toi, 
Épouse inépousée  -ne 

 ce ai 
te- -te, 
4

cult
liturghiei euharistice, înainte de vohodul mic (Dumas 2000).  

Motivul biblic central prezent în Acatistul Buneivestiri este acela al vestirii 
na

- -
prince des anges fut envoyé du ciel pour dire à la Mère de Dieu: Réjouis-
nivel discursiv, el este construit narativ (explicit), prin relatarea acestui episod din 
Noul Testament (Luca 1:26-39), de- i 
icoase, dar i implicit, prin intermediul unor formule de numire a Maicii Domnului, 
din economia câtorva icoase, care devin, la nivelul practicii liturgice de citire a 
acatistului, formule de interpelare. Din punct de vedere narativ, episodul 

 Fecioarei Maria referitor 

Dumnezeu, uimirea Mariei, care se 
tiindu-se pe sine 

-

-Sainte dit hardiment à Gabriel : tes paroles 
sont étranges, et mon âme a peine à les accepter. Comment peux-

5 (condacul al doilea). Acest motiv 
cela al 

                                                 
4 Ceaslov (2001). 
5 -
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i a na terii lui Iisus, închinarea 
magilor, fuga în Egipt trânul Simeon. 

i prin intermediul unor formule de numire a 
i al aptelea: 
i, respectiv, 

Fiul lui Dumnezeu pe care l-a purtat în pântece i pe care l-

referitoare la mântuirea omului. De altminteri, fiecare condac se constituie într-o 
interpelare poetico-teo -un fel de echilibru discursiv 

 

terii lui Hristos pentru salvarea omului 

 
 
3. i aluzii biblice în Acatistul Buneivestiri 

Mai multe referi esc apar consemnate în acatist. 

reprezentând un alt tip de intertextualitate între textul acatistului i cel al Sfintei 
Scripturi; ele 

tergerea 
te, de o 

Adam 
mentare, numite 

cre

pomului din mijlocul raiului, care le-a adus moartea i perisabilitatea trupului (Gen. 

na te din Fecioara Maria, ia trup omenesc i se jertfe te pe cruce pentru 
i mântuirea o

lege 
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Dumnezeu pentru a- -l purta în pântece i a-l 
na  

i transfigurarea lui, 
 în centru pe Maica Domnului, cea prin care 

-
 

Mai multe metafore mariologice, cuprinse în icoa

-
13:3-23, Marc. 4:3-20, Luc. 8:5-15) i pântecele ei 

-
 virginal devint comme un champ de 

analogia pântece matern- it, iar receptarea ei se 
atistului (ori din 

 
O alt

- i-i urmeaz
 15:1- -

-
din care se na te Hristos i respectiv, Iisus-
obi -
omene ti, pe care a transfigurat-o prin jertfa sa mântuitoare de pe cruce. 

În icosul al aselea, avem o im
un episod din cartea Ie irea a Vechiului Testament, 
Ro i poporul lui Israel i înecarea în apele ei a faraonului 

Ex. 
i în cazul imaginii 

veterotestamentar în textul Acatistului, dar i 
i al 

-Fiul. Metafora 
ie i Maica Domnului, care a 



Motive biblice în Acatistul Buneivestiri 

 
175 

contribuit, prin na terea lui Hristos Mântuitorul neamului omenesc, la înecarea 
esc i la transfigurarea omului. 

În acela
-

i Eva. 
Prin calitatea sa de Mai -a întrupat i s-
cruce pentru mântuirea oamenilor, Fecioara Maria reu e

-
proiectul divin de mânt i 
dimensiunile cultului care îi este consacrat în cre tinism. 

privire la Fecioara Maria  interpelare la nivelul 

relnice a Maicii 
ti i împotriva legilor firii i a rolului ei în 

iconomia mântuirii, prin na terea Fiului lui Dumnezeu. În limbajul liturgic românesc 
se mai folose

Ne-
losit exclusiv la nivelul 

 
 
4. În loc de concluzii: text, gest  

Domnului pentru mântuirea neamului omenesc, exprimat de majoritatea motivelor, 

gice a unei lecturi frecvente, repetate cu regularitate, a 

unul doxologic pr i catehetic, de con
duhovnice

de gestul crucii, i metanii 
 

Cele câteva anchete sporadice efectuate printre credincio
i lingvistice (românesc 
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Sfintei 

Domnului, ca paraclisul sau pricesnele. Cateheza celor dintâi i evlavia celor din 
-un 

sens mai larg te D. 
Maingueneau 

-liturgice. 
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FOLOSIREA SCRIPTURILOR SACRE ÎN APOCALIPS .  
NS 

 
 

DR. IULIAN FARAOANU  

Institutul Teologic Romano-Catolic, Ia i 
faraoanu@yahoo.com 

 
Riassunto: Il libro  contiene un alto numero di citazioni dalle sacre 

Inoltre, Giovanni di Patmos rielabora i testi e gli elementi scritturistici. Infine, crea delle 
immagini originali combinando tratt
creativo e originale deve avere una spiegazione. Il presente lavoro intende offrire 
possibili tentativi di risposta alle domande circa il modo e il perché di un simile utilizzo 
delle Scritture sacre calisse. 
Parole chiave: Apocalisse, Antico e Nuovo Testamento, Sacra Scrittura 

 
 
1. Introducere 

Cunoa terea modalit Apocalips  a suscitat 
de- i, acest subiect î
d  

e ce o citeaz  într-un anume fel? 

generale asupra folosirii Vechiului Testament în Apocalips . În etapa a doua 
propunem Iez. 40-48 i utilizarea sa în Apoc  relevarea 
fuziunii dintre aspecte ale Vechiului Testament i ale Noului Testament în Apoc. 

Scripturilor.  
 

 

Cine cite te Apocalipsa i este familiarizat cu Biblia î i d  
masiv  

Apocalipsa 
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individualizat circa ice1 referiri multiple la 
Isaia, Iezechiel, Ieremia, Daniel2, Exod ( în ultimul timp drept cartea 
principal  ), Psalmi etc., în linii mari la întreaga istorie a lui Israel (Lege, 

i Scrieri)3.  
Totu i, comentatorii nu sunt de acord asupra num rului de citate sau aluzii, fapt 

Vechiul Testament4 (vezi Paulien 1988b: 10.16-17.70-72.118- i se 
 

Apocalipsei
Testament; c) analiza limbajului i a textului Vechiului Testament folosit de Ioan; 
d) analizarea i evaluarea aluziilor scripturistice. 

 la tot pasul la Scripturi5, apar interogative asupra 

âtor 
 interpretarea Apocalipsei. De fapt, cunoa terea 

 la descifrarea imaginilor i 
simbolurilor din carte i a mesajului teologic pe care autor  s  îl 
transmit .  

modul original de a se raporta la Scripturile sfinte, un mod pe care 
principa  

în care autorul folose te Vechiul 
Testament ar putea fi identificarea izvorului din care acesta se inspir . Chiar dac  

înclin  c tre inspirarea din LXX (vezi Swete 1907: CXXXIX), foarte 
sunt de p rere c  

Masoretic (vezi Charles 1920: LXVI-

                                                 
1 Dittmar (1903) identificase 195 de citate, Van der Waal (1971),  
2 Potrivit lui Beale (1984: 272-274, 297), Apocalipsa Daniel. 

împ r . 2; 7; 12  Apoc. 1:6, 9; 2:7, 10, 13; 3:11; 5:10); b) 
Dumnezeu împ r . 4-6; Apoc. 
11:1-13; 12:11-17; 20:4- . 2-3; 
6-7; Apoc. 2; 11:1-13; 12:10-17; 13:5-18). 
Daniel în Vechiul Testament. accentul pus pe î
lui Daniel. Apoi, fie cartea Daniel (Dan. 2; 7; Dan. 8  10:20-21), fie Apocalipsa (Apoc. 12; 20:1-10), 

tor. 
Sintetizând, în Apocalips  Daniel
eshatologic  împ r

 
3  pentru Iezechiel  Daniel (era vorba despre ideea de restaurare, viziuni ale 

Apocalipsei 
 

4 În viziunea lui Pisano (2002: 6-7)
cit rile din Vechiul Testament în Apocalipsa.  

5  termenul graphe. 
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Robert Henry Charles Ioan scrie în greac , dar gânde te în ebraic
a lui Moyise (1995  Ioan s-a folosit fie de textul 

ebraic, fie de cel grec. 
or, ar trebui 

explicat mai bine o 
în Apocalips  

este dat  de lipsa expresiilor pentru a confirma împlinirea , a a cum se 
întâmpl  cu formulele întâlnite în Evanghelii (în Mat. apar frecvent expresiile 

 
în 1 Cor. 15:3-4). Ioan din Patmos nu spune nimic despre 

 s  citeze Vechiul Testament 
pentru scopuri apologetice sau pentru a conferi autoritate înv turii sale. Pe baza 

ar fi fost un maestru-î tor care avea 
 

O a doua dificultate referitoare la utilizarea Vechiului Testament în Apocalips  
rilor explicite6

apocaliptice, care privilegia folosirea Scripturii ( i re-
 sau , imagini mai vagi, cunoscute i 

folosite î ste 

i concepte 
veterotestamentare, iar limbajul Scripturilor sacre îi era familiar, a a cum era pentru 

-cre tini din secolul I d. C. 
A adar, se poat Apocalipsei nu citeaz  în mod direct Vechiul 

, s-ar 
: a) aluzii clare - 

ordinea cuvintelor i lexicul e foarte apropiat de cel al Vechiului Testament 
(uneori, aproape cuvânt cu cuvânt, ca în Apoc. 21:4 din Isa. 25:8: Dumnezeu va 
terge orice lacrim i cuvinte ce ar putea fi deduse 

din textele veterotestamentare, spre exemplu, imaginea celor patru fiin
Apoc. 4 ar putea fi ez. 1; c) aluzii posibile: 
în sensul unui limbaj similar Vechiului Testament doar în mod generic7. Noutatea 

 
Testament sunt bine integrate în paginile Apocalipsei), fiind greu de identificat i 

 care sunt criteriile pentru a 
 

                                                 
6  (1965: 36 trictly speaking, John did not quote the Old Testament, he used 

. Ar putea exista un citat explicit în Apoc. 15: ui Moise, slujitorul lui 
realitate, Apoc. 15:3-4 este  

7 Fekkes (1994: 63-64)  îndoielnice. 
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Unele sugestii pentr Paulien (2001: 
127-128). În acest sens, ar fi utile ni
clare referitoare la aluziile probabile, posibile 

re aluzie în ceea ce 
prive te criteriile pentru a cuantifica i cataloga aluziile la Vechiul Testament în 
Apocalips
prezente în text; e) 
Vechiului Testament în Apocalips  i confruntarea diferitelor liste de citate prezente 
în comentariile la  
folose te Vechiul Testament i de rolul cititorilor în interpretarea naturii 
polivalente i adesea ambigui  . 

i 

sa re cf. 
Apoc. 21:2), alteori folose cf. Apoc. 
21:1-6; 21:9-17), revelând i capacitatea de a sintetiza materialul.  

În general, aluzii ind lungimea unui 
verset. Adesea, Ioan preia doar un element dintr-

i text veterotestamentar (Ps. 2:9, în 
Apoc. 2:26-27; 12:5; po , în Apoc. 2:7 i 22:2).  

Una dintre tehnicile cele mai întâlnite este abrevierea i simplificarea textelor 
ample din Vechiul Testament (de exemplu, Iezechiel dedic  nou  capitole pentru 
descrierea Noului Ierusalim, în timp ce Ioan s

ori, autorul nu preia texte ad litteram  
Un al treilea aspect referitor la folosirea Vechiului Testament în Apocalips  îl 

i omisiunile la care este supus materialul 
scripturistic8. T i 
absorbite î ate în modificarea i 
transformarea materialului din Vechiul Testament, realizând o reinterpretare în 
contextul ideii de restaurare i împlinire. În general, textele i temele 

- i 
în 

mintea autorului i cum le-  
Ultima constatare este procedeul de a combina diferite pericope 

veterotestamentare. Au i le une te. Aceste 
texte amestecate se transf semenea cu Fiul 
Omului, în 1:12-20; viziunea tronului dumnezeiesc, în 4:1-

                                                 
8 Belli (2008: 19-20) expl  din Vechiul Testament: a) 

dificultatea în a identifica sursa exact  din care autorul s-ar fi putut inspira; b) libertatea î
 nte de transmis în mod fidel, 
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Iez. , din Isa. 6; Mesia, ând în 
 originalitatea i capacitatea teologico- te în 

ste vorba 
i incon  

  
Apocalips . Autorul ar fi compilat fragmente din Vechiul Testament, ar fi folosit pur i 
simplu cuvinte, imagini i concepte veterotestamentare (un fel de mozaic) în baza unui 
scop teologic. Argumentele în favoarea unei asemenea teze ar fi: lipsa formulelor de 

i ignorarea contextului de unde este desprins  aluzia la sfintele scrieri.  
Se poate totu i obiecta c   

indicarea sursei) este Apocalips . 
terea Scripturii în comun tine unde 

Vechiul Testament era familiar. Scripturile sacre erau orizontul de gândire al primilor 
cre tini, limbajul î i propria 
persoan . De aceea, adesea erau suficiente  din Vechiul Testament 
pentru a intui mesajul transmis. 

 de context9 este dificil de evaluat, din cauza 
i modific rilor în literatura iudaic  

Fekkes 1994: 286-287)10. Spre exemplu, 
în textul însu  în ceea ce 
prive te acceptarea tezei folosirii antologice a Vechiului Testament în Apocalips . 

Scripturilor11 din partea autorului Apocalipsei (nu doar simpla utilizare a unui material 
lingvistic), din perspectiva comprehensiunii teologice a Bibliei12.  

A adar, modalitatea de a folosi Scripturile sacre în Apocalips  pare s  fie re-lectura i 
 

 

 40-48 asupra Apoc. 21 

Un exemplu de folosire a unui text din Vechiul Testament în Apocalips  se poate 
observa în contextul descrierii Noului Ierusalim, în Apoc. 21. Punctul de plecare este 

                                                 
9 S-  în noul 

 sau reelaborare pro
ambele variante. 

10  (1999: 1080-1088), contextul veterotestamentar ar fi respectat.  
11 În opinia lui Doglio (2006: 202-203)

la Scripturi s -amar  din Apoc. 10:8-11 (cf. Iez. 2:8-3:3). Ar 
exista astfel dou  modalit  (dulce): c

în sensul re-elabor rii potrivit 

ând cont de noutatea M Învierii lui Cristos. 
12 Folosirea Vechiului Testament depindea fie de orientar
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constituit de textul din Apoc. 21:12-  sfinte, 
 48:30- ele 

 
descrierea noului Ierusalim din finalul Apocalipsei se inspir  în principal din Iez. 
40-4813. În versetele 40-44 este creionat Templul, în timp ce în versetele 45-48 se 
descrie cetatea i împ între triburi. 

 
3.1. oc. 21:12-13 i Iez. 48:30-35 

 
exist  diferite elemente comune. Primul este imaginea celor 

ând cet mului14. C  48:30-35 nu 
apare în mod explicit numele Ierusalim, expresia Adonay shamma/Domnul este acolo, 
este un indiciu cu privire la  a lui Dumnezeu. Al doilea 

u punctele cardinale, câ
pe fiecare latur  a cet trate, fie în Iez. 48:30-35, fie în Apoc. 21:13. Al treilea 

Apoc. 21 i Iez. 48:31-
triburilor fiilor lui Israel (vezi Aune 2006: 23-24). 

, Iez. 40-48 i Apoc. 
20-22. Potrivit lui Briggs (1999: 105), ordinea este aproape identic : distrugerea lui 
Gog i Magog (Iez. 38-39 i Apoc. 20:8), muntele înalt (Iez. 40:2 i Apoc. 21:10), 
descrierea extern  a Ierusalimului (Iez. 48:30-35 i Apoc. 21:12-14), slava lui 
Dumnezeu (Iez. 43:1-5 i Apoc. 21:11), zidul (Iez. 40:5 i Apoc. 21:12-14) etc. 

Un alt punct comun este  îngerul în 
Apoc. 21 i ghidul în Iez. 40-48. Cei doi au acelea i roluri: m surarea edificiilor, 
comentarii legate de misterele cere ti i conducerea vizionarului dintr-un loc în 
altul. În general, detaliile preluate de Ioan din Patmos din cartea Iezechiel pentru a 
descrie N , slava 

âul cu ap  vie i pomul 
i roadele sale (vezi Vanhoye 1962: 464; Kowalski 2004: 

408-411). 
, în sfâr it, asem n ri i în ceea ce prive te ordinea evenimentelor în 

Iezechiel i Apocalips 15. În Iez. 37- te urm toarea ordine: viziunea oaselor 
uscate (Iez. 37), episodul cu Gog i Magog (Iez. 38-39), Noul Templu i cetatea 
nou  (Iez. 40-48). În Apocalips  exist  o ordine asem n toare: b t lia final  
împotriva Fiarei (Apoc. 19:17-21), prima înviere în împ r

                                                 
13 Pentru Decock (1999: 381-382) a. 40-66 asupra Apoc. 21 

. 14). 
14 În Iez. 48 nu apare numele propriu Ierusalim. 
15 Potrivit opiniei lui Goulder (1981: 343-349 Iezechiel este determinant  în structura 

Apocalipsei. Hieke (2004: 5 Iezechiel Apocalips  se pot citi în paralel.  
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(Apoc. 20:4-6), lupta împotriva lui Gog i Magog (Apoc. 20:7-10), a doua înviere 
(Apoc. 20:11-15), Noul Ierusalim (Apoc. 21-22). 

Textele Iez. 48:30-35 i Apoc. 21:12-13 vorbesc, a adar, în 
care Dumnezeu î i stabile i 
sunt distribuite în mod simetric, câte trei pe fiecare latur  a cet În viziunea lui 
Iezechiel, simetria cet atologic, restaurat i unit în 
slujirea lui Dumnezeu. i pentru Ioan din Patmos, Noul Ierusalim este poporul lui 
Dumnezeu în faza eshatologic  final , poporul r scump rat i 
unit î  î  

 
3.2. între Apoc. 21:12-13 i Iez. 48:30-35 

 
sunt mai numeroase comparativ cu 

asem n rile. Primul element de diversitate prive În Iez. 48:30, 
acestea au rol de ie iri i orienteaz  c tre teritoriile de luat în posesie (vezi Caird 
1999: 271). În Apocalips , ri, deschise zi i noapte 
pentru a primi16 i regii lor, cei care, odat  i, 
deoarece au ajuns la stadiul definitiv. Natura de intr ri  din Apocalips  
este confirmat  de expresiile nu vor intra (Apoc. 21:27), cu referire le cei nedemni, 
i de prepozi eis polis (cetate) în Apoc. 

ste i sunt 
în cetate. 

Al doilea aspect, diferit, este ordinea punctelor cardinale: nord-est-sud-vest 
(Iez. 48:30-  est-nord-sud-vest (Apoc. 21:13). Succesiunea punctelor 
cardinale în Apocalips  pare s  fi fost inspirat  din Iez. 42:16-19. Tot în acest 
context, apare o alt  diversitate, Ioan din Patmos ofer  doar 

pentru fiecare punct cardinal, în timp ce Iezechiel 
i la m surile laturilor cet Iez. 

48:35). 

Iez. 48:30-  mai întâi punctul cardinal, apoi se 
comunic  m sura laturii cet  numele triburilor ce 

, î
r  s  Apoc. 

-
(Apoc. 21:13), iar la final face aluzie la m surile laturilor cet Apoc. 21:15-17 
(vezi Müller-Fieberg 2003: 184). 

Al patrulea element diferit între Apocalips  i Iezechiel este legat d
numelor triburilor. În timp ce în Iez. 48:31-34 sunt enumerate numele capilor de 
trib, Apoc. 21:12 se limiteaz  la o oului Ierusalim 
                                                 
16 Pentru Rossing (1999: 154), în schimb, în Iez. 40-47 împiedic  

accesul. Iez. 44:1-  



Iulian Faraoanu  

 
184 

sunt înscrise nu âng  
aceasta, spre deosebire de Iez. 48, unde nu apare verbul a scrie, în Apoc. 21 se 

te expresia nume scrise, aspect specific autorului Apocalipsei. 
 dintre Apoc. 21:12-13 i Iez. 48:30-35 const  în modul 

i amploarea acesteia. Iezechiel introduce în mod direct 
ând cont de punctele cardinale i de cele 

Ioan din Patmos, îns , încep  viziunii Noului Ierusalim, 
prezentând mai întâi identitatea sa cereasc 17. Mai apoi, descrie elementele externe, 
prezentând i zidurile împreun  cu temeliile cet În fine, descriind i aspectele 
interne ale Ierusalimului, autorul Apocalipsei dep e te descrierea sumar  f cut  în 
cartea Iezechiel. 

 
3.3.  Iez. 40-48 i Apoc. 21 

 
i acestea 

caracterizate de diversitate, a a cum se observ  mai jos (Iez. 40-48 i Apoc. 21). 
 

                      IEZECHIEL                 APOCALIPS  

 
Vizionarul vede Templul (40:2)    
Slava lui Dumnezeu în Templu (43:3-5)   
Zidul Templului (40:5-16)   Zidul Ierusalimului (21:12-14) 

-19)   
i ale Ierusalimului (48:30-35)   -13) 

-42)   -17) 
-2)    

 
 între Apocalips  i Iezechiel. În timp ce Iezechiel se 

i eshatologic . 
Pe lâng  aceasta, i obiectul viziunii este diferit: Iezechiel vede Templul, iar Ioan are 
viziune

Iezechiel, emfaza este asupra Templului, în timp ce în Apocalips  este 
a
Templului nu se dator  ste 

a  dramei distrugerii Templului din Ierusalim din anul 70 d. C., ci 
este 
acelei noi ordini, a no  nou  

Templul superfluu. 
18 de la Templu i gradele 

între adoratorii despre care vorbe te cartea Iezechiel (Noul 

                                                 
17 Fekkes (1994: 96), spre deosebire de Iezechiel, Ierusalimul din Apocalips  este ceresc 

  
18  
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Ierusalim din Apocalips  r  vreo discriminare). Mai 
mult, gloria lui Dumnezeu ce locuia înc  40:5-16; 
43:4-5), de acum înainte locuie te în toat  cetatea-templu, coborât  pe p mântul 
nou. De asemenea, i tronul lui Dumnezeu, inaccesibil în viziunea evreilor, coboar  
acum pe p mânt 
Dumnezeu devine lumin  ce iradiaz , î lul care 
ascundea gloria lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. 

Apocalipsei 

cetate, nu doar în Templu (21:22-
Templu, ci în noul Ierusalim (21:24-
Templu, ci pentru întreaga 
pentru ve nicie în cetatea-templu (22:3-5; vezi Fekkes 1994: 97-100)19.  

, probabil, din 
Isa. 60:1-2, text î
posibile ar putea fi i din Ps. 46:4-5, 48 i 76:2, în care întreaga cetate devenise locul 
manifest rii slavei lui Dumnezeu. Aceast   
impuri s  fie exclu i, nu doar din Templu, ci din cetate (Isa  
fie caracteristica tuturor locuitorilor Ierusalimului (Zah. 14:20-21)20. 

Identitatea dintre cetate i Templu rezult   48:20, 
texte în care Templul are aceea cteriza Sfânta Sfintelor (1 
Re

ste  
Se poate observa cum Templul nu este anulat în mod complet, deoarece un 

i acela este constituit de Dumnezeu i de Miel. La aceasta se 
poate ad uga faptul c  dimensiunea Templului este o realitate re
parte Templul este Dumnezeu împreun  cu Mielul, pe de alt  parte credincio ii 
sunt adev ratul Templu, în mijlocul c rora locuie te divinitatea. S-
Dumnezeu locuie te î
Dumnezeu. 
lui Ioan. De acum încolo, -o 
comunitate-

deplin i pentru ve nicie.  
A doua d universalismul creat de Ioan din Patmos, 

deoarece cetatea esh cf. Apoc. 21:3). 
Deja Apoc i numeroase (spre deosebire de 
Iez. 3:11 care privea numai pe Israel), era un indiciu al viziunii universaliste. În 
Apocalips  
                                                 
19 Pentru Deutsch (1987: 113)  
20 În opinia lui Mathewson (2003: 116), între Iez. 40-  
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deoarece de acum î În tentativa 
de a universaliza restaurarea prev zut  în cartea Iezechiel, Ioan prezint  
Noului Ierusalim deschise tuturor popoarelor, iar 

 este legat  de mântuirea în Cristos: 
cet  i accesul la Dumnezeu sunt posibile î i nu 

 
Apocalips  i Iezechiel se pot î i la modul 

în care Ioan din Patmos folose în Apocalips 21. Punctul de plecare 
pentru construirea imaginilor din Apoc. 21-22 este expe
profetului Iezechiel. În  40- i 

, ând cont de contextul nou al mântuirii 
înf ptuite de Cristos. De asemenea, Iez. 40-48 este folosit în asociere cu alte 
fragmente din Vechiul Testament (Isa. 40-  

lizate în cartea Apocalipsei  
întâi de toate simplificarea za textele veterotestamentare (Iez. 
40-48 este rezumat î în Apoc. 21:10-
a combina (fuziona) texte numeroase (Iez. 37:26-27 jul 
din Apoc
veterotestamentare, autorul s-ar fi gândit la împlinirea unor tematici specifice i vechi 

 22 ar 
f u: exodul nou 
cre tini din sclavia Babilonului i îi conduce c u în 
Ierusalimul ceresc. Ideea noului exod este prezent  în Apoc
Dumnezeu împreun  cu popoarele), în 21:18-  i regal  a 
poporului), ca i în alte texte ce privesc eliberarea i mântuirea. 

Folosind Vechiul Testament în Apoc. 21-22, 
i g sesc loc 

i templul în centru (Apoc. 21:21-22:1-
misterioas  al lui Dumnezeu în templu devine un Nou Ierusalim în care Dumnezeu 
va fi prezent în mod direct. Mai apoi, pelerinajul popoarelor cu bunurile lor devine 

i onoarea lor. La final, celor 
 cei doisprezece apostoli.  

 
3.4.  dintre Apoc. 21 i Iez. 48: ad ugarea temeliilor 

 i alte nout oc. 21-22 în 
 40-48, i anume: forma de cub a cet îngeri de pe 

                                                 
21  (1994: 72-73) Apocalipsa reia: a) 

 din Iez. 1-3 (Apoc. 1:10-20; 10:1-11:2); b) tema Noului Ierusalim din Iez. 40-48 
(Apoc. 21-22); c) oracol  26- -39. 

22 Unele tematici din Vechiul Testament prezente în Apoc. 21- a vizionar  
specific, titlurile cristologice, judecata ântuirea eshatologic  sunt tratate în Fekkes (1994: 70-71). 
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î i onoarea aduse de 
popoare î 23 i a perlelor din care sunt 
f  

Elementul nou introdus de Ioan din Patmos pentru a descrie cetatea esh
în Apoc Iezechiel. Ar exista o aluzie la 
temelii în Iez. i nu la 
cetatea Ierusalimului. Iezechiel nu acord  vreun simbolism special temeliilor i nu 
pomene te de temeliile zidului. Autorul ar fi putut împrumuta imaginea temeliilor 
(21:14, 19-20) de la Isa. 54:11-12, completat mai apoi de Tob. 13:16-17. Confirmarea 
ar veni de la elementele comune între Isa. 54 i Apoc. 21. Un prim argument ar fi 

: nunta dintre Dumnezeu i Israel (Isa. 54:5-6) i dintre Miel i 
Ierusalim în Apoc. 21:2, 10. Un al doilea argument l-ar putea constitui ideea comun  

întâi persecutate, iar mai apoi restaurat  i exaltat . În sfâr it, fie Isa. 
54:11-12, fie Apoc. 21 prezint  cele trei aspecte arhitectonice citadine: zidurile, 
temeliile î  

Totu i, între Isa. 54:11-12 i Apoc  se 
refer  la genul literar. Ioan din Patmos nu realizeaz  un poem al cet
cum procedeaz  Isaia, ci insereaz  noutatea Ierusalimului într-o viziune. În al 
doilea râ Apocalipsei nu este aceea de a trata doar despre 

 a 
toate în imaginea atologice. În sfâr it, în timp ce Isa. 54:11-12 face aluzie 
la temeliile Sionului, Apoc. 21:14,19-20 descrie temeliile zidului Ierusalimului cel 
Nou (vezi Fekkes 1990: 277). 

A adar, imaginea unor temelii inserate într-un zid de cetate din Apoc. 21:14 
 acest element al 

-triburi, inspirat  din Iez. 48:30-35. Dincolo de 
cut , se poate observa înc  o dat  modul creativ de a folosi 

Scripturile. Ioan din Patmos nu se limiteaz  s  tr
Iez. 48:30-35, modificând diferite aspecte i reelaborând, ci adaug  elemente noi 

 
Temeliile N

neotestamentare. Într-adev oc. 21 i 
imaginea temeliilor din Efes. 2:20 i Mat. 16:17-19, acolo unde apostolii sunt baza 
edificiului spiritual, Biserica. 

 
4. Îmbinarea dintre Vechiul Testament i Noul Testament în Apocalips  

În Apoc. 21:12-14, 
triburi) 

                                                 
23 Fekkes (1994: 97  de Iezechiel 

ar fi inspirate din Isa. 54:11-12, singurul text din Vechiul Testament în care Ierusalimul este 
împodo  
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 cu cei doisprezece apostoli ai Mielului 
i Noul Testament în 

Apocalips , i, implicit, chestiunea folosirii Scripturilor sacre24. 
Asocierea dintre un aspect veterotestamentar i unul neotestamentar este 

în cadrul Scripturii unice a lui Ioan din Patmos. Se accentueaz  în acest 
mod continuitatea dintre Vechiul i Noul Testament. Este vorba despre aceea i 

i acela i limbaj, cu scopul de a prezenta imaginea unui popor unic ce 
ine lui Dumnezeu i Mielului în 

Ierusalimul eshatologic.  
A adar, împreun  cu folosirea Vechiului Testament (despre care s-a vorbit 

anterior), apare i ad ugarea aspectelor neotestamentare. În Apoc. 21:14 se 
utilizeaz  imaginea apostolilor Mielului. Alegerea apostolilor drept fundament al 

, m car în parte, plecând de la paralelismul cu Efes. 2:20, 
acolo unde se face aluzie la misiunea de temelie a apostolilor (cf. Mat. 16:17-19), 
baza pe c  

-triburi cu temeliile-apostoli, procedeul se poate extinde 
la atologice: la aspectele preluate din Vechiul 
Testament, care , cetate sfânt  i 

 a lui Dumnezeu, se adaug  elementele din Noul Testament. Ele fac 
 la Ierusalimul ceresc (cf. Gal. 4:26; Evr. 12:22) i la Ierusalimul Nou, 

p truns de noutatea lui Cristos.  
În general, a

 
(Apoc. 7:4-8); cei doi martori, noii Ilie i Moise (Apoc. 11:3-6); femeia cu o 

oc. 12:1-6); cântarea lui Moise în Apoc. 15:3 (cf. leul din 
tribul lui Iuda din Apoc. 5:5). Elementele veterotestamentare sunt asociate adesea 
cu ceea ce se aude, cum ar fi vocea din Apoc. 11:1-3 i Apoc. 7:4. Apoi, aspectul 

l 
Dumnezeului Viu (Apoc. 7:3-8); Dumnezeu Atotputernic (Apoc. 15:3)
divin  rezervat  celor doi martori (Apoc. 11) i a femeii în pustiu (Apoc. 12). 
Descrierea poporului lui Dumnezeu cu note din Vechiul Testament este f cut  din 
perspectiva drumului istoric de str b  în lupta 

ului.  
 imediat dup  cea din Vechiul 

Testament, f r  -5); 
moartea, învierea i în -13); sângele Mielului 
i m rturia lui Isus (12:10-17). Confirmarea acestui procedeu vine i din partea altor 

texte. Spre exemplu, imaginea Mielului (Apoc. 5:6) (Apoc. 
7:9). Aspectul specific al Noului Testament este asociat deseori cu ceea ce autorul 
vede: viziunea celor 144 000 (Apoc. 14:1-5  Ierusalimul Nou (Apoc. 21:9-22:5). 
                                                 
24 Termenul Scripturi 

scripturistice  
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i la opera sa 
de r scump rare: cei 144 000 de r scump împreun  cu Mielul (Apoc. 14); 
fiii Femeii au m rturia lui Isus (Apoc. 12); cei doi martori au soarta Domnului lor 
(Apoc. 11), iar cântarea de eliberare este cea a Mielului (Apoc. 15).  

ro- 
imaginea unic  a poporului lui Dumnezeu, un popor în continuitate cu Israel al 
trecutului, dar care prime te noutatea sa de la Cristos Mesia.  

 
5. Concluzii: unitatea i unicitatea Scripturilor în Apocalips  

la Sfintele Scripturi. S-

modifi  
La prima întrebare  cum sunt folosite Scripturile în Apocalips ?  se poate 

reinterpretare a Scripturii. Autorul indic  c

. 
Plecând de la acest principiu, extensiunile, ad ug rile i modific rile erau modalit
de a repovesti Biblia, p  de istoria narat  în c
sfinte. Practica re

î ând cont i de mo
interpret rii iudaice i cre tine. Vechiul Testament putea fi folosit având ca fundal 
i metodele existente în iudaism: midrash, targum, tipologia.  

Apocalips  i cele ale apocalipticii iudaice
i cre tini nu era a  C.; de fapt, 

i Biseric  apare dup  anul 90 d. C.; b) majoritatea 
scrierilor apocaliptice iudaice au fost conservate i folosite ulterior de cre tini; c) 

Apocalips  
(vezi Aune 2006: 4). i 
interpretarea de la Qumran. Se pare totu i c  ament 
prin prisma unor  de cele de la Qumran. Scrierile qumranice citau 
direct i practicau o interpretare adesea alegoric . Ioan, te numeroase 
texte alc i imagini ale 

1988: 43).  
midrashice, targumice, rabinice, 

apocaliptice i cele uzuale la Qumran, interpretarea Scripturilor în Apocalips  este 
original  i diferit  de cea iudaic  i de modul nostru de a gândi.  
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 C., cel geografic este Asia 
 î -au schimbat de asemenea 

personajele i destinatarii.  
Folosirea Vechiului Testament este  i de destinatari. E foarte 

probabil ca i destinatarii c o bun  cunoa tere a Bibliei 

luate î tept rile i problemele lor: contextul social, modul cum 
î i le adreseaz  o 
scriere cu un limbaj plin de imagini din Vechiul Testament, imagini pe care 
membrii comunit  le î . Ei realizeaz  astfel c  planul lui 
Dumnezeu început cu Israel se realizeaz  în Cristos i e actual i pentru ei. 

Comu
ând 

ideea unei comunit i 
oc. 21:24-26 va confirma universalismul, ar tând cum 

Ierusalimului cel N mântului cu regii lor. Apare astfel 
,  

În cadrul acestui discurs despre destinatari  cont 
autorului atunci când alege s  foloseasc  un anumit text din Vechiul Testament i 
de rolul cititorilor în interpretarea naturii polivalente i uneori ambigue a citatelor. 
Acest aspect este privit din dou  puncte de vedere: cel al autorului, care sugereaz  

oan (Vechiul Testament) i noul context, se poate 

care le exercit  ajut  la î  
În al treilea rând, Scripturile sunt reinterpretate cu refer  la Cristos Mielul, 

i constituit Pantokrator

în primele secole ale cre tinismului. Urmând aceast  linie, au
re- tin-mesianic  a Vechiului Testament, plecâ
Cristos cel Înviat i a Bisericii. Mi c rii lui Dumnezeu, cel ce se d ruie te fie 
omului, fie individului, fie comunit -i corespund  mi carea omului, 
care la rândul s u se d ruie te lui Dumnezeu. Omul îl prime te astfel pe Cristos cel 

cut oamenilor, iar apoi îl face s  se întoarc  iar la Dumnezeu. În 
aceast  optic , trebuie s  existe un raport reciproc: pe de o parte, se î
Vechiul Testament în lumina lui Cristos i a Bisericii, pe de alt  parte, Cristos i 
Biserica sunt realit î în lumina Vechiului Testament.  
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 i învierii lui Cristos. Imaginea central  este aceea a Mielului 
înjunghiat, dar în picioare (deoarece a înviat), cel care a învins moartea.  

i de personalitatea autorului, de orientarea sa teologic , 
de modul de interpretare deprins în comunitatea unde a crescut (probabil 

cuno tea i metodele iudaice de interpretare a textelor sacre). Autorul Apocalipsei 
cuno tea bine Scripturile ebraice pe care le citeaz  la tot pasul. Ioan este un autor 
genial, i strategii narative 
parenetic ). Din personalitatea lui Ioan fac parte i aspectele de profet i vizionar 
(construie te viziunile sale cu elemente din Vechiul Testament). Vechiul Testament 
furnizeaz  material pentru elaborarea viziunilor i a imaginilor, dar în acela i timp 
este i cheia pentru î i interpretarea lor. 

ând cont i de Duhul cu care Ioan este în 
 poate 

fi interpretarea lor într-  
(cf. Apoc , la 
fel ar trebui s  fie i pentru noi experien  Duhului pentru a putea percepe 

le revelate (vezi Cambier 1955: 121-122). 
La final, vom sublinia i 

 ideea de Cuvânt divin, perceput i modelat dup  
Cuvâ

 nou  asupra viziunii despre realit
zeu în istoria poporului 

vechii i  
Cât prive

Apocalips

i comentat . Pentru Ioan, Vechiul Testament nu e un 
text antic de comentat i aplicat la prezent, ci face i a 

 între Vechiul Testament i 
Apocalips , ci fuziune i simultaneitate. Este un unic orizont al Scripturilor. 

ste r, prin fuziunea 
dintre aspectele veterotestamentare i cele neotestamentare. S-a observat cum, în 

i 
Noul Testament. Aceast  manier   i cea cre tin  face 
parte dintr- i 

de Vechiul Testament în secolul I d. C.). Pentru autorul Apocalipsei exista o singur
i unic  Scriptur , care începea cu c i continua cu 
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epoca lui Isus i a Bisericii, într-o relectur  adaptat  noului context din secolul I d. 
C. i nout  

punctul de sosire i culmea mi c rii profetice (Iez. 1; Isa. 6). Ioan, mesager al lui 

istoriei. A adar, libertatea i creativitatea autorului în folosirea Vechiului 
Testament25 ar proveni i de la auto-con i, chiar 

Apocalipsa ), 
 cu profe  

i reinterpreteaz  26 i o 
i de o pist  diferit

cre tinism, î  adoptat  de rabinii de la Iamnia, care 
accentuau rolul Legii. În definitiv, Ioan din Patmos culege a tept rile 
veterotestamentare i le of  prisma împlinirii lor în Cristos 
(vezi Decock 1999: 392-402)27. 

în lumin  tematicile relative la Exod. 
Firul ro u este ideea unui nou exod, realizat de Dumnezeu prin Cristos. Pornind de 

-
realizând judecata i r zbunarea în vi
Exodului i pe filiera altor c Iezechiel 

 imprimarea sigilului), Isaia i Cartea Î . În 
 d i nedrept împotriva cre tinilor, 

Ioan îi asigur  c  Dumnezeu va interveni în favoarea ale ilor s i. 

inspirat din a tept rile ebraice ale unui nou exod, î în drum 
c
numeroase texte, concepte i contexte din Vechiul T
un cadru unitar 
a ie i din Babilon, pelerinajul c tre Ierusalimul cel Nou (Isa. 52:1; 54:11-12; 65:19; 
Iez. 48), realit a. 65:17). Mai apoi, ideea unui nou exod 
(Isa  i a ajunge la locuirea ve nic  cu 
Dumnezeu i la nunta eshatologic . Atunci poporul va fi abilitat s -l slujeasc  pe 
Domnul cu atributele sale regale i sacerdotale. Ideea fundamental  este aceea a 
restaur rii eshatologice a poporului lui Dumnezeu. 

                                                 
25 it  în secolul I d. C. canonul nefiind înc  fixat. 
26 

 
27 Pentru Bauckham (1994: 170-171), continuitatea cu Vechiul Testame împlinirea în Cristos las  

s  se întrevad  venirea împ r mânt. 
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Utilizarea Vechiului Testament în Apocalips  i dintr-o 
: 

Ioan îndeamn  la fidelitate î  
 s  ofere o viziune proprie a mântuirii 

esh  i a tept rile restaur rii 
upra reînnoirii totale: o nou   , 

un nou exod, un nou Templu i nunta esh  
spuns. 

Una dintre tensiuni era aceea cu fal i n
evita compromisul cu idolatria, Ioan îndemna la fidelitate .  

, 
tinii. Ei sunt poporul autentic care mo tene te 

 

i negativitatea puterii i a ideologiei propagate de Imperiu. 
Alternativa la acest sistem negativ este N i împlinire a 

-230). 
În fine, în discernerea manierii originale de abordare a Scripturilor, trebuie 

considerat i scopul c i a u
i din decodificarea i gruparea 

simbolurilor, preluate în general din Vechiul Testament. 
 decodificate i la 

i î
 

În concluzie, citind i interpretând Apocalipsa pe fundalul Vechiului Testament, 
se evit  o lectur  doar din perspectiva simbolismului, ce poate duce c tre 

â
Vechiului Testament, se poate percepe i modul în care Biserica p stra leg tura cu 
r d cinile sale ebraice. În acest caz s pturilor.  

i identitatea cre tin . 
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Abstract: The cultural context of the first century represents a theme of research of 
great scientific interest. Although an impressive number of researchers from various 
fields have carefully investigated this segment of history, the information volume that 
this period of the universal culture can provide seems inexhaustible. This interest has 
multiple justifications. Firstly, we are assisting to the shaping process of the great 
influences that will affect the European culture through Hellenism, Judaism and the 

works, Saul of Tarsus, known as Apostle Paul, has strongly influenced the European 

us. Therefore, in the present work we want to illustrate how much has Saint Paul 
operated in his works with what Aristotle was calling lovgo" a*pofantikov" (Aristotel 
1997: 150) 
Keywords: Saint Paul, cultural context, Hellenism, Judaism, meaning, city, knowledge 

 
 
1. Introducere 

c rii 
cre tine. Complexitatea fenomenului cre

tine au avut drept cadru cultural 
disputele dintre elenismul dominant i iudaismul timpului paulin . 
Problemele rezultate au dat ,,ocazia

 aceste dificult  
 de efortul evident al 

autorului de a realiza acordul 

unui nou sistem filosofic. Cu toate 
acestea, în textul paulin descoperim un bogat limbaj filosofic i în acela i timp 
abord ri în 

i constituirea î în epistolarul 
paulin.  

a) . Exemplele la care facem trimitere de
preocuparea autorului pentru interpretarea t  modul 

noastre, acela de 
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te în epistola 
c tre biserica din Galatia: i 

- p firesc, iar cel din 
- : Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt 

 (Gal. 4:22-24). 
Problemele pe care le dezbate autorul în contextul pasajului semnalat rez

 felul în care in  

prin care ,,lucrurile acestea trebuiesc luate într-  
a disputelor dintre iudaizatori 

precre  (Munteanu 2010: 416). ar câteva dintre 
 

Al doilea exemplu l-
,  

Legea lui Moise este scris: « » Pe boi îi are în 
vedere Dumnezeu aici? Sau vorbe te El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost 

-l 
va avea parte de el 1 Cor. 9: 9-10). i în acest exemplu se 

Urmând logica apostolului i formulând aceea
 altul decât cel pe mod evident, Moise îi 

, iar nu pe ,,noi . Prin urm Sfântul 
Paul la concluzia pe care i-  

, am supus textul paulin unei analize, iar concluziile la 
care am ajuns uga 
comentariile minime care ni s-au p

uri sunt 
perfectibile. Astfel, 

 specificitatea textului 
biblic  
pr , 
posibilitatea de a fi extinse i textelor din exteriorul literaturii veterotestamentare.  

b) P r i n c i p i i  d e  i n t e r p r e t a r e  s p e c i f i c e  t e x t u l u i  b i b l i c. 
A a cum am subliniat la început, autorul nu a consacrat o scrisoare sau un capitol 

acestea, 
sesc ca ni te 

epistolare. Munca ce ne-

principii de interpretare cu care apos
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în lumina actului final (de la act la 
) . 

 

Discursul pe care l- tolul în sinagoga din Antiohia Pisidiei (Fapt. 
13:14-41) este, ,  

 
între Vechiul Testament i Evanghelie (Fapt. 13:42-44). În acest demers, el 
demonstreze în primul rând natura divino-

i activitatea lui Isus sunt, în opinia apostolului, dovada gr itoare a împlinirii 

pentru a mediatiza Evanghelia în cauz . Practic, 
 

ti cu precizie cum i-a însu it autorul 
aceast  în dou  
locuri importante din Noul Testament
Sfântului tefan (Fapt. 7:1-53) , însu i Paul, în calitate de 
acuzator, tefan. Al doilea loc îl afl m 
în r spunsul lui Isus, deghizat într-
drumul Emaosului (Luc. 24:13-35) , 

a istoriei poporului evreu. Astfel, istoria acestuia s-
În final, 

 

1.2. Interpretarea poten ii în lumina actului final 

Testament sunt interpretate de apostolul Paul în lumina actului final a
acesta fiind, 
Mesia. Cu alte cuvinte, în logica apostolulu

i descrie, pentru cititor, diferite 
te în 

fiecare moment istoric relatat face parte dintr-un plan divin care se descope

Prin urmare, Isus, prin lucrarea mântuitore, 
interpretarea apostolului.  
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În lumina acestei succinte descrieri, apostolul interp textul din Galateni 
pe care l- terea actului final al planului divin, în 
opinia apostolului, într- . Cu alte 

 reprezentâ  în derulare a planului divin 

se cunoa te cu claritate actul final.  

1.3. Interpretare prin revela  

, s
apostolul o are în vedere pentru a sublinia dimensiunea riguroas  cu care abordeaz  
acest capitol al interpret rii. Cu alte cuvinte, chiar i în calitate de apostol nu- i poate 
permite interpret ri arbitrare. În al doilea rând, chiar 
divine î  solid  a textului veterotestamentar. Am 
selectat pentru analiza noastr  un pasaj semnificativ din scrisoarea adresat  bisericii 
din Galatia: Evanghelia 
obâr -am primit-o, nici n- -o de la vreun om, ci 
prin descoperirea lui Isus Hristos... -12). 

În cadrul acestui context, termenul evanghelie are un în  uzul 
în Isus 

Cristos eliberat de rigorile ritualiste pe care le promovau iudaizatorii. În acela i timp, 
,,Evanghelia , în viziunea Sfântului Paul, define  dintre evreii i 
grecii cre tini. i directe pe care o invoc , Paul se 

 tia. De aceea, î i poate permite 
 de Sfântul Petru, cea mai important  autoritate a 

bisericii de atunci (Gal. 2:11-14). Cazul relatat în aceast  epistol  
înseamn  . 

 
2. Principii generale de interpretare 

um foarte mare. De aceea, ne 
 mai importante date. Acestea sunt, , o 

rând, cator conceptul de cetate. Acesta 
tre acordul cu 

 
Se , cât 

 private. Rebeliunea verbului a avea  de a fi ar 
 (Platon 1976: 

589 a, b) i b utur
rebeliunea verbului î  pentru aceasta trei 

i mai aproape de realitatea aristotelic  r mân tributare 
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cet , Aristotel, mai realist, 
prin legi drepte i judec tori î e ei în i i lege acolo unde aceasta nu putea 

, rebeliunea lui a 
avea , dar nu  

, P a fi. Conceptul cheie în acest 
demers , expresia în El, 

kathos  
(Brown et al. 2008: 363) , în toate ipostazele ei, este anal i 
îmbiat  in El, 
prin El Rom. 11:36) ând toate lucrurile. 

De asemenea, în logica Sfântului Paul, acest El este logosul întrupat i, în acela i 
timp, legitimat de logosul veterotestamentar. Cu alte cuvinte, textul 
veterotestamentar este, , un discurs continuu i 

, cât i ceea ce este logos 
apofantikos în general, poate fi abordat ca o cetate . Aceasta, la rândul ei, este o 

-gâ  (1 Cor. 
2:11)  
consider m textul ca pe o cetate, 

 
 trei niveluri de interpretare ale textului pe care 

 
ab -al doilea l-am  num
acea îi 

colile filosofice, cât i în cadrul modelului sinagogal, 
it, fie interpreta Ultimul 

nivel l-  sau ignorantul. Aici este vorba despre acel 
personaj care, întâmpl tor, particip  la dezbaterile din comunitate. Prin urmare, 
vom expune mai departe câteva dintre caracteristicile care definesc, în opinia 

, un posibil model hermeneutic paulin. 

2.1. Nivelul personal de interpretare 

Mai întâi, 
cetate . 

Aceasta, la rândul ei, 
teri limitate, în parte

Cor. 13:9). Cunoa terea deplin  urmeaz  odat  cu eshatonul. Aceste sublinieri sunt, 
credem, fundamentul hermeneuticii pauline.  

În acest caz, apostolul nu poate , ci doar despre 
din urm  

textu  , , 
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utat (2 Tim. 2:23). De aceea, autorul sugerea
acces în cetate: textul propriu-zis, autorul i destinatarul textului. Prin urmare, în 

i de ie ire, 
accesâ . Trimiterile pe care le propunem sunt 
sugestive  

Textul propriu-  nu trece i peste ce este 
scris rile severe ale Sfântului Paul, 
contextul în care  fiind foarte sugestiv. Logosul inspirat, ceea ce este 
scris terii. Î  eliberarea de 
rebeliunea verbului a avea, i te dintr-o fals  proprietate devine 
incompatibil  cu orizontul cunoa terii interioare prin lumina a ceea ce este scris . 

Cuvântul lui 
ug î elepciunea...  (Col. 3:16); Vorbi i 

între voi cu psalmi...  (Efes. 5:19) etc. 
Cu toate ac   (2 Cor. 3:6) 

-
la acesteia, . Altfel spus, spiritul slovei are în sine 
capacitatea de edificare. se 

logos apofantikos. 
ceea ce se nume nse în cadrul 

te între autor i 
destinatar. Timotei prime te aceast  precizare spre a o urm ri cu maxim   (2 
Tim. 3:16-17).  

Prin urmare, cunoa terea autorului este a doua cale de acces în cetatea-text. În 
ce prive te autorul textului inspirat, problema este mai complex . Acesta fiind de 
natur  divino-uman , i interes i 
asupra autorului uman. Iat  un exemplu în care însu i Paul opereaz  în acest fel: 
Cît despre Moise, el a fost « »

 . Felul 
, în calitate de co-autor al Pentateuhului

demonstra mai departe apostolul în textul sugerat, are un rol determinant în 
în  

A treia cale de acces am legat-o de cunoa terea destinatarului. Exemplele sunt 
foarte multe i, î , mentarii extinse. Aici, ne vom rezuma la 

î i formuleaz  ând cont de cine sunt destinatarii scrisorilor i care este 
ral al acestora: -

 (1 Cor. 1:26). 
De  de c ut rile culturale specifice primului secol, 

care erau diferite pentru greci în raport cu evreii i 
concepea mesajul în raport cu ceea ce cuno tea despre destinatar. Acest aspect este 
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cu mult mai evident în primele versete 
 de dimensiunea cultural  a celor din biserica din Corint. N

, pentru a nu eclipsa mesajul divinit pentru ei, în calitatea 
acesteia de co-autor. 

 e. 
, 

 
...cuno tem în parte i proorocim 

it, acest în parte se va sfîr i . 
Potrivit celor de mai sus, est 

supra 
pasajului în mod continuu, - , fiind deschis la 
noi te preten

, Paul va recomanda, eu spun 

. 
Un alt aspect care sus

ti, 
iar , iar iar 
bucate tari. Prin urmare, în

, 
posibilitatea dialogului pozitiv i a dezbaterilor edificatoare despre care vom vorbi 
în capitolul  

2  

i nu mai pu in ale iudaismului, în 
toate dimensiunile acestora,  
epistole fabuloase. Într-un fel al recuno tin ei moderne, ar trebui ca modernitatea 

tinilor din Corint. Parte din acestea 
din capitolul anterior  

eles al aceluia i pasaj. Acest spa iu hermeneutic este rezultatul 
confluen e, interpretarea unui 
pasaj în cetate (comunitatea de credincio
normativ pe care l-a rânduit personal în B  

rând, lectorul, dup i de ine o în , are ocazia 
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pozi
însu i rolul de vorbitor.  

Ceea ce pare centr
ie. Pentru aceasta, se , 

indiferent de pozi ia pe care o are, lectorul 
spirit
negative sunt excluse în  apostolul însu

 se 
e elesul tuturor. De aceea,  în elesul nou pe care se 
acest nivel, se constituie numai în cetate, prin cetate i pentru cetate. 

2 ii 

Pasajul ultim pe care  
personaj s necredincios , cu 
sensul de om din exteriorul , autorul ia în 

aspecte care ni s-au 
Primul 

, 

autenticitatea cadrului hermeneutic prin car
Din felul cum i-

acest proces hermeneutic pe care i-l 
- , încât 

a recunoa
comunitate tere de sine (tainele inimii 

Sfântului Paul de pe drumul Damascului. Întâlnirea cu divinitatea lui Isus a generat 

, ne propunem mai 
le din lui.  

cetate-  

textul-cetate 
,,intrare i ie  
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, am apelat la 
expresii pe care le folose  

i credincio . 
Contextul în care folose te expresia  (2 Tes. 2:10) 

acesteia. Cu alte cuvinte, 

 ului ultim. De asemenea, autorul face referire la ceea ce este 
zeu în Cristos. În acest cadru, e 

. Totu i, Dumnezeu î i poate exprima în 
Cristos limita de nelimitat a iubirii s

, 

credincio i 
 (Efes. 4:15.), 

evitarea ,,iubirii de 
, dragostea 

este un real logos apofantikos, alitate a 
 

 
3. Concluzii 

i apostolul nu- i propune realizarea unui tratat 

esc 
aristotelic. Apostolul porne te, , de la acela i logos apofantikos, definit de 

 la nivelul cugetului . Apoi, î i propune a-l 
, pentru 

apostol, carea  (Fapt. 17:28), 
orice fel de logos apofantikos 

 

-cetate are de 

i ie
 

cetatea  
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re a deveni ea 

textul-
n ceea ce am 

numit logos apofantikos. 
 Astfel, prin 

omul care î enirii în dimensiunea unui text nu 
în 

 
lectorului

 
În 

logica apostolului, acesta 

i, eventual, se cere o revenire asupra atitudinii hermeneutice 
din 

prin a dându-i acestuia misterul întâlnirii cu Dumnezeu.  

t textul veterotestamentar, cât i orice logos 
apofantikos 

, sus amintit, 
-a

, Legea este un 
 (Gal. 3:24) uvinte, omul care ascede ,,în 

i cel care 

unul constant, poate profita în mod legitim de bunuril

, 
ca i în ,,textul- - torul are posibilitatea unui 

 
(Constantin Noica, într- .  

Prin urmare, în urma micului excurs în epistolarul 
recurge la i upra textelor analizate. Acesta 
riguros model de interpretare, 
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text. Toate acestea ne dau convingerea 
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Abstract: The article deals with the artistic value of the biblical text in the prose of 
60-80s of the 20th century, particularly in the novel Scaffold of Cenghiz Aitmatov. 
Biblical motives contributed to accentuation of the philosophical and publicistic 
elements in the structure of the novels and to the diversification of the typology of the 
characters.  
Keywords: C. Aitmatov, novel, biblical motive, philosophical problems 
 
 

al XX-lea i estetic, la 
i în 

celelalte literaturi numite azi ex- aizeci ti a 
diversificat problematica literaturii, tipologia personajului, structura discursului 
artistic în ansamblu i a excelat în liricizarea prozei, deschizând, în acela i timp, 
largi perspective în afirmarea psihologismului. De la negarea sociologismului vulgar 
i, pe alocuri, a realismului 

demitizare, remitizare 
caracteriza succint aizeci
elementului religios în imaginarul arti

de la descrierea, , a unei biserici 

Vasili uk in sau a lui Victor Astafiev, 
, de 

i tefan cel 
Mare, 

itul anilor 
Samariteanca, piesa 

Apostolul Pavel) cu istoria Psalmilor i a ti (romanul Biserica 
). 

Un roman original bielorus 
Vladimir Korotkevici i intitulat , a 
fost publicat într- , în revista Neman, nr. 11-12, 
din 1966. Romanul a fost precedat de scenariul scris de autor în 1965, iar în 1967 a 
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 Jurasi Bratcik (regizor V. 
Bâcikov), textul scenariului fi

um, romanul a fost editat în anul 1972 (în acela i 
an în care  lui 
punct de vedere al structur

iar nu o demascare a 
a  

secolul al XVI-
cnezatului polonez-leton, Rzecz Pospolita. 

 nu i tocmai ei sunt 
impu
( leahta i negustorii, pe de o parte, i me te

Mesia  
cu -i cum vin cu crucea cad în 
genunchi, bucurându-se i crezând cu ad  [...]. 

[...] ti Dumnezeu. 

 2011).  
  

i 
i convingerea 

, care î

at, Juras 
c Dumnezeu-Fiul , c  oamenilor, ce 
a ei de la e  
responsabilitate pentru încrederea oamenilor 

i ei credincio i. În acest 

comparativ. 
i replicile personajelor vorbesc nu 

despre o viziune naiv- spre umanismul i atitudinea lui 
realist . Or, subtextul trimite spre 
social-politice spre necesitatea 
cunoa i, în 

firma  unui personaj, n
,  i 

crezului artistic al scriitorilor aizeci
cunoa terea sinelui i a aproapelui. 
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Aceste câteva date privind opera lui i a lui V. Korotkevici sunt în 
 , 

- irea de sub 
tutela realismului socialist le 

, de exemplu, axiologi  constituit, 
-sovietic, momentul crucial al terea 

principiilor morale bazate pe logosul biblic. La nivel estetico-artistic, acest fapt s-a 
manifestat prin noi tipologii ale personajelor i prin diversificarea structurii 

S aizeciste au fost cei care, 
-

subliniat, în special în anii 1970-1980, componenta reli
nu în mod direct, ci mai ales în subtextul discursului artistic, 

printr-o imagine-detaliu (V. uk in) sau prin valorificarea unor scene evanghelice, 
cum sunt cele din tragifarsa lui V. Korotkevici i romanul Maestrul i Margareta al lui 
M. Bulgakov, scris între anii 1920-1940 i publicat în 1966. 

Chia  un limbaj autoritar 
, 

ca el , î i face loc în imaginarul artistic, în mod 
diferit i nu la majoritatea scriitorilor. Astfel, simbolurile cre tine (crucea, 

 
personaje biblice  Vladimir 
Tendreacov (scris între anii 1979-1982, romanul acestui autor, Atentat asupra 
mirajurilor, a fost intitulat mai întâi ).  

ltimii doi autori au apelat la pre-textul biblic, 
preluând a  avându-l pe Iisus Hristos ca 
prototip pentru personajele lor

: 229). La acel timp, întreaga 

mai ales prin romanele lui Mighel Otero Silva, , Lloyd 
C. Douglas, a lui Hristos, Upton Sinclair, Mi se spune dulgherul, Madona .a. Este 
un aspect al problemei mult mai vast, pe care nu-l vom trata în acest articol, doar 
vom face trimitere la opinia mitropolitului Banatului Nicolae Corneanu care, în 
culegerea de studii teologice 

i atât de apropiate duhovnice
Mântuitorului, cu pietate zitiv pe 

 (Corneanu 
2001: 99-100). 

Cinghiz Aitmatov a publicat în anul 1986 romanul E afodul, în care un rol 
principal în structura discursului artistic i în abordarea problemelor social-filosofice 
îi revine scenei evanghelice a i Iisus Hristos
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cum scriau unii critici (V. Lak a 
 -o M. Bulgakov în Maestrul i Margareta, ci i prin 

tin, el declarându-se ateist, exprimând, 
 

Spre deosebire de M. Bulgakov, prozatorul kirghiz a accentuat rolul lui Iisus 
Hristos -

perioade ale istoriei omenirii. În E afodul lui C. Aitmatov, 

spre deosebire de starea artistului, Maestrul, din textul lui M. Bulgakov. Apoi, la 
Bulgakov,  

 peste ideile filosofice expuse în toate 
celelalte trei nuclee epice, unindu-le din punct de vedere ideatic. C. Aitmatov 
introduce un personaj nou, te din 
Matei, -

Aitmatov 1990: 485). 
La scriitorul kirghiz, imaginea Mariei ca maic a pruncului Iisus 
lui Pilat, ca i cea a femeii iubite a lui Avdie, Inga, aginea 

stfel, la Aitmatov, 
, Univers, 

 . ritici îi repro lui Aitmatov multe 
 

totu i i de individualitatea creatoare, nu doar de pre-textul 

 2010: 73).  
Numele lui Iisus Hristos este diferit în romanele celor doi autori: la Bulgakov 

este Yeshua Ha-Nozri, supranumele nozri, nazir,  însemnând mesia
nazir având sensul de . La C. Aitmatov, personajul este numit Iisus 

Nazariteanul, Iisus Hristos ( uns  i mesia   din 
perspectiva altui personaj, te în scrisoarea sa Cristos. 
Se  istoria 
numelui 
Referindu-ne la geneza l -un 
interviu, i 

s-au zvârcolit prin lume, organ
 1987: 238).  numele propriu Avdie 

an, se 
-  rar, biblic [...]  [...] 

). 
În Vechiul Testament s

personajului lui Aitmatov este Avdie care este amintit în Biblie, în Cartea a 3-a 
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Obadia era un om foa . Avdie (Obadia), al 
de Hr., 

de Hr.), a fost slujitor la curtea regelui Ahav. 
Cartea Vechiului Testament, intitulata Vedenia lui Avdie  prorocirea sa cu 

 , 
i i-a ascuns: 

cincizeci într-o pe i cincizeci în alta i i-a h  (3 Rg. 
18:4). 

 
, nice, el 

afirmându-
Întruchiparea acestui ideal în discursul artistic al lui Aitmatov este Iisus Hristos, 

te personajul principal, Avdie Calistratov, 
îndemnând oamenii -
Mântuitorului. 
spun omului contemporan ceva sfânt. De aceea eu, ateistul, m-am întâlnit cu El în 

i alegerea personajului principal, 
 : 237). 

Numele diaconului  
. Calistrat a fost un mucenic care a primit botezu 49 de 

osta
alte timpuri, contrastând nu doar cu faptele i gândurile multor contemporani, ci i 
cu numele lui Gri an (de la Gri a, Grigorii) sau Ober-Candalov, numele unei 

 
i pe dialogism, pe 

monolog
probleme social-morale i filoso  nelibertate, 
societatea i individul (frica i incertitudinea acestuia), narcomania (ha i ul), rolul 
cre tinismului în întreaga lume.  un tot  

Bost Cea 
i divinitatea (Iisus Hristos) i 

Iisus -a 
lungul secolelor, destinele umane. Ea une

i ideile cre tine sunt nemuritoare. De aici i o 

tre contemporanul nostru, Avdie, iar 
 

Linia de subiect a lui Avdie Calistratov introduce în discursul epic diferite 

Groapa) i 

ca un grup, cu aceea i viziune i de Dumnezeu. Sunt 
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oameni d rea 
sagaicelor, apoi a lui Avdie esc conceptul lor 

 
Dumnezeu omul se degrad  

Pentru cel de-al doilea grup,  era reprezentat de banii câ
urma strânsului ana îi înlocuiesc pe mama, tata, 
Dumnezeu, întreaga lume a tinerilor din acest grup. Ei devin cinici, egoi ti, 
insensibili. Avd

te în cuvânt 
c te 

binelui chiar -o pe calea 
 [...]  acest mod pentru care Gri an 

i-
pentru vecie  ine! Ei i, cine 

-mi! Tot ce-
este acela i. Nimic nu s-  (p. 461). 

i , spre 
deosebire de Avdie, 

ti mii de ani  
 al treilea nucleu epic. Spre deosebire de personajele colective 

numite mai sus, el este prezentat 
-  cheie în 

icularea din seminarul teologic, 
a 

i a afirma un nou Dumnezeu contemporan i de a reforma 

 , e lipsit an el 
se convinge de caracterul iluzoriu 

fostul seminarist i Gri ste 
de euforie, ca  ana

 [...]. Se prea poa
 [...]. D r 

 [...]. Dreptatea i con toriei, 
mele [...]  462). Astfel, Avdie î te eul  i chiar dragostea, pe 

i a 
 

-temporal, perspectiva asupra lumii apare în roman 
, fiind cu 

întinderea stepei i cu lumina soarelui. Peste acest -un 
tot celestul terea Domnului, iar personajele din diferite clase 
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sociale i chiar animalele (lupoiaca Akbara cu familia ei) 
i 

Hristos-ul creat de C. Aitm
 

prezentul este s i n c r o n i s m u l  i s t o r i c, un proces psihic, devenit în text i 
element de  explicat astfel de autor: 

acela pentru care evenimentele trecutului îi sunt deosebit de aproape, la fel ca 
te cu trecutul ca ceva ce-

 [...]. Setea de a 
-511). timpului, 

sincronismul istoric 
-sovietic, iar dramatismul i tragismul, 

 
Prin motivul Ierusalimului sau al G , 

timpul trecut i cel prezent, unindu-le în imagini 
omului credincios, Avdie, la vederea a acelor locuri sfinte i imaginea lui 

a ora aceea târzie 
nu ma  [...]. Toate se aflau la locul lor i existau acolo de când 
lumea  i numai el, Avdie, nu- i afla 
lini ise de acum, a

tia dinainte cu ce se vor sfâr i 
 512).  

Acela
introduce în discursul narativ ideea itului lumii, a 

 
-mi lini  

care gânde te în tot universul, ca i nu 
- 

acoperit de ruine  
zgomot straniu, nesfâr
boc

 itul lumii 
margini îmi chinuia -mi aplec acum 

poate observa, ambele perso
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-un fel, 
 

Scena dis i Iisus constituie o întoarcere în timp 
a lui 

ul) i, în special, 
necesitate

[...] procuratorul îi atribuia lui Iisus gândurile 
i el. Anume 

acest fapt îl irita mai mult ca orice pe Pilat din Pont i tocmai de aceea 
condamnatul îi trezea în acela i timp i curiozitate,  

la moarte, care [...] 

gândurile  481). 
e, autorul adâncind, 

astfel, mai multe idei cre tinismului 
i a udecata de apoi nu va fi, ea este deja, s-a 

l oamenilor:  

enirea ei depinde de oameni [...]. Nu eu, 
-  i urcarea pe Golgota, voi veni, 

înviind, ci voi
te în viitor. i aceasta va fi cea de-a 

 498-
itul lumii nu porne te de la mine, nu de pe urma calamit

 
- tine pentru întreaga 

Naratorul i personajul/personajele se contopesc i vorbesc acum într-
[...] 

-l uite pe 
- e - i-

[...]
- i mil

pe  516). Omul nu te ie
i moartea lui Avdie, a lui Bazarbai, a copilului lui Boston sau a puilor de lupi ne-ar 
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acesta era sfâr itul lumii sale  
Astfel, personajele evanghelice introduc elementul tragic în discursul narativ, 

comuniune, de simpatie i empatie a oamenilor. Fiind con
tragedia este ,  
(1986: 6)  unei con

i 
  1983: u, E afodul, este un pas spre 

afirmarea acestei idei. 
aizeciste au contribuit la afirmarea unor noi 

- i 
la afirmarea componentei re
biblic s-
Tendreacov, Cinghiz Aitmatov, care au abordat astfel probleme ale timpului, 

 totalitar, lipsa de spiritualitate care duce la 
catastrofa omenirii.  
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Abstract: Marginal notes of varying nature (explanatory, exegetical, indicative) and 
importance are to be found in the first Romanian translations of the Bible from the 17th 
century. Written in the margin, side by side with the original textual reading, the 
alternative proposed is usually synonymous with the word from the text. Sometimes, 
rather than a synonym, they seem to correct some errors of interpretation by 
confronting several versions available at the time (in Greek, Latin, Slavonic or Hebrew 
languages). Some of this explanations are related to proper names.   
Keywords: glosses, proper names, Bible, philology 

 

Marginile textelor au constituit dintotdeauna locul potrivit pentru înregistrarea 
Bibliei, începând cu textul ebraic, 

 în limbile 
vernaculare. 
biblic, glosele (gr. glow'ssa, att. glow'tta 

LIDDELL-SCOTT) au fost înregistrate mai întâi între 
rândurile textului (interlinear), apoi, extinzându-se la fragmente mai mari de text, au 
fost notate pe margine (CE, VI: 586).  

 
Termenul  

 
Palia  (1581-1582), diverse tipuri de 

les uns sont des explications de mots et doivent appartenir en propre au 
traducteur roumain; (b) 
mots hébreu; (c) quelques-unes enfin sont de véritables commentaires du texte; (d) s 

 (Roques 1908: LIII).  
Noul 

Testament 
Mamon 

                                                 
 Acknowledgements: adrul proiectului post-doctoral nr. 
456/2010, , fin UEFISCSU. 
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lumii  (Mat. 6:24); Tavita Dorcas Mercurie 
14:12); Diana Artemida Betfaghiia = 

Gheennei Iupiter 
Tessalonic Adria 

 recurg 

latin al Vulgatei esc al Bibliei, o 
pretor, testament, , vers,  

Diana, Mercurie, Jupiter 1963: 282). 
 

 

  
 

Glosele Bibliei 
-zis, 

potrivit modelului textului occidental al Vulgatei Septuagintei 

ionali, constituind o 

sau pasaje etc.). Marcate prin vrahii ( ), glosele 
ilizate în procesul traducerii: 

u slav./ lat./ 
grek.   

Glosarea strict a numelor proprii din primele manuscrise integrale ale 

dintre glosele bib

 
Ms. 45, de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, este o copie 

-lea a Vechiului Testament, 
Septuaginta

secolul al XVII-lea), de la Biblioteca 

Bibliei de la 
Ostrog (1581), Biblia ad vetustissima exemplaria castigata...
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. 4389 cu cea din 
Îndreptarea legii

-a avut analiza unora dintre cele peste trei sute de glose 

 
 
1. Exemple de nume proprii în glosele marginale din ms. 4389: 

 
I Mac. 1:2 

 
Eláda 

 
 

I Mac. 4:15 Asarimoth u lat. Ghezeron 

I Mac. 5:8  Iúda 

I Mac. 5:18  Iúdei 
I Mac. 5:53   

I Mac. 11:28  Iúdei  
I Mac. 4:61 Edómului Iduméei 
I Mac. 6:5 Persída  

II Mac. 9:1 Persída  

I Mac. 8:2 Galátia  

I Mac. 11:34 Ramathémului u slav.  

I Mac. 12:7 Dárie u lat. Arie 
I Mac. 12:20 Dárie Árie 
I Mac. 13:27 Asaramel u slav. Ierusalim 

II Mac. 3:5 Siriei u lat. Chilichiei 
II Mac. 6:2 Diia u lat. Iovis 
III Rg. 9:13  puse numele  

Havúlului  
u gre  hotarului 

Deut. 2:20   

Isa. 7:1 Síriei Arámului 
Isa. 19:18 cetatea Asedécului soarelui 
Isa. 20:1 Tarthan Nathan 

Isa. 36:1 ale Iúdei  
Zah. 14:4 Eleónului   
I Mac. 10:1 Antioh Epifan  

I Rg. 30:14  Iúdei 
I Rg. 21:7 Sirínul  Iduméul  

Jud. 5:30  lui Sisar  Sisárei 
II Par. 25:12 lui Iúda  Iúdei 

 
2. Exemple de nume proprii în glosele marginale din ms. 45: 
 

Gen. 31:46   

Gen. 32:31 Chipul  Videniia 

Gen. 41:30 Misíriul Eghípetul 
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Gen. 50:11 Plângerea Eghipteanilor Eghiptului 
 Sáhar Deasupra literei h, marginal: a. 

Num. 15:38 Iehoni Iehoni, iar 
Iefonni Iefthonní  

Num. 32:3 Nadav Deasupra literei d, marginal: v. 
Num. 32:35 Sofan Deasupra literei n, marginal: r. 
Num. 34:8 Sadadá Saradac 
Iis. Nav. 6:17 Domnului puterilor Savvaoth 

Iis. Nav. 10:3 Feraan Fidon 

Iis. Nav. 10: 5 Amglon Odolam 

Iis. Nav. 10:10 Vethgron Oronin 

Iis. Nav. 10:11 Vethoron Oronin 

Iis. Nav. 10:23 Eglon Odolam 

Iis. Nav. 10:34 Aglon Odolam 

Iis. Nav. 10:37 Eglon Odolam 

Iis. Nav. 11:1 Iavin Iavis 
Iis. Nav. 11:1 Madon Maron 

Iis. Nav. 11:1 Simeron Simoron 

Iis. Nav. 11:2 Ravath   

Iis. Nav. 11:2 Hineréth Chineróth 

Iis. Nav. 11:2   Nefeddor Fanaeddor 
Iis. Nav. 11:8   Masrefoth-Maim Maseron 

Iis. Nav. 11:8   Masifá Massoh 

Iis. Nav. 11:17   Alac Helhá 

Iis. Nav. 11:17   Valgad Valagad 

Iis. Nav. 11:21   Anov Anavoth 

Iis. Nav. 11:22   Asidoth Asidó 
Iis. Nav. 12:3   Vithsimoth Asimóth 

Iis. Nav. 12:7   Aloc Helhá 

Iis. Nav. 12:7   Siira Siir 
Iis. Nav. 12:14 Ermá Ermáth 

Iis. Nav. 12:16 Machída Iláth 

Iis. Nav. 12:17 Apfu Tafút 
Iis. Nav. 12:20 Samvron-Marron Mamvroth 

Iis. Nav. 12:20 Ahsaf Azif 
Iis. Nav. 12:21 Thanah Zahac 
Iis. Nav. 12:21 Maghedon Maredoth 

Iis. Nav. 12:22 Chedes Cades 
Iis. Nav. 12:22 Ieconam Iecom 

Iis. Nav. 12:23 Addor Odollam 

Iis. Nav. 12:23 Nafáthdor Fenneddor 
Iis. Nav. 13:4 Afíca Afec 
Iis. Nav. 13:5 Gamvlí Galiáth 

Iis. Nav. 13:6 Masrefoth-Maim Memfomaim 

Iis. Nav. 13:11 Mahathí Deasupra silabei -thí, marginal: -tí. 
Iis. Nav. 13:11 Elha Esha 

Iis. Nav. 13:17 Devo Devon 
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Iis. Nav. 13:17 Vamoth-Vaal Vemon 

Iis. Nav. 13:17 Velmon Meelvóth 

Iis. Nav. 13:18 Iasá Vasan 

Iis. Nav. 13:18 Chedimoth Vachedmoth 

Iis. Nav. 13:19 Caríthiarim Cariathim 

Iis. Nav. 13:19 Sior Sion 

Iis. Nav. 13:19 Enac Enav 
Iis. Nav. 13:20 Vethfagor Deasupra literei -a-, marginal: -o-. 
Iis. Nav. 13:20 Vithsimúth Vetthasemoth 

Iis. Nav. 13:21 Rocom Rovoc 
Iis. Nav. 13:21 Revec Rové 
Iis. Nav. 13:25 Raváth Arad 

Iis. Nav. 13:26 Ramóth Aravoth 

Iis. Nav. 13:26 Masfa Massifá 

Iis. Nav. 13:26 Manim Maan 

Iis. Nav. 13:26 Davir Devon 

Iis. Nav. 13:27 Vithnamrá Venthanavrá 

Iis. Nav. 13:27 Sohóth Sokhothá 

Iis. Nav. 13:28 Manaim Maan 

Iis. Nav. 15:3 Esron Asoron 

Iis. Nav. 15:3 Addará Saradá 

Iis. Nav. 15:6 Vithaglá Vethaglaam 

Iis. Nav. 15:6 Veor Veon 

Iis. Nav. 15:10 Siir Assar 
Iis. Nav. 15:14 Siseu Susí 
Iis. Nav. 15:14 Tholmaí Tholamí 
Iis. Nav. 15:19  Naghev 
Iis. Nav. 15:19 Goláth-Maim Votthanis. 
Iis. Nav. 15:19 Golath-Maim Gonethlan 

Iis. Nav. 15:19 Golath  

Iis. Nav. 15:33 Saará Saárá 

Iis. Nav. 15:41 Naamá Naámá 

Iis. Nav. 15:62 Ohoran Ohohan 

Iis. Nav. 16:2 Arhiataroth Ahatarothí 
Iis. Nav. 16:3 Iefletí Aptelim 

Neem. 13:35 David  lui 
 

3.  
s-a bazat, în special, pe transcrierea lor (naturalizare sau adaptare prin transcriere 

, Unele 
traduse 

cazuri în care numele (de locuri) au fost substituite prin altele existente, în limba 
, 

pentru Elada).  
 

în categoria gl
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care lipsesc din text sau sunt inserate în scurtele titluri care se dau unor fragmente 
biblice. Raportat la p
cinci tipuri de glose. 
 

3.1. 
printr-  

a) toponimul Eláda (ms. 4389) este explicat frecvent printr-un echivalent 
românesc, probabil mai cunoscut,  

b) Persída (ms. 4389), cf. gr. Persivda (SEPT  (OST.) este explicat 
în unele note marginale prin (tc. Kazyl-
potrivit DLR); 

c) ale Iúdei (VUL., SEPT.) este glosat  (OST.); 

riginal: (ms. 
4389), pentru Iúda sau (ms. 4389), pentru Iúdei; 

e) Interesant este cazul numelui Galátia, glosat în ms. 4389 , probabil 
galatean este confundat cu : , 

echiv -lea, potrivit lui Cândea (1970: 223). 
 

3.2. , prin traducere
prin intermediul altei surse: 

a) ntul Havúlului u gre  hotarului, în no
traducerea gr. o@rion kabul ; 

b)  (ms. 4389), glosat terra gigantum VUL.); 
c Asedécului soarelui solis VUL.); 
d Eleónului ms. 4389), glosat olivarum

(VUL.);  
e Chipul ei\do", glosat Videniia

OST. 
 

3.3. Glose din ms. 4389 din text prin nume proprii opace 
din punct de vedere semantic, oferite de alte surse: 

 
a) Síriei (VUL.), glosat Arámului (OST.);  
b) cetatea Asedécului (OST SEPT.), glosat soarelui, cf. civitas Solis  (VUL.); 
c) Tarthan (VUL.), glosat Nathan (OST.); 
d) Sargon (VUL.), glosat Arná (OST.); 
e) mirseanilor  (OST.), glosat ethiopilor rege Aethiopiae  (VUL.) 

 gr. basileuV" Ai*qiovpwn (SEPT.); 
f) antroponimul este glosat, cu litere latine, Epifánis 

(reprezentând, în textul latin, transliter jEpifanhV" 
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Nóbilis, cf. lat. Nobilis
(VULG.);  

g Sirínul SEPT.), Iduméul  
 

3.4. lor proprii din text: 
supra exemplele 

din cartea Iisus Navi
Septuagintei  

, 1653) ; 
b) antroponimul Iehoni (ms. 45) este explicat prin intermediul altor surse: 

Iehoni, Iefonni Iefthonní ; 
c) Mahathí (ms. 45), glosat tí, corectând astfel silaba thí a numelui din text; 
d) în cazul lui Golath (ms. 45)

Golath Maim, glosat Gonethlan; 
e Eghipteanilor Eghiptului

din principalul text-su Septuaginta de la Frankfurt (1597): gr. 

pevnqo" ai*guvptou; 
f) Haguil (ms. 4389) apare glosat Haguil, corectându- n 

text. 
 

3.5. : 
 lui Sisar  (ms. 4389), glosat Sisárei; 

lui Iúda  (ms. 4389), glosat Iúdei;  
 lui. 

În cazul exemplelor Sisárei Iúdei ma de genitiv-dativ cu 
articol enclitic a numelor masculine terminate în -a, Sisara Iuda. În al treilea 
exemplu, antroponimul masculin David este articulat marginal, în text lipsind forma 
de genitiv-dativ. Lipsa articolului la genitiv-dativul unor nume proprii, fenomen 

de Ursu (2002: XII) 
textului Septuagintei, în care formele nearticulate ale genitiv-dativului numelor 

 
 
 
4. Concluzii 

-
Septuagintei, 
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deselor substituiri ale numelor proprii din text prin nume existente în limba 
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EXEGEZA NOULUI TESTAMENT. 
PARABOLELE (LUCA 15) 
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Universitatea din Bucure ti 
franciscakobielski@yahoo.com 

 
Riassunto: La parabola vista come un riassunto scritto in una forma semplice, è una 
metafora oppure una somiglianza presa dal vissuto giornaliero e nello stesso è in grado 

 
Alcuni esegeti dicono che alcune parabole sono propri trattati di teologia quali 
nascondono una verità teologica profonda, con implicazioni decisive per la vita cristiana 
di ogni giorno. Chi studia le parabole di Gesù così come sono riportate dal Nuovo 
Testamento, può essere sicuro dal punto di vista storico, esse essendo in realtà 
frammenti di roccia su quale ulteriormente si e fondata la tradizione. I psicologi 

pressi di più nella memoria che i 

rispecchiano con fedeltà e chiarezza la Buona Novella quale Gesù ha annunziato, il 
carattere eshatologico del suo discorso, la fermezza del suo richiamo alla penitenza così 

arrivate le parabole, si nasconde la vita di ogni giorno con i suoi problemi e le sue 
tensioni, i conflitti e le gioie, così come Gesù li ha vissuto in Palestina e quale 
definitivamente ha offerto una ricchezza di temi e immagini specifici. Attraverso il loro 
carattere personale, chiarezza e semplicità, abilità della struttura, le parabole offrono la 
certezza che ci siamo davvero in contatto diretto con Gesù, che ci parla per mezzo di 
loro, oggi e qui. 
Parole chiave: parabole, Buona Novella, messaggio 

 

 

1. Introducere 

Parabolele1 lui Isus nu sunt, în defini
-un 

i 
imprevizibile. De cele mai multe ori, ii de conflict, 

lui Isus, care i sânge ca noi. El 

                                                 
1 Parabola, parabole, s. f.: p  p. ext. exprimare 

 Din fr. parabole, lat. parabola
(DEX 1998). 
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s- corespunzându-i un 

 Harrington 1967: 16-19). 
e efectul pe 

care- problemele la care 

i vocea 
sua ipsissima vox Isus avea un 

i metoda lui Isus de a 
vorbi în parabole: 

a) i nu 
de teorii. E

 
b) Isus folose te para

ca mijloc pedagogic sau ca instrument didactic sau polemic; 
c) 

, 
unei logici pur conceptuale sau cerebrale ( : 12-14). 

Parabolele descriu, de obicei, un comportament uman, iar atunci când ele pun în 
or personaje, 

sunt . 
  

a) P
ie de avertisment, sunt foarte 

numeroase, iar 

 
i) , care nu au 

, cum ar fi: Samariteanul milostiv - exemplu de 
urmat (Luc. 10:30-  exemplu de evitat (Luc. 12:16-20);  

ii) unele um ar fi: 
at. 18:23-34), Arenda ii uciga i (Mat. 12:1-9) etc. 

iii) alte parabole  
at. 7: 24-27). 

b) tamentul lui Isus sau al lui Dumnezeu, 
 

i) 
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comportament, nu se folose te de parabole, ci 
arc. 2:17); 

ii) cazuri în care Isus  vorbe te despre comportamentul lui Dumnezeu, 
mentul 

, este 

dintre voi îi va da fiului care-i cere pâine, un uc. 11:11-13). Ceea ce, în 

adreseze lui Dumnezeu; 
iii) cazuri în care Isus vorbe te despre comportamentul lui Dumnezeu, raportat 

 
Pentru a ilustra comportamentul lui Isus sau cel ce va trebui adoptat de 

 deseori la modul de comportare al lui 
Dumnezeu. În analiza lor interesul nu treb  

 unuia sau a altuia dintre atributele divine 
Potrivit lui Jeremias (2000: 

117-119), scopul parabolelor este acela de a ne ar modul în care Dumnezeu 
 sau a 

. 
 
2. Parabolele - mijloc de dialog 

 de cel al 
. D

, -i 

. 
Parabolele î i i un alt 

Isus se 
-un proces de convingere, deci într-

adeziune la nivel inte  
 

Evangheli tii care ne-au transmis parabolele lui Isus s-
precise, a

reduse la simple anecdote lipsite de un sens profund. Nu 

-
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A adar, sub formele cele mai diferite, primii destinatari ai parabolelor par a fi 
inclu

trebuie în -  
i 

de fapt de a ne deprinde 
însu

elegem înainte de toate modul în care Isus ne vorbe te. În felul acesta 

intermediul con
Dumnezeu, noi 

i, 
deci, de a- Harrington 1967: 19-39). 
 
3. Metoda de lucru asupra parabolelor 

subiecte ale predicii lui Isus. Apostolii i evangheli
lucru în predicile i scrierile lor, con

 
apostolul 

milostiviri a lui Dumnezeu 

sau etnic. De aceea, în evanghelia sa, destinatarii milostivirii divine sunt mai mult cei 
i slabi, 

schimb,  spirituali ai Israelului i vor 
schimba comportamentul fa  

Printre parabolele prezente în , cele trei din capitolul 15, 
parabola oii pierdute, parabola drahmei pierdute 
fiului risipitor), sunt printre cele mai cunoscute i mai populare din cele patru 
evanghelii. 

Imaginile folosite sunt dintre cele mai comune, u or de memorat, iar subiectul este 
i milostivirea lui 

lui Dumnezeu este aproape 
- te 99 de oi pentru a salva una, ca femeia care- i 

- i prime te fiul risipitor 
Fitzmyer 1985: 460). 
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Universalitatea milostivirii lui Dumnezeu 

acestor trei parabole un caracter aparte. 
E  

:51-19:
 Prima au aceea

v. 
aici patru accente: a) m i ale soteriologiei sunt 

onver  
i bucurie pe 

irea mântuirii; d) chemarea de a participa la 
iubirea i la bucuria lui Dumnezeu vine prin mijlocirea lui Isus Cristos. 

Potrivit lui Fitzmyer (1985: 460), a 
i servesc pentru a uni parabolele, de exemplu 

v. 7, 10), bucuria (v. 5-7, 9-10, 23-24, 32) i eea ce era 
v. 6, 9, 24, 32). 

aceea m    

ie (Gourgues 1997: 185). 

pentru a- i pe fiul cel mai mare. Totu i, el iese în întâmpinarea lor de 
- -

 
, iar morala lor, 

i concluziile Bisericii 
, nu se face prea mult caz de strategiile narative ale acestor trei 

i 
- te i se 

Aletti 1998: 256). 
 

4. Analiza Parabolei fiului risipitor (Luc. 15:11-32) 

i de o 
nea  este Parabola fiului risipitor
studiat-o drept o adev vanghelie. 
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i 
:11- , 

Parabola fiului risipitor  titlu prezent în Bibliile de li
-lea (Fitzmyer 1985: 1083), dar care provine, se 

, dar  (Gourgues 1997: 181-182). 
Mult mai mare ca întindere (20 d

al 15-lea 
v. 25-32) a fost 

-
ipoteza este foarte greu de dovedit (Benoit, Boismard 1972: 295). 

i frumoase parabole ale lui 
Isus urate de-a lungul 
istoriei. Începând cu Sfin i ile de a interpreta diferit 

2 , , a unei parabole care 
este obiectul a numeroase studii. Este vorba de unul dintre textele evanghelice cel 
mai mult studiate3 de exege i, de teologi, cât i de reprezentan i ai altor tiin e 
umane4. 

i, într-

i îi 
tie i de care se simte atras. Nu este e tii celei 

bune  
a criticilor. Isus se j

-
repro -

- i dea seama cât de departe sunt de Dumnezeu 
i a lipsei de iubire. 

A adar, Isus î ia 
ac 

 
fragmentului 

dintre v. 11:24 i 25-32. Pentru acea

                                                 
2 

parabola la popoare i indivizi, recurgând mai ales la sensul spiritual (Foerster 1997: 8). 
3  (1989), parabola fiului risipitor este pericopa din Luca cea 

mai stud 16-30 (61 de titluri) i imnul Magnificat din Luc. 1: 46-55 (53 
de titluri), i pe picior de egalitate cu Luc. 10: 25-37 (49 titluri). Autorul trimite la 48 de titluri pentru 
parabola fiului risipitor, dar tabelul index a fost completat de Gourgues (1992: 3-20). 

4 
Rembrand etc.), dramaturgi (Tudor Dramatists), coregrafi (Balanchine), muzicieni (Prokofiev etc.), 
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parabolei
trative, a adjectivului posesiv etc. 

 
a) 

-se doar cu transcrierea sau copierea unui text 
parabolic preexistent. Luca, , a intervenit pe tot parcursul parabolei atât în ceea 
ce prive te stilul cât i în ceea ce prive  

b) i i, fapt 
nuie eze sursele sale, fiind un 

scriitor care î
schimbarea s v. 15, 16, 24, 28), numeralul plasat 
înaintea substantivului (v. 11). 

, 

 
a

ne dovede

limbii (vezi Mc Brich 1991: 110-117). 
 

5.  

i unul dinamic, specifice 
parabolei. 

 

ra capitolului al 15-lea din 
, sinonime i antiteze 

 parabolei. 
a) Paralelisme literare: în v. 12-14,  fiul dispune de 

partea sa; fiul  - î tie totul; în v. 17a-20a, el î i vine în sine însu i  
 -

 v. 13- - 
iese afa v. 27-30) etc. 

b) Paralelisme structurale: în v. 24 i 32, t
i timp paraleli i antitetici. De asemenea, este 

deosebit de semnificativ modul în care fiecare din cei doi fii se a
acest context i schimb de cuvinte 
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-
i mare ele sunt un 

rezumat dur 
doi fii, precum 

 
În acest punct al cer

v. 11-24) se 

diviziune nu dispune de un corespondent în cea de-a doua parte, corespondent 
i cum de tocmai atunci se 

v. 17 -20a) 
v. 20b-24) 

Paralelismul antitetic începe în v
mai mic (v. 13- irul evenimentelor 

i tocmai de aceea lipse te un corespondent în cea de-a doua parte. 

. Acest lucru constituie al doilea 
moment al analizei noastre literare. 

5.2. Structura lit  

piste de lucru. 
a) . În general, 

vei 
apte exemple de stil direct: fiul mai 

te cu sine însu

, -
, 

urmare,   lui sunt cele 
mai importante, asigurând unitate i continuitate în . 

, care spune de 
i sunt identice, 

, 
fiului reîntors, ci servitorilor, în timp ce în cea de-

 

servitorilor, a
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cunoscând deja din v. 
,  

b) Sentimentele celor trei personaje. Parabola 
, cât i din 

servitorilor în v. 22-24 
-

eveniment, a  
c) . 

 fiu  frate i fii -  
d) Parabolele cu trei personaje

, 
nu apar simultan. Parabola f , 

 
respectivele scene mai intervine câte un personaj suplimentar: fiul mai mic se 

i. În v. 
27 intervine un servitor care este mai mult decât decât sunt implu figurant. Între 

i se resping simultan. În final, personajul principal va da câ tig 
Sabourin 1987: 275-278.). 

 
6.  

Sfântul Luca i-a construit în a a fel evanghelia, încât i-a 
care o deschide i 

le 
 

i mesajul cel mai 

dragoste atât de mare, încât ea Schmid 1965: 193-195). 
Putem ti care reie  

a) 
- i tiind 

, dar iativa 
i libertatea fiului mai mare neobligându-  

bucuria întoarcerii fiului mic. 
b) 

 drumului pe care fiecare dintre fiii 
i l-

pentru a-i a tepta venirea.  
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c) 
omului, i se face prezent  l  

d) ii. Gestul lui este te 
iert ti fiul meu

lui limite de iubire 
, 

 Prelungirea exegezei textului poate i în 
spiritualitate (Fitzmyer 1985: 1086). 

Aici ne putem referi la modul nostru de a ne reprezenta pe fiecare în mod 
personal, dar 
Dumnezeu în acest text i  În 

i modul de a concepe 
i cu aproapele. De-a lungul 

exegezei, anumite presupuneri de 
de a conduce sufletele spre Dumnezeu. 

 

P -l percepe pe Dumnezeu 
i activitatea lui: 

a) Iubirea lui Dumnezeu este întotdeauna cea dintâi 

Dumnezeu nu înce - Este concluzia 
, i devine un crez.  

b) Iubirea i iertarea lui Dumnezeu se în mai multe feluri decât strict 

i care, venindu- i în fire, 
- i imperfect, prime te iertare i 

intens în care penitentul aude cuvântul de iertare. 

nu îndepline
respectiv î

te. 
c) te de la întrebarea: cum î

la nivelul te Întâlnirea 
i 

a penitentulu i iertare, 
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-
(Harrington 1951: 236). 

A
i imaginea penitentului. El 

-l invite pe penitent ca 
care. În parabola fiului risipitor nu se aduc repro uri pentru 

i uitat. Tot 
astfel spune Risipit- i 

 (Isa. 44:22).  

 

Parabola fiului risipitor multe asupra naturii 
spirituale, asupra omului în mi Este o 

ite 
mod gratuit  

ii spirituale 
i a celor doi fii 

 
Dumnezeu, plin de iubire, iertare i milostivire. Fiul cel mare, 

i fiul mai mic, - i 
propriile gre eli, sunt în ceea ce prive . 

acesta din 

cu 
l- - , -  Ioan 4:20b). 

agape 
fidelitatea mora i valoare. 

Parabola 

niciunul dintre fii nu este  

 

 

Apostolilor, la Schimbarea  
i o transpune în atitudini. 

i de 
iertare. La fel întâlnim 
Regelui, i exclu
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i iertare. 

- i (15:1-2). 
 

a, altfel spus, Isus î
atitudinea , 

 atitudini
divinitate a lui Isus, care vine din partea lui Dumnezeu. 

Identifi
ul mai larg al Evangheliei lui Luca pornind de la 

binomul pierdut - . La fel i în episodul cu Zaheu: 
caute  mântu (Luc. 19:10). Lucrarea de mântuire a 
ceea ce era pierdut, te în Luc. 15: 23-  
Fiului din Luc. 19:10. Este ceea ce Isus împline

e i. 
Milostivirea, a a cum a prezentat-o Cristos în parabola Fiului risipitor, are 

agape. O astfel de 

umane 

însu i (Ioan Paul al II-lea 1980). 
i, cei care au încredere în 

ostivi. Dumnezeul pe care îl 
i în nume

Mai mult, 
litatea cuvintelor lui 

Isus 
i 

fiice ai lui Dumnezeu (Nouwen 1999: 159). 

-l 
Împline
te totul i prime  
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ce face El, face i Fiul te pe Fiul, i-
a 

- (Ioan 5: 19-23). 
 

i în om. 

Isus Cristos care ca om a 

iu
Pe El, 

-
unoa tem justificarea lui Dumnezeu în El  (2 Cor. 5:21). 

ovine din ea te în 
i a Fiului i a Duhului Sfânt. În urma 

i 
iului risipitor i 

i a celui drept, trufa  i cârtitor, 
Maier 1999: 669-670). 

 
7. Concluzii 

Capitolul al 15-lea 
i i de asemenea nu 

-i ajute pe farisei 
comportamentul lui Isus, ci merge mai de

, astfel, un autentic apel de ata
de Isus i. 

uc. 15:1-  într-un 

trecutul. -lea fariseilor r, el are în 

Nazaret. Totu
otiv precis. 

-100), p
i pentru cre tinii de la finele secolului I, care au 
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pe care 
ie. 
tine pentru 

în 
i din cea a 

tin, refuzat în genere de 
iu

cre tinism. Acest lucru este confirmat în direct de Fapt. 11, unde Petru este acuzat de 
iudeo-cre i a luat masa cu ei

ul adus lui Isus în Luc. 15:2. Petru î te 
   

: A adar, Dumnezeu le-a dat 
 (Fapt. 11:18). Istoria lui Corneliu (Fapt. 10) este o confirmare 

al 
15-lea tine era privit cu 

uc. din 

:
, 

determinându- i  
uc. 15 i Faptele Apostolilor sunt 

uc. 15 se referea la tensiunea 
sm i cre la noua religie a 

, precum i 
i sale, uc. 15 într-

de Milan 1976: 88-94). i în alte 
locuri: Luc. 2:32, Cântarea lui Simeon; Luc. 3:6, definirea misiunii lui Ioan 

uc. 4:23-34, oga din Nazaret etc. 
A adar, Luc. 

. Actualitatea acestui 
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UN COMENTARIU DESPRE FACEREA 17:20. CEI DOISPREZECE 
 I MAEL I APOCALIPSA LUI SERGIUS 

 
 
 

DR. SILVIU LUPA CU 
 

slupascu@yahoo.com 
 
Summary: The brief contents of Genesis 17: 20 stand as an epitome of the political and 
religious history of the Moslem theocracy. If comprehended against the background of 
the Christian and Moslem apocalyptic literature of the 8th-10th centuries, the topic of 
the twe
crossroad of the monotheistic Abrahamic religions. In the following comparative 
analysis Genesis 17:20 is approached in a hermeneutical relationship with three 
important works of the Christian-Gnostic and Christian-Nestorian apocalyptic literature 
of the 4th-8th centuries: the Apocalypse of Peter (Nag Hammadi Library); the Apocalypse of 
Peter ( ); the . Even if the legendary existence of Sergius 

double identity by the Moslem and Christian authors who treated on his 
premonitorious encounter with the teen-ager Muhammad. If in the Moslem tradition 

 a witness and a guarantor concerning the foretelling of the 

Gospel, uncorrupted by the intervention of the ecclesiastical authorities, within the 
perspective of the anti-Moslem Christian polemists he is nothing but a heretical monk, 
the mentor of young Muhammad and the inspirator of the . In the Moslem 
religious realm two textual traditions concerning the meeting between Muhammad and 

 
cca 704-767/768) in  or the , 

- cca 
833-834) in As- -  or the Biography of the Prophet; the version of Muhammad 

- - -923), included in -rusul 
wa- - - -  or the History of the prophets, kings and caliphs. The Apocalypse of 

 reveals its paramount importance from the perspective of the 
Christian-Moslem counter-history of the VIIIth-Xth centuries. 
Keywords: Genesis 17:20, ,  
(Nag Hammadi Library), Apocalypse of Peter ( ), Nestorianism, Primitive Islam 
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La fel ca demersul hermeneutic care are ca obiect Torah Evanghelia, abordarea 
-

storice dintre 

-
Myriam este Mesia ( - ), Mesager ( ) al lui Dumnezeu, Cuvânt al lui 
Dumnezeu ( -
este Trimisul lui -

 [...]  este un 
1. , IV, v. 155-156 

 

l-am omorât pe Mesia Iisus, fiul Mariei, Trimisul lui !, în vreme ce ei nu l-au 
omorât, nici nu l- - [...] D

-au omorât, ci -a 2. 
-vorlage 

- Biblioteca de la Nag 
Hammadi. Acest text pseudo- - 3 despre 

-a 
spus: Cel pe care l- [...] este Iisus cel viu. Dar acesta, în 

-substitut 
 [...] Iar el era plin 

-a binecuvântat. 
[...] Iar el mi-a spus: -au fost 

-au crucificat este 
întâiul- [...] [...]. 

                                                 
1 , IV, v. 169, Arberry (1991: 97). De asemenea, , II, v. 110; III, v. 30-49; V, v. 18-19, v. 

76-79, v. 115-120; IX, v. 30-33; X, v. 69; XIX, v. 1-98; XXI, v. 25-29, v. 90-94; XXIII, v. 52; LXVI, 
v. 12, Arberry (1991: 14, 49-53, 102, 111-112, 118-120, 182, 205, 302-310, 325, 330-331, 346, 595). 

2 Ibid., 95. 
3 

o copie, o sosie sau un s  dokein ). 
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Prin urmare, el râd -

pléroma 
 (Brashler & Bullard 1988: 

377)4. Docetismul gnostic inclus în  
rd-africane din perioada Bisericii primare de a 

concilia realitatea Dumnezeului infinit al monoteismului biblic cu 

 
Du Christie-Murray (1991: 63)

(cca 386-451)5 ea timpului Hristos ar 

Lógos-  (). Hristologia 
phúseis

persoane (prósopa
Christotókos 

Mesia), dar i se refuza titlul de Theotókos  a lui 

Lógos-ul s-a 
c 

s-a recunoscut ca manifestare a Lógos-
Iisus s- Lógos-ului etern (Loofs 1914: 
93-94)
reunire sau asociere (sunápheia

phúsis prósopon). 
prósopon díomata) interne 

 

                                                 
4 În paginile de mai jos se va face deosebirea între  Apocalipsa 

 ( ). 
5 l Constantinopolului între anii 428-431, sub 

-lea (408-
Conciliul din Ephes (431), în urma conflictului dogmatic angajat cu Patriarhul Chiril al Alexandriei 
(cca 376-444). În  (text siriac datat cca 435-

spune. Timbrul vocii sale era agreabil. Spunea diverse lucruri în momentul 

. 
Cosmas descrie circums lui Theodosius al II-

-un ermitaj situat într-
înmormântat (Nau 1919: 273-316). 
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def
prósopon: persoana 

Lógos-ului divin s-a folosit de instrumentul ( rganon) vizibil al persoanei 
umane a lui Iisus (Grillmeier 1975: 458-463)

prósopa
dialogul intitulat Theopaschites sau Dumnezeul suferitor, Nestorius a argumentat, 
împotriva Patriarhului Chiril al Alexandriei (cca 376-

Lógos-
Iisus omul 

 (Loofs 1914: 6). Acest 
Tegourt  sau Cartea lui Heraclid 

din Damasc trecerii penitente de la prósopa la 
prósopon -

- prósopon 
 Dumnezeu, 

 El, care 
nu era vinovat  
[...] Atunci cum ar fi putut -un 

- - -o în posesie în 
- -
a în care, printr-un act de apropriere, a asociat 

 (Nestorius 1910: 34-35, 76-78). 

- , text 
 

l de Fiu al lui Dumnezeu, dar i 

 

interlocutor musulman cu privire l
Dialogul dintre Patriarhul Ioan al Alexandriei6 

                                                 
6 -686. 
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- 7 8 cca 685-

. În urma decesului 

-

suma de trei mii de dinari pentru a intra în posesia relicvei. 
-

-
pre crucificarea unui tâlhar în locul lui Iisus Hristos, 

în conformitate cu , IV, v. 155-
- -a fraudat 

 (Evelyn-White 1926-1933, I: 171-
Suermann 2006: 104-106). Mina din Nikiou (cca 700) l-
Al-
Patriarhului Isaac al Alexandriei9

or primite de la Dumnezeu. 
-

 : 106, 107). Cu toate 

fost mai curând încordate decât amiabile pe durata secolelor VII-IX. În anii 
831- Al- -833)10 a 

-
                                                                                                                        

- phúsis). 
 

- ice 
(phúsis

 
7 Inclus în arborele genealogic al dinastiei Omeyyazilor în calitate de fiu al celui de al IV-lea Calif, 

n I-ul (623-685), frate al celui de al V- -Malik (646-  al celui de al 
VIII- -lea (cca 682-720), -
685-705. 

8 Versi -vorlage 
4881, Bibliothèque Nationale de France, Paris. 

9 Patriarh miafizit al Alexandriei între anii 686-689. 
10 Al VII-lea Calif din dinastia Abbassizilor, fiu al celui de al V-lea Calif, -  (763-809). 
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sub un dhimma -
-ului. [...] 

11. 
 (secolul al VIII-lea) este cea mai 

- -

, IV, 
v. 169) din . În cadrul dialogului despre cele trei ipostasuri ale 

-trinitar 

-  

-a 
-o de 

-

dumnezei 12. Care este identitat

hristologia 
dinastia Abbassizilor? 

ecolului al VIII-lea sau începutul secolului al IX-lea (cca 800) 
 sau garshuni 

-vorlage 
 din Egiptul de nord13 (Mingana 1931, III: 93-407). În perioada 

islamului primar, acest text pseudo-epigrafic a fost cunoscut atât de Biserica 
Versiunea în 

 un dialog între Iisus 
14  

Torah, Noul Testament . Un paragraf 
                                                 
11 -Hibri (2004: 140). 
12 Roggema . 
13 Pentru a redacta traducerea  din  

Mingana Syr. 106, Mingana Syr. 138, Mingana Syr. 225, Mingana 
Syr. 369, Mingana Syr. 411, Mingana Syr. 446), dar mai ales Mingana Syr. 70
veche  

14 -97 sau 92-101. 
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important din tru (
-

Dumnezeul- -
interiorul Pavilionului [...]  -Cuvânt S-a 
întrupat, iar acest lucru s-a întâmplat în ziua în care îngerul misterului s-

mesajul Meu i l-a transmis ei. În or

forma unui om. Eu, Cel care vorbesc, nu am f

-o tuturor lucrurilor create. El a devenit copil, iar îngerii L-au venerat în 
- -

L-
- [...] 

Iar Eu sunt cel care L- Eu L-
blestemat. Nu L- -

 1931, III: 
111-112). Într-

placul Dumnezeului zelos, iar El L- -a 
pogor - -

-
. 

Toto , proximitatea dintre  (
árchon în manuscrisele 

redactate în  Lucifer  
malefic al lumi árchon  (Mingana 
1931, III: 117) - árchon 

 (Mingana 1931, III: 128)
árchon se va  (Mingana 1931, III: 129)

l- árchon  (Mingana 1931, III: 129) l-
el árchon  (Mingana 1931, III: 130) discipoli 
ai Apostolului lui árchon  (Mingana 1931, III: 151) - árchon 

 (Mingana 1931, III: 152)
viclenia blestematului árchon  (Mingana 1931, III: 363) -au 
venerat pe cel revoltat - árchon  
(Mingana 1931, III: 382). 

cei 
trei mentori evrei ai Profetului Muhammad.  (
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-o în 
pustiu, s

-

de la o oaie [...] 
-puternic. [...] 

-
 

numelui celui dintâi dintre ei este 

doilea este -

[...] 
Prima lit . [...] 

va bucura de autoritate (Mingana 1931, III: 250-255). 

at despre întâlnirea sa premonitorie cu 
adolescentul Muhammad15

-musulmani el nu este decât un 
-ului (Abel (1986, I: 

922-923) pre întâlnirea dintre 

cca 704-767/768)16 din  sau Biografia Mesagerului lui 
- . cca 

833-834)17 în As- -  sau Biografia Profetului; versiunea lui Muhammad 

                                                 
15 

 sau Sergius 
 nu este un substantiv, ci participiul pasiv al verbului b-h-r

 

(2009: 56-60 timologia cuvântului -  surselor 

sau Sergius  pentru a respecta 
regulile gramaticale ale limbii siriace (Payne-Smith 1903: 41).  

16 -musulman, originar din Medina. 
17 -musulman, originar din Basra, stabilit în Egipt. 
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- - -923)18

al-rusul wa- - - -  sau . 
Versiu

-Muttalib (549-619)19 
-

- -
nivelul ontologic de Profet ( ) al lui 

 

. [...] -a 
remarcat pe Apostolul lui , în timp ce caravana se apropia, deoarece un nor îl 

-au oprit la umbra unui 
 privit norul care acoperea copacul cu umbra sa, iar 

-a 
. 

- -
i-

20). [...] -

 i- -a 

. 
 

a crescut, iar Dumnezeu l- -a 
-

-a recunoscut drept Cel loial
- 21. 

                                                 
18 -  în 

 
19  
20 Aluzie la Ioan 16:7-15. 
21 As- - , în Guillaume (1955: 79-81). Roggema 

(2009: 38-39; 39, n. 7) -XIV care au inclus în 

- - ; Ibn Bukayr, -siyar wa-l-
al- - ; Al- - ; Al- -nubuwwa
al-nubuwwa; Ibn Al- Sifat al-safwa Al- -l- ; Ibn Qayyim Al-Jawziyya, 
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Al-

-

se afla un loc în care poposeau toate caravanele care traversau regiunea. Caravana 

[...] 

-au trezit. [...] 
- -a spus. 

[...] 
. Descrierea 

 
(Al-Ta 1867-1874, II: 244-246)22. 

În capitolul al VIII-lea din - - - - , Cronologia 
 sau Semnele secolelor trecute  Ahmad 

Al- -  -nestorian 
- - 23  

Al- 24 cca 830 la curtea 

                                                                                                                        
- ; Al- - ; Al- - - -

al- -l- - - - ; Al- - ; 
Ibn Sayyid Al- -athar; Al-  - -l- Al-

- . 
22 Roggema (2009: 39-40; 40, n. 9) -XIII care au inclus 

Al- - Al- - Al-musannaf Al-
wa-l- ; Ibn Qayyim Al-Jawziyya, - ; Al- -nubuwwa

-nubuwwa; Ibn Sayyid Al- -athar; Al- -
sus-
de-sine- - - -  - Al-
l- h . 

23 - cca 801-873), enciclopedist musulman 
-

. 
 la 

-
Apologia Pseudo-Al-  eiste 
sub dinastia Abbassizilor. 

24 Membru al clanului  din tribul Quraysh. 
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Califului Al-

ce  
Apologia lui Pseudo-Al-  ( ) cu 

abordare exegeti Apologiei în 
25. Textul 

-

spre Arabia cu -
-a întâlnit pe Muhammad, au avut 

-
 

ura evreilor, este m  
(S. V, v. 85)26

 
-

[...] 
-ului) Quraysh 27, când a preluat puterea, a 

imixtiune28. Iar aceasta era copia care concorda cu Evanghelia -a fost 
 (Al-  23-25). 

Bignami-Odier et al. (1950: 131-132) 
Petru (  

-XIII), 

                                                 
25  (Ms. 257) intitulat 

 (identic cu Apologia . 
26 , V, v. 85, în Arberry (1991: 113)

 . 
27 Primul  cca 598/600-661) a 

 
28 ) Torei, Evangheliei -ului în calitate de  sau 

- -240). La 
începutul secolului al IX-

Evangheliei
- -  sau  - -a-  sau Cartea 

Evangheliei în calitate de mesaj 
divin (Beaumont 2007: 241-255). 
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 (Roggema 2009: 61-62). 
Adeseori aceste scrieri sau rescrieri apocaliptice-polemice au drept scop construirea 

- -

religios islamic (Funkenstein 1992: 66-81)   
 -

Muhammad a fost un fals profet, -ul nu este un text revelat, un mesaj divin, 
 Prim-planul narativ 

 edactat, în 
calitate de magistru, o carte pentru a-

 (Roggema 2009: 29-35)
- - -un stadiu incipient, în 

, cea mai veche luc  

 

lui 
Dumnezeu  . Fragmentul care descrie 

-
rescris în Cronica lui Dionysius din Tell- 29 -
sub -a dat legi pe 

-

orice lege c

ea le era impus
-a poruncit Dumnezeu

(Chabot 1895: 5). 
În calitate de rescriere contra- -

califatului lui Al- -833),  

                                                 
29 Patriarh al Bisericii Ortodoxe Siriace între anii 818-845. 
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 (Roggema 2009: 64, 87). În acest context, în cele patru 
versiuni30 tradu

despre personaje definitorii ale mesianismului musulman din perioada Umayyazilor 
(661- Abbassizilor (750-1

-

 
fiilor lui Ishmael31  (Roggema 2009: 61-93)32. De 
asemenea, într- Dan. 7:1-9,  (

 33, în orizontul apocaliptic, la 

34 
cu leul, a reprezentat regatul babilonienilor; a doua fi

                                                 
30 

 
31 - -

 (Gen. 17:20 Fiii 
lui 9, 271-
236, 243-244, 246-250, 260, 279-280, 357-
Petru ( ). 

32 iile militare ale 
pesharim de la Khirbet Qumran, 

Habakkuk pesher sau 1QpHab unde 
tinei (cca 609-587 î. de H.) din Cartea lui 

Habakkuk/Avacum cca 63-54 
kittim  apocaliptic: 

kittim -i 
kittim [...] kittim, care 

[...] kittim, care 

mânie 
(Vermes 1990: 283-289  122-133). 

33 Puiul de leu  de mai multe ori în 
 ( ), cf. Mingana (1931, III: 241-242, 244, 246, 258, 260, 271, 274, 279, 

281-282). 
34 

 , iar pe 
(Mingana 1931, III: 232, n. 4). 
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copiii lui 35

regatul copiilor lui  
Isa. 21:
in durata regatului copiilor lui , iar regatul 

-233). 
În contextul ecleziastic siriac al secolelor VII-IX, identitatea a

-
orientale anti-chalcedoniene. Propaganda anti-

 

- Istoria 
Bisericii, s- 36 
inclus în Chronographia sa37

 

structurii politico- -
 

 (Van Ginkel 2006: 183-184). 
, 

- -
, 

, IV, 
v. 169 (Roggema 2009: 105, 275, 345, 397). Întrebarea 

pro-nestoriene 

                                                 
35 Copiii lui   ( ). Mingana 

(1931, III: 232-233, 237, 239, 259, 261, 272-273, 275, 280, 357). 
36 Patriarh iacobit al Antiohiei între anii 1166-1199. 
37 Chabot (1899-1924, II: 412-

-a adus din 
 ne elibereze, prin ei, din mâinile romanilor. 

Într- -au fost 
-au 

 de Taiyayè 
-

-177). 
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sau pro-miafizite, pro-chalcedoniene sau anti-

-
s-  (Roggema 2009: 106, 277)

- ristos este 

a locuit în pântecele sfintei Fecioare Maria. [...] Cuvântul lui Dumnezeu a coborât 
-  

 (Roggema 2009: 105-106, 345). 

într-
prezen -a 

[...] 
Cuvântul au locuit 

[...] -
-a spus acestei femei [...], deoarece El este Cuvântul lui 

(Roggema 2009: 106-107, 
399). 

Crezul din 
Nicaea

suri, Unul în 
[...] 

-
-

 
(Roggema 2009: 107, 453). , 

, IV, v. 155-
d

(Roggema 2009: 
107-108, 138, 463). , XLIX, v. 1438, 

) în Hristos, iar islamul este 

                                                 
38 , XLIX, v. 14, Arberry (1991: 538)

lui  ierde nimic din faptele voastre . 
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supunerea ( ) discipolilor lui Hristos  (Roggema 2009: 146-148, 493)39. Scopul 
 

, II, v. 28240

pe care a auzit-

 (Roggema 2009: 467). 
În calitate de text revelat, de -  sau Cuvânt al lui Dumnezeu, 

Qur -

Torah Evanghelia
H  

- -o serie de texte apocaliptice-polemice pseudo-epigrafice 
redactate în secolele VIII-
t

-martor 
-do

-

                                                 
39 În ceea ce pr , Crone & Cook (1977: 8-9, 19-20, 160, 161, n. 57) 

 
mahgraye

 
akedah lui Isaac (Gen. 22). În calitate de  hijra 

hijra lui Avraam ca hijra 
hijra Apocalipsa ului copt Samuel din 

-
VIII- umma 

 Basset 1909: 408). Sintagma ummat al- -  
Ziadeh (1915-1917: 377). 

40 , II, v. 282, Arberry (1991: 42)

-
[...] . 
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-istorice concepute de 

 sau fragmente ale Crezului din Nicaea. 
-

religios care 

Hi -

-
profetologia muham  

armatele arabe aflate sub comanda califilor

. 
Rescrierile pseudo- bbassizilor 

(textul în  al , - , ) au 
-

-catehumen 
-ul nu a fost revelat de Arhanghelul 

Gabriel, ci a fost conceput de 
detensiona diverse conflicte în cadrul tribului Quraysh -

- Evangheliei
de erminat 

are aduce 

at bizantin. 

islamului prin mijloacele narative-teologice ale contra-
-epigrafice din secolele VIII-
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Aceste rescrieri nu au numai un sens contra-
pseudo-
Scopul politico-
anti-
musulmani a fost substituirea unei -istorice incomprehensibile 
printr-un ideal teocratic sub-

-

aceste rescrieri pseudo-

propagandistice, infinitul teocratic- hamice. Pe acest fundal 
-

 atât 
incluse în -ului evi

abrahamice. 
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LE DON DES LANGUES ET L ENERGIE DU DIRE 
CHEZ SAINT PAUL. UNE APPROCHE NÉOPRAGMATIQUE 

 

 
CONF. DR. GABRIEL MARDARE 

 
mardareg@yahoo.fr 

 
Abstract: The purpose of our analysis is to determine the limits of understanding the 
language action at Paul of Tarsus. Their cause can be located at two levels: 1) 
ideological, by interpreting the ideological apostle behavior (which has assimilated the 

to cultural context, the confrontation between Catholicism and Protestantism. In the 
center of our analysis is the First Epistle to the Corinthians, chapter XIV, whose 
appearances in French over time were followed in seven translations of Scripture. 
Based on these fragments we concluded that illocutionary intention and the recipient 
match prevails (at St. Paul and his translators) on semantic correspondences and 
stylistic searches. 
Keywords: i  

 

 
Préliminaires 

Pour Cioran, Paul de Tarse était de « Juif non Juif, un Juif perverti, un traître » qui 
 fureur, halètement, hystérie de bas étage, 

incompréhension pour la connaissance, pour la solitude de la connaissance ». Il en 
retient «  » qui seraient 
«  » (Cioran 1995: 928-
« agent électoral » 

-t-on 
[...]. Et pourtant, elle finira par se retrouver dans cette foire des formes et idées 

 
 

tre et le Communicateur 

1.1. La position scandaleuse de Cioran est en effet confirmée par la mainmise sur 
 les serviteurs de la 

nouvelle religion du XXIe siècle (la Consommation), qui succède au messianisme de 
la trinité Marx-Engels-Lénine, au moment où le « paradis sur terre 

e froide. 
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Journalistes et « Relationnistes 
faire de «  
qui  publiquement ou pudiquement  se prennent pour des « formateurs 

  Ratting », 
divinité insaisissable de cette société du spectacle.  

On est surpris en revanche de voir que le virus de «  » 
 de propager le savoir de la Foi. Ainsi un 

auteur roumain, qui réalise le Dictionnaire des Saints Orthodoxes (Preda 2000) dans un 

de succès vante ainsi les mérites de St. Paul: « la mission évangélisatrice fut la plus 
ample et la plus fructueuse ». Le spectre du quantitatif (qui hante les sciences 

1) est bien présent.  
1.2. Il existe également une perspective qualitative e Saint Paul et 

nombre qui compte mais le paradigme.  
Ce dernier mot a acquis une 

un outil de classification pour les grammairiens, récupéré par Saussure et 

le: il ne désigne plus une liste réelle 
et fermée (comme en grammaire) ni une liste virtuelle et ouverte sous certaines conditions 
(comme pour la linguistique moderne) mais « une conception théorique dominante 
ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée » (v. 
CNTLR). Il y aurait en effet au moins deux paradigmes à prendre en compte dans 
le cas de Paul de Tarse : 

1.2.1. différentialisme autant par le discours que par 
les pratiques qui règnent les relations entre les groupes humains. Dans le premier 

 
mode idéologique ou religieux 
(romain, catholique, européen issu de la Révolution française, russe, communiste, 

« irréductibles les unes aux autres » (Todt 1994: 19)  
philosophe Alain Badiou2, lance une formule destinée à devenir mémorable: «Pour 
moi, Paul est un penseur-

Il fait surgir la connexion, intégralement humaine, et dont le destin me fascine, 

                                                 
1 Audimat (nom masculin) [avec une majuscule] - dispositif adapté à un récepteur de radio ou de télévision et 

servant à mesurer le taux d'écoute d'une émission. 
2 Auteur contradictoire, alliant l idéologie d extrême-gauche à une certaine vision conservatrice de la « vieille 

France » qui lui a valu l accusation d antisémitisme.  
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-pratique, qui est la 
matérialité subjective de cette rupture »3. 

 événementielle »,  dont Badiou 
un philosophe marxisant fut un promoteur agressif (Badiou 1988), rentre 
parfaitement dans la « logique communicationnelle 
des Relations Publiques, même si  dans ce domaine qui fait fantasmer la nouvelle 
génération  le terme « événement » couvre des activités où la socialisation a un but 
très précis. Cela explique pourquoi un auteur hollandais de langue anglaise a 
tellement insisté sur cette notion-
et pour la religion de la Communication « event 
« mondaine ». Lorsque Marc de Kessel travaille sur le sens de ce mot, il le fait 
entrer en trois sections de son travail: 1. Event; 2. ...; 3.  
(Kesel 2007: 9-11). Ce faisant, il rentre dans le modèle de la presse « people », où 

revanche, pour un lecteur de la publication « Famille chrétienne », «  » 
était à chercher chez Badiou lui-même: « me gauche, qui 
est si imbue de son athéisme salvateur, commence à entrevoir le caractère 

 »4. 
ernaute ne fait que dire une opinion, on ne saurait lui reprocher 

une formule plus nette: le marxisme et le communiste en général était un « succédané 
de religion » (Berdiaev 2006: 517). Aussi est-il impossible de parler de « régression » par 
rapport au message du christianisme car une contrefaçon ne saurait être comparée au 
produit original5
christianisme que la « nouvelle religion » a su exploiter efficacement, par le mécanisme 
de la violence. Cela dit, il faut également que les fidèles conçoivent la Foi comme une 
espèce de 
Nicolae Steinhardt, Juif né en Roumanie, qui a fait le tour des synagogues de Bucarest, 
ensuite celui des lieux de culte protestants en Suisse et en Angleterre avant de se 
convertir 
trouver sa vocation, pourrait être une illustration du désarroi de toute une génération 

sont plutôt mal vues par les coreligionnaires6 et déclenchent souvent les suspicions des 
chrétiens, nous retiendrons du texte fondamental de Steinhardt un fragment qui 

                                                 
3 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse, dernière visite 27-janv.-12. 
 

5 Aucun gourmet, par exemple, ne se laissera tromper par l appellation « caviar 
poissons des mers du Nord. Celui qui entre dans le jeu et veut « faire gourmet » finira par accepter le 
mensonge gustatif.  

6 Voir certaines réactions de Juifs français vis-à-vis d un personnage parvenu au rang d archevêque de Paris 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Lustiger#Jeunesse_et_conversion). 
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témoigne de la confusion entre Foi et Foire, entre profession de foi et relations 
publiques. 
 

« Je vais voir de nombreuses associations et centres religieux. Leurs noms sont partout dans 
les rues de Londres, on dirait des sociétés commerciales. Ici, la religion est partout, on 

nt, la discrétion 

la façon la plus naturelle. Combien de fois, en passant devant un immeuble qui portait une 
 ! [...] 

naturelle, quelques instants de silence méditatif à deux » ou une prière. Lets us pray  et 

archives, comme si la personne venait de sortir un mouchoir blanc pour nettoyer les verres 

comme ils disent » (Steinhardt 2005: 82-83)7. 
 

vers la figure de Saint Paul après avoir prêché la marxo-lénino-maoïsme (Badiou 
1970) est (en petit) une copie de la métamorphose de Saul en Paul. Par ailleurs son 

par Büttgen (2001)8, qui remarque le caractère exceptionnel de la rencontre de 
plusieurs auteurs importants. 

1.2.2. La rupture en tant que geste différenciateur. Celui qui propose cette image est 
moins célèbre que Badiou mais il travaille lui-aussi sur le registre des formules 

-Michel Rey (Paul ou les ambiguïtés)9 qui ramène Saint 
Paul à notre époque: 
 

« La pensée paulinienne imprègne toute notre conception de la politique; elle en organise, le 
plus souvent à notre insu, les principales articulations [...]. Son discours sépare en toute 
netteté le présent du passé. Le passé est désigné comme ne pouvant pas comprendre et 
reconnaître les formes de la nouvelle réalité ». 

 
 Paul de Tarse 

capables de proposer des « paradigmes 
volonté et les ressources de les publier. Ce qui devrait nous inquiéter. 

1.2.3. 

                                                 
7 Passage daté « mai 1939 ». Mais la datation est vraisemblablement une reconstruction de la mémoire, comme 

dans la plupart des passages se rapportant à une période antérieure à la libération de leur auteur. 
8 Il s agissait en fait d un phénomène concernant la vie culturelle en France car, si l on regarde de plus 

près la liste, le livre de Badiou était en compagnie de deux traductions: Jacob Taubes, La théologie 
politique de Paul. Schmitt, Benjamin, Nietzsche et Freud et Giorgio Agamben, Le Temps qui reste. Un 
commentaire de l Épître aux Romains. 

9 Le livre paraissait en 2008 aux Editi Olivier, Paris. L extrait que nous avons cité entre dans l
Wikipédia propose sur Paul de Tarse. 
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 pris à 

occide

 

public très large (RU1

prophètes de son temps10. On ajoute à cela le thème de la profondeur et de 
11. Le couple « énergie » et « indépendance igne 

évidemment du paradigme « activisme-violence-rupture » qui nous est proposé par 

révolutionnaire (au sens politique ou social)12

i était « avant » et ce qui est advenu « après » Jésus. Le motif 
de la « vie nouvelle », plus explicitement formulé dans un article consacré à 

RU2

is se rapporte à la Sainte Histoire13. Ce qui veut dire que 
 dans une première approche  la « rupture 

rendent compte. 
Par ailleurs, l

Florenski (en 1906)  
violents, ont trouvé la force 
personnages qui avaient commis des attentats. Le second a même publié le texte de 
son homélie (intitulée « la voix du sang ») ce qui lui a valu une condamnation à 
trois mois de prison (Ion Ica jr., dans Florenski 1999: VI).  
 
2. Le corps humain et le corpus 

 

autour de la figure de Paul de Tarse, de chercher sur la toile du Web les images de 
 intellectuel  voire trivial - pour les 

                                                 
10 En russe : « 

 ». 
11  ». 
12 «  ». 
13 «  

 ». 
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pour la compréhension de ce qui sépare « Paul » de « Pavel 
fidèles séparés par le Grand Schisme (v. Annexe).  

lui donne (dans les peintures), soit enfin en vertu des lois de la perspective. Or rien 

empare pour réduire les coûts de fabrication et pour se lancer dans la course 

nullement lié à des détails des bâtiments de ce monde, on ne saurait le voir 
apparaître en public, sur une place  fut-elle située devant une cathédrale.  

ent en raison de son rapport avec le livre  souvent 

erre. Ces paroles ont donc plus de chance à 
être retenues que son visage. On pourrait penser que cela est un avantage pour le 
texte, qui ne varie pas, alors que son aspect physique change en fonction de la 
confession (il peut être rendu par une statue chez les Catholiques, jamais chez les 

-aussi, les variations sont plus importantes en 

restaurations. Même un auteur français  peu intéressé par 
 

 
« 

de Paul écrits vers 150 en Asie Mineure [...]. Les mosaïques et les peintures orientales 
peuvent fournir quelques indications. La représentation de Paul est toujours fixe: maigreur, 
calvitie, regard perçant, une barbe taillée en pointe et un large front. Peut-être ces images 

- -elles une idée du souvenir 
 » (Burnet 2000). 

 
portrait  on a des textes lui 

appartenant. Or ceux-ci ne sont pas/ou le sont moins  
par des défaillances de la mémoire des témoins, comme cela arriva pour 

-aussi on se heure au problème de la 
paternité des Epîtres14. Cela est dû, entre autres, à la constitution des recueils de ses 
textes, opération impossible à dater. On sait que ses Epîtres étaient connues vers la fin 

                                                 
14Au sein des épîtres pauliniennes, les exégètes ont pris coutume de distinguer entre les épîtres authentiques, 

qui sont de la main de Paul et les épîtres deutéro-pauliniennes (mot à mot «du deuxième Paul ») qui ont ses 
disciples pour auteur. Ces dernières sont en effet depuis longtemps entrées en procès (style plus lourd, 
vocabulaire un peu différent des autres épîtres, présence d une théorie des anges étrangère au paulinisme 
ainsi que de projets de voyages qui ne cadrent pas avec ce que l on sait par ailleurs des itinéraires pauliniens. 
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publié un recueil beaucoup plus ample que ce qui fut retenu ultérieurement15. La 

fougue de son style), information qui met en doute la classification de Burnet. Aussi 
doit-on compter sur une collection canonique (à dimensions variables) et sur la 
fidélité des traductions en tant que garant de stabilité du message de Paul. 

Cette stabilité du texte est pourtant illusoire et nous en eûmes la preuve en tant 

préoccupations dans le domaine des Saintes Ecritures, nous fumes très choqués en 

en milieu francophone, revisitée périodiquement) et la surprenante traduction de 
Chouraqui (conçue comme produit « ne varietur ». Cela nous a poussé à « creuser » 

digitale 
culturel) peuvent rencontrer en tant que « déclinaisons » de la Bible en français.  

don de la prophétie) de la première Epître que Paul adressa aux Corinthiens16.  
 
3. Sainte-Écriture, langues, idiomes, styles et combats 
 
Le lecteur « Toulemonde 
langue de communication courante, avec tout ce que comporte au niveau des 
interférences entre 17 du texte dont il dispose et les nombreux idiolectes qui 

 news factory » 

e parler semble 
« naturelle »  
formation philologique de base, on ne se pose jamais le problème que le texte lu 

u 
 

Et pourtant Lortsch (1910: chap. 16.3.1), agent général de la Société Biblique de 
-rendu concernant 

ures. Son analyse se développe sur deux axes: 1) la différence entre 

                                                 
15 RU2: commentgroup/brs89/pavel. 
16 Il y a plusieurs raisons à cela: a) la « guerre des langues » à une époque où l anglais a acquis une position 

hégémonique (sinon monopolistique) dans tous les domaines de la production/diffusion du savoir; b) 
l utopie de la langue « translogique » (zaoumny yazyk) du poète russe Khlebnikov; c) l importance que 
Thomas d Aquin a accordée à la connaissance des langues en tant que facteur de transmission de la Foi. 
Dans la Somme Théologique; nous pensons surtout à l analyse des trois charismes (de la Langue, du Discours et 
des Miracles, v. Questions 176-178); d) la corrélation que Pavel Florenski a cru utile de relever entre la notion 
de Vérité et ses représentations idiomatiques. 

17 Terme peu connu en France, il est utilisé par les adeptes des formalistes russes pour désigner l ensemble des 
modalités utilisées par le locuteur d une langue (style individuel). Il est en rapport avec idiolecte (actualisation 
de l idiostyle, que l on préfère parfois pour aborder les textes). 
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les versions catholiques, 2) les aspects qui différencient les versions protestantes 
(beaucoup plus nombreuses). Il a pu en tirer deux conclusions: 

a) les inexactitudes protestantes ont été moins nombreuses et leur durée de vie plus 
brève (en raison des révisions plus fréquentes des versions lancées sur le marché); 

b) on ne saurait envisager la mauvaise fois pour expliquer ces phénomènes: 
chacun des traducteurs était connu par sa vie pieuse, au service de la vérité; ce que 

 ce petit élément individuel 
qui entre dans la faute comme dans le péché ». 

 en dehors des milieux savants  les différences 
entre Catho

réalisée avant la guerre franco-prussienne18

personnes, les effets de la loi de 1905 en revanche concernaient un nombre 
 cléricaux ». En effet, un 

politiquement la confession protestante. 
 

« 
tient ses pouvoirs que de Dieu et les délègue au clergé, maître absolu en matière religieuse. Les 
Églises protestantes françaises ont une constitution démocratique et parlementaire. C'est le 
peuple qui choisit ses représentants et qui, par eux, nomme son clergé. La prédominance ou 

les assemblées délibérantes; Le centre 

 
autonomie complète » (Briand, 1905: 103). 

 
La Troisième République agitait donc trois spectres: 1) la Monarchie; 2) la 

s défenseurs de la cause 
monarchique allaient se servir de ces aspects pour en dériver une perspective 

 
 
« Ce qui agit sur les idées, ce ne sont pas, comme le croyait Taine, les circonstances 
géogr

djuvant ou 
élément physiologique ou psychologique » (Daudet 1934: 62-63). 

 

dans un passage des Actes des Apôtres (2:1-2:11). 
 

                                                 
18 La plupart de ces inexactitudes ont été relevées par un certain Douen dans un article paru en 1868 dans la 

« Revue de Théologie et de Philosophie » éditée à Strasbourg. 
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4. Langue et discours 
 

On dira, dans le jargon de la communication interculturelle, que la perspective des 
Actes était universaliste tandis que la/le politique de la France faisait entrer les pratiques 

« l » de la doctrine révolutionnaire de 1789). Il est probable que ces 
conflits aient contribué à accentuer les différences stylistiques entre les versions 
produites au sein des deux confessions. Il est également vraisemblable que les autres 
versions aient t
nouvelles nuances et des façons différentes de reconstruire en français ce qui est dit 
dans la Bible. En ce qui concerne le noyau des mésententes, on le trouve dans le 
texte même des Actes,  divers auteurs. 
 

MARTIN Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des 
Grecs contre les Hébreux, sur ce que leurs veuves étaient méprisées dans le service 
ordinaire. 

DARBY 
 

Or en ces jours-là  
des Hellénistes* contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le
journalier. 

        SEGOND  

 
En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent 

contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se 
faisait chaque jour. 

BJ En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures 
chez les Hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disaient-ils, on 
négligeait leurs veuves. 

CRAMPRON 
 

En ces jours-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes élevèrent des 
plaintes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service de 
chaque jour. 

 

matérielles. Mais les traductions divergent par la focalisation des faits et des 
perceptions: 

 
Le service ordinaire (quotidien, de chaque jour, 

ordinaire, journalier) 

 
La distribution qui se faisait chaque jour 

Les femmes étaient négligées Les femmes étaient méprisées 
 
Il est facile de constater que la distribution est une façon plus explicite du service que 

dire de mépriser. Il y aurait en effet la différence entre la faute et le péché.  

-t-il, 
En effet, à cette époque-là il vivait entre 

prend en compte ce que nous dit Florensky (2002: 47) du rapport entre la Langue et 
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la Vérité dans la Deuxième épître, portant un titre bien éloquent: «Somnenje» (Le 
Doute).  

-ce que du fait que le 
russe utilise deux termes, en «concurrence libre» dans les dictionnaires destinés aux 
étrangers: « pravda » et « istina ». Mais la première est en rapport avec ce qui est en 
correspondance avec la réalité ( ) et peut, à la limite, être traduit 
par « istina ». Ce deuxième, en revanche, concerne « ce qui existe dans la réalité » 
(  », ce qui la reflète (« otrazhaet »). Le premier mot, 
compromis par son utilisation en tant que titre de journal officiel, est secondaire dans 

 
On peut supposer que ce qui était vrai pour Paul quand il pensait en grec (où le 

en vertu de contenu, soit par le biais de la forme). Son problème était donc de concilier 
ces trois registres en trouvant la Vérité. Or la Première Epitre adressée aux Corinthiens 

plusieurs cultures.  
On y ajout Epître allait être 

lue publiquement
traducteurs peuvent ignorer le conflit intérieur de Paul, ils ne sauraient éviter 

tre ces deux perspectives: cela entraînera des options de rythme et de 

 
 
5. Les « langues » de Paul et leur image dans la traduction 
 

sans discernement dans une communauté à une expression plus juste de la prophétie. 

 
ommunication, on a 

affaire à une communication de crise (Burnet utilise le dernier mot dans le titre du 
chapitre dont nous avons extrait le passage). Or les diverses traductions prouvent les 

message de Paul à 
cause des filtres stylistiques imposés par le temps et la perspective confessionnelle. 
Notre choix (voir les références à la fin du texte) a tenté un équilibre entre les 
époques: trois traductions sont à cheval sur les XVIIIe et s XIXe siècles, deux 
franchissent le seuil entre le XIXe et le XXe, deux sont publiées durant la seconde 
moitié du XXe siècle et entrent déjà dans le jeu du marketing et de la promotion 
culturelle dans les médias. 
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Ainsi le premier verset met en difficulté les traducteurs en leur imposant un choix 
entre le syntagme nominal (le don de la prophétie) et le verbe (prophétiser). 

 
Recherchez la charité; aspirez 
aussi aux dons spirituels, 
surtout à celui de prophétie. 

(BJ) 

Recherchez la charité. Aspirez aussi 
aux dons spirituels, mais surtout à 
celui de prophétie. 

(SEGOND) 

Recherchez la charité. Aspirez 
néanmoins aux dons spirituels, mais 
surtout à celui de prophétie. 

(CRAMPON) 
 

avec ardeur les [dons] spirituels, 
mais surtout de prophétiser. 

(DARBY) 

 
Etudiez-vous à la charité; désirez 
aussi avec ardeur les dons spirituels, 
mais surtout celui de prophétiser. 

(OSTERVALD) 

 
Recherchez la charité. Désirez avec 
ardeur les dons spirituels, mais 
surtout de prophétiser. 

(MARTIN) 
 

Au XVIIIe siècle, dans 

Paul considère désirable. Les solutions modernes préfèrent travailler sur 
a classe nominale et par le truchement du 

nombre (dons spirituels vs. celui de prophétie). Cette modulation grammaticale 

chrétien, même si elle le précède: « Telle est la nature de 
symboles des dieux: unicité de formes dans les hiérarchies les plus élevées, 
multiplicité de formes dans les plus basses » nous dit un certain Proclus19. 

Le second verset oppose la Bible de Jérusalem (non confessionnelle en 
principe) à toutes les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOURAQUI SEGOND DARBY OSTERVALD MARTIN CRAMPON 

OUI, CELUI 

QUI PARLE EN 

LANGUES NE 

En effet, celui 

qui parle en 

langue ne parle 

Parce que celui 

qui parle en 

langue ne parle 

Car celui qui 

parle une langue 

inconnue, ne 

Parce que celui 

qui parle une 

Langue 

En effet, celui 

qui parle en 

langue ne 

                                                 
19 Cité par Jean Pépin, Linguistique et théologie dans la tradition platonicienne, dans « Langages », 65 (1982), p. 115. 

Proclus (412-486) est le pl
nous sont parvenues, dont le Commentaire sur le premier livre des Eléments d Euclide, son chef d
ouvrage qui commente notamment les définitions géométriques d Euclide, on peut se faire une idée précise 
de la définition métaphysique que Proclus donne aux objets mathématiques. 
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PARLE PAS AUX 

HOMMES, MAIS 

A ELOHIMS.  

PERSONNE NE 

L ENTEND ET, 

DANS LE 

SOUFFLE, IL 

DIT DES 

MYSTERES. 

pas aux hommes, 

mais à Dieu, car 
personne ne le 

comprend, et 
c'est en esprit 

mystères. 

pas aux hommes, 

mais à Dieu, car 
personne ne 

esprit il prononce 

des mystères. 

parle pas aux 

hommes, mais à 
Dieu, puisque 

personne ne 

prononce des 

mystères en son 
esprit.  

[inconnue], ne 

parle point aux 
hommes, mais à 

Dieu, car 
personne ne 

l

prononce ne sont 

que pour lui.  

parle pas aux 

hommes, 
mais à Dieu, 

car personne 
ne le 

comprend, et 

mystères.  

 
Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu; personne en effet ne comprend: il dit en esprit des choses 
mystérieuses (BJ). 

 
Pour la perception courante, « les choses mystérieuses » sont en rapport avec le 

iennent au 

référence. Mais la plus forte polarisation est, dans le cadre de notre analyse, entre 
deux  doctrine. 
 

BJ CHOURAQUI 

Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et 
vous parle en langues, en quoi vous serai-je utile, si ma parole 
ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni 
enseignement? 

Maintenant, frères, si je venais chez vous parler en langues, en 
quoi vous serais-
connaissance, inspiration ou enseignement ? 

 

DARBY 

 

             OSTERVALD 

 

MARTIN 

Et maintenant, frères, si je viens à vous 
et que je parle en langues, en quoi vous 
profiterai-je, à moins que je ne vous 
parle par révélation, ou par 
connaissance, ou par prophétie, ou par 
doctrine ? 

Maintenant, frères, si je venais parmi 
vous en parlant des langues, à quoi 
vous serais-je utile, si je ne vous 
adressais des paroles de révélation, ou 
de science, ou de prophétie, ou de 
doctrine?  

Maintenant donc, mes frères, si je viens à 
vous, et que je parle des Langues 
[inconnues], que vous servira cela, si je ne 
vous parle par révélation, ou par science, 
ou par prophétie, ou par doctrine ? 

 

SEGOND 

 

CRAMPON 

Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je 
venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas 
par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par 
doctrine? 

Voyons, frères, ce quelle utilité vous serais-je, si je venais à 
vous parlant en langues, et si je ne vous parle pas par 
révélation, ou par science, ou par prophétie, ou par doctrine? 
 
 

 

Toutes les traductions réalisées doctrine, 
ce qui ne saurait être sans signification (v. CNTRL, où ce terme semble très 
valorisé). On remarquera que le terme enseignement est plutôt du côté pratique, de 

doctrine renvoie à un univers plus abstrait et 
 

Nous allons tenter de passer de la modulation linguistique des notions au registre 

exemple de modulation stylistique qui implique des recentrages de la représentation 

sur des registres différents. 
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La variante explicative directe  Ainsi en est-il 

notes, comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la cithare? » (BJ).  
La variante développée 

instruments grâce à des mécanismes grammaticaux assez transparent: 
ce qui est inanimé et donne 

des voix, comme flû
puisse distinguer,/ comment connaître ce que joue la flûte ou la cithare ? » 
(CHOURAQUI); 

versions du XVIIIe, toutes protestantes); 
objet 

des versions qui, par ailleurs, sont concurrentes du point de vue confessionnel au 
début du XXe siècle. 

dictionnaire pour y trouver une explication vraisemblable  (CNTRL)20. 
Le tableau de la distribution des choix sémantique est, en tout cas, instructif. 
 

DARBY 

 

OSTERVALD MARTIN 

De même les choses inanimées qui 
rendent un son, soit une flûte, soit une 
harpe, si elles ne rendent pas des sons 
distincts, comment connaîtra-t-on ce qui 
est joué sur la flûte ou sur la harpe ? 

De même, si les choses inanimées 
qui rendent un son, soit une flûte, 
soit une harpe, ne forment pas des 
tons distincts, comment 
connaîtra-t-on ce qui est joué sur la 
flûte, ou sur la harpe ?  

De même, si les choses inanimées qui 
rendent leur son, soit un hautbois, soit 
une harpe, ne forment des tons différents, 
comment connaîtra-t-on ce qui est sonné 
sur le hautbois, ou sur la harpe ?  

 
SEGOND 

 

 
                                       CRAMPON 

Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte 
ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment 
reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? 

Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte 
ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment 
connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe?  

 

6. En guide de conclusions 
 

plusieurs versions du XXe siècle diffusées e
données sur les préférences des serviteurs du culte de même que sur les versions 
prescrites/proscrites. 

Le développement de la comparaison avec le monde chrétien oriental serait un 

                                                 
20 « Action précise, dont la dénomination reste vague par convention tacite entre les membres de la 

art. déf. sing.] L acte sexuel. Faire la chose. Faire l amour. 
Être porté sur la chose. Être enclin aux plaisirs érotiques:  
Ç a t y du vice!... Ah ça: t es porté sur la chose?... » (Corbière 1873: 197). 
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Roumaine sont très visibles à Paris et se servent du français comme seconde langue, 
intervenant le long du service dominical: utilisent-elles des traductions françaises déjà 
présentes sur le marché (et dans ce cas laquelle/lesquelles), retraduisent-elles les 
versions nationales appelées « synodales » ? 

contextes du rituel. Le quatr
dans un modèle de la communication basée sur la composition de quatre séries 

21. 
Certaines enquêtes sont pourtant malaisées, sinon utopiques, à cause justement 

de la discrétion de nombreux fidèles et de la retenue des serviteurs du culte. 
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Abstract: The present study focuses on the theological and ideological tenets that made 
up the community boundaries in the Persian province of Yehud (Judah). Because most 
of the biblical literature was at least revised during the post-exilic period, it was assumed 
that narrative texts from the Pentateuch, the so-called Deuteronomistic History, 
Ezra-Nehemiah and the Chronicles could be read as challenging views about the 
gradual participation of different tribal and ethnic groups to the sacral community of 

-2 and 
23:1-3, 7-8; Ezr. 9:1-2, 11-12; 1 Sam. 15; Judg. 4 and 5; Gen. 34 and 49 and 1 Chr. 
21:6-8 are analyzed against the specific background of the Achaemenid period, with the 
conclusion that an ideological conflict model fits best with the social and historical 
settings. 
Keywords: Yehud, community boundaries, post-exilic Israel 

 
 

 
 
De -21 s- s în robia 

cf. Ier. 32:43; Lev. 26:33-35), iar din texte 
) se reîntoarce din exil, 

totu  punct de 
-7, cei din exil sunt 

-

aristocrate (4 Reg. 24:13-

t -
i apoi reîntoarcerea, trebuie 

s i (Ben Zvi 1995: 102). Avem 
de-
1995: 104), ce se dore -i legitimeze în propriul lor discurs pe cei reîntor i din 
exil (Ben Zvi 1995: 108). 
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-se drept 
i din exil, urma - i 

nu este 
vorba despre un conflict istoric, ci despre unul la nivel ideologic (Ben Zvi 1995: 

e ca 
-30000 de 

persoane (Carter 1999: 195-
cf -au 

reîntors din exil1
se vorbe -
politic  

modelul barthian (Barth 1998: 9-
analizez 

curente ideologice puse în mi care în provincia 

 
a) Ezdr. 9. Ezdr. 9-10  segregarea 

- -o. Sunt evocate reforme sociale 

-2, 11-12 se întâlne te ideea unei 
) între poporul lui Israel ( ) 

(
( , v. 2), celelalte popoare sunt desemnate prin termeni precum 

, v. 2, 11, cf. verbul ebr. , v. 
11) 

cf. ebr. te la singular în Ezdr. 4:4 ( ), iar 
în Ezdr. 6:21 apare în forma 2. Fiind 

( i la separarea de popoare sau persoane din motive religioase, în 

                                                 
1 , ci cei 

12000 de oameni (Becking 2006: 9-10). 
2 Fried (2006: 123- -au opus 

demersului de ridicare a zidurilor Ierusalimului. 
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Gola (cei reîntor -86). Prin aceasta, 
comunitatea celor întor i din exil î

, v. 2); b) în al doilea rând, 
-

( , Ag. 1:12, 14; 2:2; Zah. 8:6, 11-12, cf. verbul ebr. , în Ezdr. 9:8) 
sau gola , Ezdr. 4:1; 
6:19-

, Ezdr. 2:1, 6:3; Neem. 7:6), sau pur , 
Ezdr. 1:11, 2:1, 9:4, 10:6; Est. 2:6); c) în al treilea rând, comunitatea se 

- i ata
Moise (Kessler 2006: 107-108). 

apte popoare inamice 
(Deut. 7:1-2, vezi infra te 
separarea i egiptenii) cu care Pentateuhul 

observa i în corespo ), din Ezdr. 9:2, i 
), din Deut. 7:6 (Fishbane 1988: 115-116). 

apte popoare inamice 
u-se i popoarelor cu care iudeii s-au amestecat 
-

-au însurat cu femei amonite 

motive religioase. 
-se a adar i ace i egipteni 

complet. Din Ezdr. 9 deducem, a i a celor 
 

 
  

poporul Israel comunitatea 
 

 
 
 

 
 

separare 

 
b) Deut. 7 i 23. A apte popoare 

hetei, gherghesei, amorei, 
canaanei, ferezei, hevei i iebusei (Deut. 7:1-2). În total su

apte 
-se doar în trei cazuri (Deut. 7:1-2; 

Ios. 3:10  
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în ceea ce prive -490), cele mai vechi liste 
 

începând cu secolul al XV-lea î. de Hr. Listele care îi au pe amorei la început sunt 
datate în secolul al IX-lea î. de Hr., considerându-
denumire a regiunii Siro-Palestina în in it, 

i cea 
cf. i Deut. 20:12; Ios. 9:1 i 12:8), provenind din secolul al VII-lea î. de Hr., 

irienii denumesc regiunea Hatti (Weinfeld 2008: 
362-363). 

 herem- Herem-
 2002a: 156-

i femeile, copiii i 
animalele. Herem- -
Me a (rândul 17) de pe a a-  -42, ANET: 320-321, 
COS: 137-139). 

i cele apte neamuri 

se opre te doar la separare  
Un alt text care trebuie discutat în acest context este Deut. 23:1-3, 7-8. În acest 

, gr. 
qladiva" 3, ebr. , gr. ajpokekommevno" 

i Craigie 
(1976: 296-297)4, dar i mamzer-ului ( ), termen care mai apare i în Zah. 9:6, dar 

5. Septuaginta traduce ebr. mamzer prin ejk 
povrnh" - ajllogenei'" 

                                                 
3  
4 Craigie (1976: 296-

a -5 eunucul (
- -

de includere. Aluzia la personalul cultic babilonian care practica emascularea   
kurgarru assinnu (Craigie 1976: 297) ,  

5 Tigay (1996: 211)  
( ul babilonian, Yevamot 49a , 

- . În primul caz, s-ar face referire la Lev. 18. Craigie 
(1976: 297) cf. ebr.  
(hiphil,  . Christensen (2002b: 536) ontextul mai larg 
(Deut. 23:1- -
asemenea interpreta , trecerea lui  la  se petrece 
decât în  
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(eunucii- ) 
i de aceea trebuie exclu

i, din acest motiv, nu se pot 
i posibilitatea, de i mai redu

mamzer metis - -
cf. Neem. 13:23-25 (Bratcher & Hatton 2000: te, în 

i al moabitului nu poate fi admis în 
ob ). De
ace tia este ve herem. 

M i egiptenii, de i 
- cf. ebr. , de la 

, de unde provine i termenul  - i 
în 

-i în prim-

 
 

  
poporul Israel comunitatea 

  
 excludere ve ni  
  

 

c) 1 Reg. 15. De a-zisei Istorii Deuteronomiste vorbesc 
despre un Document Profetic pre-deuteronomic datând din secolul al IX-lea î. de 
Hr., din care ar face parte i 1 Reg. 15 (Campbell 1986: 42-44, 132-
1989: 102), totu - colii germane (Veijola 

-17). În 1 Reg. 15, poporul lui Israel 
porne

, v. 
6) ), accentuându-se viziunea pan-

-exilice. Es

-
i din ex  

-se pentru aceasta 
), cf. 1 Reg. 15:23, 26, ceea ce ar putea însemna simbolic 

i Levi, tribul care a participat la exil i s-a 
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reîntors (Ezdr. 1:5, 4:1), deci ar putea fi vorba de o di
Gola între iudei 

i în textele analizate anterior, nu se dore te aici 
-28, Samuel 

at, totu i 
tribul Efraim, miezul geografic i una dintre denumirile pentru regatul nordic (Os. 

Israel. 
), Septuaginta  eij" ejmev 

herem ( i 
herem-

le- -o fiilor lui Israel când ace tia se întorceau din Egipt (1 Reg. 15:2). 
-

Elifaz, dar printr-
din perioada post- 6 î. de de lipsa 

-424), potrivit lui Edelman 
(2005: 296). S-ar putea, a

 
Saul a zis 

« i ie

Egipt». i Cheneii s-

i sunt în pericol de herem 
, opusul lui 

 -

-

poporul lui Israel poate intra în contact, de  

-
(Veniamin pierde întâietatea, dar Levi/Efrai
fixate 

-un contact amiabil cu fiii lui Israel, pe când 
-au purtat  Avd. 11-12 

herem). 

Reg.) ar putea sugera încercarea includerii triburilor nordice (samaritenii?) în 
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i 
Israel/Efraim). 
 

Profetismul (Levi/Efraim?)  
Israel, Iuda comunitatea 

Veniamin (Saul) pierde conducerea 
chenei prieteni 

 nimicire  
 

d) Jud. 4 i 5. 
formelor gramaticale i lexicului special, unul dintre cele mai vechi texte ale Bibliei 

-55; Block 1999: 211-214) 
sau din perioada de început a monarhiei (Lindars 1995: 215)6

itul monarhiei, secolele VII-VI î. de Hr. (Bechmann 1989: 165-166, 212) 
218-232

2003: 122- i 
 un popor ce 

i este gata a-
locuie te podi -15), acestora le sunt 

 a lui Barac: Efraim, 
Veniamin, Machir (Manase) 

triburi sunt mustrate pentru pasivitate, de u le exclude din 
, v. 11): Ruben, Galaad (Gad), Dan i A er (Jud. 

5:15-
1995: 272-273) sau o cetate (Block 1999: 239) de la care se a tepta ajutor militar, este 

7 Meroz, zice îngerul Domnului! Blestem, blestem celor 
-au venit în ajutorul Domnului, În ajutorul Domnului cu cei 

e, Meroz 
i în 1 Reg. 15, drept un 

trib care, de

sugerându-

- -a ucis în somn i i-a 
8. Numele Heber (ebr. 

288). Du
et-Goim, goim ( ) 

                                                 
6 Mai nou, Knauf (2005: 180 al X-lea î. de Hr. 
7 În Biblia E -  
8 A se vedea vb. , v. 23) vb. , 

v. 24). 
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) 
din Ezdr. 6:21. A adar, inamicii sunt canaaneii 

 
 

Neftali, Zabulon  
Efraim, Veniamin, Machir, Isahar  

Ruben, Galaad, Dan, A er  
Iuda absent 

Chenei popor prieten 
Meroz, canaanei, goyim  

 

f) Gen. 34 i 49. od interesant, singurul în care Dina, 

 34:2), de la care Iacob 

i nume ca i cetatea Sichemului, Shechem. 
 Simeon i Levi îi 

i ne a
i vom locui 

la un loc cu voi - numirea 
i 

vicle
cauza circumciderii, Simeon i Levi î  

conflictul dintre iudei i samarineni. În Ezdr. 4:1-

comuntiatea exil  
-515 

î. de 
Tell Balatah), ex

-lea 
Codomanul (336-
Alexandru cel Mare (AJ 2: 51-54; Kartveit 2009: 71-108). Totu i, de i arheologic nu 

-208, 353 i Grabbe 

secolul al V-lea î. de Hr., pe vârful muntelui Garizim (Jabal at-
ar data chiar din timpul lui Neemia, secolul al V-lea î. de Hr. (Hjelm 2004: 215). 

Propriu- -a produs în secolul al 
IV-
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(Crown 1991: 17-50
i 

-lea î. de H
tii adu i de asirieni 

-721 î. de Hr. (Zertal 1989: 82)9

interpretare pe care o propunem, rolul Din
Dina (

concurent al singurului templu considerat legal, cel din Ierusalim. Sichem este 

elitei sacerdotale, fii ai lui Levi din Ierusalim, care exclud or
samarinean. 

Testamentul lui Iacob din Gen. 49: 
te cele viitoare fiilor (la rândul lor 

întâiul- -
-10), aluzie la dinastia 

te la modul propriu întâietatea de care Ruben a 
-se-

 
i lui Iosif îi sunt dedicate mai multe versete, subliniindu-se 

 a acestuia. De fapt, în mod curios, i el este creditat cu 

ejpiV kefalhvn Iwshf kaiV ejpiV korufh'" w%n hJghvsato 
ajdelfw'n ( i pe cre  

Gad, A er i Neftali. O te atribute 

i Levi, de
doilea, respectiv al trei
liber pentru cel de-

-se ordinea na terilor din Gen. 29:32-30:24). 
 Simeon i Levi  în Gen. 49:5-

, hamas, v. 5), iar Iacob nu dore
lor i în adunarea lor, cei doi termeni ebraici,  i , fiind specifici consiliului 
( oase ( ). Termenul  

în i i furia lor (v. 7). 
                                                 
9 

: 89-90). 
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 zelul levitic drept ceva negativ, 
i 49, nu provin din 

tilor laici. Pentru ei, 

i fundamentalismul 

celelalte triburi, fiind îm  
Concluzionând, din Gen. 34 

participare ( i de excludere) la comunitate: 
 

Iuda, Iosif întâietate 
Zabulon, Isahar, Gad, A er, Neftali membri 

Ruben pie  
Veniamin, Dan atribute negative (?) 
Levi, Simeon blestem 

 

g) 1 Par. 21. În 2 Reg. 24, a a- urarea 
te 

o v -8. Vinovat de pedeapsa 

- i veniaminenii, ceea ce 
ne  

 
Levi, Veniamin  
poporul Israel  
Iuda (David) cauza blestemului 

 
 

 
Din cele analizate mai sus, modelul c

(1991: 73-97
comunitatea post- nflict religios 

 

-

te de separati ti ti. 

exi ) -a 
perpetuat -a dezvoltat curentul hasidim 
evlavio

i boethusienii (Mantel 1973: 55-87). Hanson (1989: 209-210) 
-
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i hierocr

-
anti- ti sau universali hite care nu 

i care au intrat în contact cu neiudeii pentru a- i consolida 
puterea) 

 
- enea conflict nu este cel de tip 

133-140  din Ezdr. 4:3 

i Blenkinsopp (1990: 5-20) folose te termenul, 
, haredim, i Ezdr. 9:4, 10:3), 

i10. 
De

totu
i din exil i. În textul biblic, acest lucru 

ei du

i Ezdr. 1:1. 
Plecând de la analiza socio

la stres 
), precum controlul autoritativ asupra membrilor exercitat de 

ndogamie, cultivarea simbolurilor de identitate 
11-32), 

i-
Pentru aceasta, el folose munitate hibakusha , comunitate a 

 
Kessler (2006: 101) folose  charter 

): 
 

grup charter - i 
stabile

- charter 
politice, economice i religioase cheie ale regiunii. Grupul î i 

i destinul în 
charter myth

                                                 
10 , 

the occurrence of the term in Isaiah 66 and Ezra 9-10. In Isaiah the  are an ostracized 
prophetic-eschatological group of low social status, while in Ezra they appear to be an influential 
element in the golah community which dictates the measures to be taken and shares with Ezra a 
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-3) nu 
- - ada 

de sub Darius (cca 520 î. de 
i Zaharia, comunitatea 

asemenea dispute chiar i în 520 î. de Hr. 
-au conturat la un moment dat în dispute 

religioase i 

-
e trecere dintre secolele VI-V î. 

de Hr., mai exact sub domnia lui Darius 1 (522-

entând un compromis 
i la Blenkinsopp (2001: 60). 

În aceea - -a 

religioase (Religionsparteien) din Ierusalim i Samaria: separatismul cercurilor 
ti din care face parte i Iezechiel

cf. Iez. 33:24), patriotismul local i angajamentul 
de dinastia lui David din cercurile deuteronomiste, universalismul lui Ieremia i 

al 
i ale urma care vor 

primi autoritatea Pentateuhului, dar vor respinge corpusul profetic. Knauf (2000: 

multe straturi [...] Pentateuhul a rezultat dintr- i polit
între principalele ti loiale per ilor (P)» tilor 
deuteronomi

red -18, 31:1-54), dar 
-6). 

i jertfe. Pentru 
aceasta, cortul sfânt ridicat în pustie re i la 
baza templului. De

i din exil 
tot din Babilonia, totu i redactarea sac

indu- ) este asimilat 
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tina ului ( ), potrivit lui Grelot (1956: 177-178). În redactarea 

telui (van Houten 1991: 158-178). 
dra i Neemia. 

cf. Ezdr. 4:1-
întor i din exil ( ), care s- i ar fi devenit 

ii 
i este necurat (Grabbe 2000: 

32 i 299). Totu i, a c

foloseau limba filistenilor, totu  
Un alt grup este reprezentat de Cronici (1-2 Paralipomena), pe care opinia 

i Neemia ca parte din a a-
-10 
-se unele exemple de elemente 

alogene în listele genealogie: fata canaanitului ua (1 Paral. 2:3), Ieter Ismaelitul 
(2:17), egipteanul Iarha (2:34), egipteanca Bitia, fata lui Faraon (4:18). 

De cf. 
Agheu i Zaharia sunt mai deschi

iar în Zah. 8:22-
Milgrom (1982 -al doilea templu, este 

 
Deutero-Isaia îl nume te pe regele persan  (Mesia, Unsul), un termen care 

 era folosit pentru a-l desemna pe 
regele iudaic. Trito-
sabatului (Is. 56:1- -se chiar o reinterpretare a legii din Deut. 23:1-3, în 

 
 
3. Concluzii 
 

conflictul ideologic între diversele grupuri, care a dus, printr-un compromis 
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 LEXEMELOR DIN CÂMPUL 
LEXICAL-SEMANTIC VERBA DICENDI ÎN VULGATA DE LA BLAJ. 

PRIVIRE ÎN CONTEXTUL TRANSFERULUI TRADUCTOLOGIC, CU 
AP O  

 
 

DR. LUCIA-GABRIELA MUNTEANU 
 Ia i 

luciagabrielamunteanu@hotmail.com 
 

Abstract: The present study looks into the lexicalization of the zicere  (Eng. saying ) 
concept, as translated by one of the Blaj Bible scholars from Latin (source language) 
into 18th century Romanian (newly emerging biblical style). The author proposes and 
employs a zicere  verbs inventory, extracted from the biblical Prophetia Isaiae/Prorociia lui 
Isaie books. She thereupon comments on various traductology equivalences, while 
describing several textual functions of the respective field, as applied in the Romanian 
biblical version.  
Keywords: biblical text, Vulgate, Aron s Bible, verba dicendi, translation/traductology, 
Eugenio Coseriu 
 
 

Bibliei de la Blaj a 

se 
constitui. 
 
1. Vulgatei de la Blaj sau, mai adecvat, Biblia lui Aaron 

Biblia lui Aaron este prima (
Bibliei rari 
greco- -lea, sub conducerea 
episcopului greco-catolic de Blaj, Petru Pavel Aron (1709- i 

 (VULG. BLAJ) -1761 ca 
perioa

i Petru Pop de Daia. Cele cinci volume masive, într-o 
, în anul 2005, sub 

itutul 
 din Cluj-

din Suceava, I
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Pu  din Cluj-Napoca, i Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. 
.  

 pentru traducerea Bibliei 
Biblia Sacra exemplar 

-Napoca a Academiei 
Române, sub cota B. 8738 lor bazilitani de la 
Blaj. 

 

traducerea Bibliei latine Biblia de la Bucure ti, din 1 i 
 , c  

-
 it op

Retra i un scurt timp la mo ia din Cut, continuând apoi la Blaj, episcopul 

Chindri  apte grafii, una fiind, fire te, a 
episcopului. Cum a lucrat acea  

variabil de  ( : , -a 
 

 
2. Materialul investigat 

Prorociia lui Isaie1 contexte în care apar verbe din 
cîmpul lexical-semantic verba dicendi i le-am raportat la echivalentele din textul 
latinesc-  (VULG. CLEMENT.)  

 
1. Verbul a zice, cu cele mai multe o  Prorociia 

lui Isaie, vol. IV, VULG. BLAJ: 132). 
 

1. zice Domnul 
2. zice Domnul 
3. noroade multe i vor zice 
4.  
5. au zis Domnul 
6. mi-au zis mie Domnul 
7. apte muieri [...], zicând 

1. dicit Dominus 
2. ait Dominus 
3. populi multi, et dicent 
4. dicite justo 
5. dixit Dominus 
6. dixit mihi Dominus 
7. septem mulieres [...], dicentes 

1:11; 1:18; 3:15; 5:9; 
1:24; 19:4; 

2:3; 
3:10; 
3:16; 
21:6; 
4:1; 

                                                 
1  



-semantic verba dicendi... 
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8. Nici va zice vecinul 
9.  
10.  
11. i am auzit glasul Domnului 
ce zicea 
12. 

 

8. Nec dicet vicinus 
9. qui dicitis 
10. vae qui dicitis 
11. Et audivi vocem Domini 
dicentis 
12. Et dixit ad eos Rapsaces: 
Dicite Ezechiae 

33:24; 
5:19; 
5:20; 
6:8; 

 
36:4 

 
A adar, verbul a zice ti: ait, folosi

i dicere
dixit/dicite) i a utilizat sinonimul lexical (au zis/ ). Este 

2

dintr-  
 (Coseriu 2001: 269). 

2. Verbul ,  (VULG. BLAJ: 80) 
a zice. 

 
1.  
2. 
Ahaz, zicând 
3. 

 
4.  
5.  
6. A
Domnul 
7.  

1. Dominus locututus est 
2. Et adjecit Dominus loqui ad Achaz, 
dicens 
3. Et adjecit Dominus loqui ad me 
adhuc, dicens 
4. locutus est Dominus 
5. loquimini verbum 
6. Hoc verbum quod locutus est 
Dominus  
7. os enim Domini locutum est 

1:2; 
7:10; 

 
8:5; 

 
20:2; 
8:10; 
15:13; 

 
58:14 

 
A adar, verbul  traduce verbul latinesc loquor, loqui, locutus sum. Perechea 

a zice/ i perechea 
latineas dicere/loqui -un grad înalt. În cadrul 

semantice între sensurile contextuale ale verbelor a zice/ n 
 

3. Verbul a vesti,  (VULG. BLAJ: 129), din care 
 

 
1. v-am vestit voao 
2. - i-  
3. i au vestit casei lui David, 
zicând 
4. -au 

1. annuntiavi vobis 
2. annuntient tibi, et indicent 
3. Et nuntiaverunt domui David, 
dicentes 
4. peccatum suum quasi Sodoma 

21:10; 
19:12; 
7:2; 
 
3:9; 

                                                 
2 Cf. Ullmann, S., Précis de sémantique française, Editions A. Franche S. A. Berne, 1965, apud Munteanu 

(2007: 66). 
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vestit, nici l-au ascuns 
5. -ne ceale ce vor fi 
viitoare 
6. 
norodul 
7.  
8.  
9. i ceale noao Eu le vestesc 
10. Eu voiu vesti dreptatea ta 

praedicaverunt, nec absconderunt 
5. Annuntiate quae ventura sunt in 
futurum 
6. ut denuntiet obdurationem 
populi 
7. annuntiate hoc in universa terra 
8. quodcumque videret annuntiet 
9. nova quoque ego annuntio 
10. Ego annuntiabo justitiam tuam 

 
41:23; 

 
cap 6, rezumat 

 
12:5; 
21:6; 
42:9; 
57:12. 

 
Verbul a vesti 

contextuale pe care le-
ti annuntio, nuntio, denuntio, praedico

câmpului verba dicendi. În contextul significatur 
captivitas Aegyptiorum  

-stilistice diferite:  
a) vo

mai multor verbe de zicere, în textul latinesc, i doar de unul, a vesti, în varianta 
 

b) 
rezumatul capului 61 verbul latinesc praedicat3 este echivalat cu : Servus 
Domini man / Slujba Mântuitoriului Hristos i 

. 
, 

 
4. Verbul a spune,  (VULG. BLAJ: 119), din care 

: 
 

1.  
2. - i-  
3. 

 
4. i-au spus lui cuvintele lui Rapsachis 
5. spune de ai ceva a te îndrepta 
6. Neamul lui cine-l va spune? 

1. loquimini plagas suas 
2. annuntient tibi, et indicent 
3. Et dixit ad eos Rapsaces: Dicite 
Ezechiae 
4. nuntiaverunt ei verba Rabsacis 
5. narra si quid habes ut justificeris 
6. Generationem ejus quis enarrabit? 

16:7; 
19:2; 
36:4; 
 
36:2; 
43:26; 
53:8. 

 
5. Verbul a striga,  (VULG. BLAJ: 120), din care 

 

                                                 
3 Cf. DLF, consultat on-line, la www.prima-elementa.fr/Dico.htm: , , , : - tr. - a - proclamer, 

publier (en parl. du crieur public). - b - dire hautement, proclamer, dire devant témoins, publier, faire 
connaître, annoncer, découvrir, dévoiler, révéler. - c - vanter, louer, prôner, célébrer, exalter. - d - 
prêcher, évangéliser.  
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1. i zicea 
2.  
3. i au strâgat leul 
4.  
5.  
6. Ca puiul de rândunea, a a voiu strâga 
7. -te 

 
8. Atunci vei chema i Domnul te va 
auzi: strâga-vei  

1. Et clamabant alter ad alterum, et dicebant 
2. clamabund enim ad Dominum 
3. Et clamavit leo 
4. Ulula, porta; clama, civitas 
5. Ecce videntes clamabunt foris 
6. Sicut pullus hirundinis, sic clamabo 
7. Cum clamaveris, liberent te congregati 
tui 
8. Tunc invocabis, et Dominus exaudiet; 
clamabis, et dicet: Ecce adsum. 

6:3; 
19:20; 
21:8; 
14:31; 
33:7; 
38:14; 
57:13; 
 
58:9 

 
Verbul a striga clamare. 
6. Verbul a chema,  (VULG. BLAJ: 68), din care 

 
 

1.  
2. 
Miei i am chemat pre cei tari 
3. Atunci vei chema i Domnul te va 
auzi: strâga-vei  
4.  
5. 
chema 
6. chema-voiu sluga Mea 
7. Nu M-ai chemat pre Mine, Iacove 
8. 

 

1. et vocabitur nomen ejus 
2. Ego mandavi sanctificatis meis, et 
vocavi fortes 
3. Tunc invocabis, et Dominus exaudiet; 
clamabis, et dicet: Ecce adsum. 
4. Non est qui invocet justitiam 
5. Vos autem sacerdotes Domini 
vocabimini 
6. vocabo servum meum 
7. Non me invocasti, Jacob 
8. Non vocabitur in aeternum semen 
pessimorum 

9:6; 
13:3; 

 
58:9; 

 
59:4; 
61:6; 

 
22:20; 
43:22; 
14:20 

 
Verbul a chema 

invoco. În celelalte contexte, verbul polisemantic a 
chema se suprapune peste diferitele sensuri ale lui voco  etc.  

7. Verbul   (VULG. BLAJ: 111), firesc în 
 

 
1. unde-va în zioa aceaea, zicând 
2.  
3. i nu i-
cuvânt. 

1. Respondebit in die illa, dicens 
2. et respondebunt ibi 
3. Et siluerunt, et non responderunt ei 
verbum. 

3:7; 
13:22; 
36:21 

 
 
8. Verbul a porunci are un  
 

1. îi voiu porunci 
2. i 
am chemat pre cei tari 
3. te 
4. Domnul oastelor au poruncit oastei 

1. mandabo illi 
2. Ego mandavi sanctificatis meis, et 
vocavi fortes 
3. Quia manda, remanda 
4. Dominus exercituum praecepit militiae 

10:6; 
13:3; 
 
28:10; 
13:4; 
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5.  

belli. 
5. Mandaverat enim rex, dicens 

 
36:21 

 

latinescului mando; într-un context anume ( Dominus exercituum praecepit militiae 
belli ), aceea

praecipio actualizat în 
special în discursul didactic i militar. 

9. Verbul a (se) ruga  (VULG. BLAJ: 113) din care 
 

 
1.  
2.  
3. s- i au zis: 

-  
4. 
lui Nesruh 

1. et obsecrat, dicens 
2. et rogant deum 
3. oravit ad Dominum, et dixit: Obsecro, 
Domine 
4. Et factum est, cum adoraret in templo 
Nesroch 

44:17; 
45:20; 
38:3; 

 
37:38 

 
Verbul a (se) ruga tru lexeme diferite obsecro, adoro, rogo i 

oro
Sensul lui obsecro 

i verb, a (se) ruga, mutat în planul vorbirii directe, folosit în 
4, se 

obsecro, cel mai puternic marcat cu 
obsecro, adoro, rogo i oro.  

10. Verbul a urla  (VULG. BLAJ: 127), din care 
 

 
1.  
2.  

1. Ululate, quia prope est dies Domini 
2. Ulula, porta; clama, civitas 

13:6; 
14:31 

 
În toate contextele, verbul românesc a urla traduce latinescul ululo. 
11. Verbul   (VULG. BLAJ: 94), din care 

 
 

1. - -  
2. -
numele Lui! 
2.  

1. confitebor tibi 
2. Confitemini Domino et invocate nomen 
ejus. 
3. confitebor nomini tuo 

12:1; 
12:4; 

 
25:1 

                                                 
4 

-temporale ale 
discursului meu, nostru, lor) sau elementele deictice (acesta, 
acela, aici, acolo

r în discurs. 
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confido. 

12. Verbul a blestema  (VULG. BLAJ: 94), din care 
 

 
1. -au pre sfântul lui Israil 
1.  
2. 

 

1. blasphemaverunt Sanctum Israil 
2. ad blasphemandum Deum viventem 
3. peccator centum annorum maledictus 
erit 

1:4; 
37:4 
65:20 

 
ase contexte pe blasphemo i într-unul singur 

verbul maledicere. 
13. Verbul a întreba  (VULG. BLAJ: 88), din care 

 
 

1. vor întreba ceale cioplite ale sale 
2. i gura mea n-  

1. interrogabunt simulacra sua 
2. et os meum non interrogastis 

19:13; 
30:2 

 
În toate contextele întâlnite verbul a întreba interrogo. 

14. Verbul a cere  (VULG. BLAJ: 67), din care 
 

 
1. Ceare  
2. Nu voiu ceare 
3. ca cel ce ceare înapoi 
4.  

1. Pete tibi signum a Domino Deo 
2. Non petam 
2. sicut qui repetit 
4. et omnes debitores vestros repetitis 

7:11; 
7:12; 
24:2; 
58:3 

 
Verbul a cere peto i repeto . 
15. Verbul a certa  (VULG. BLAJ: 67), pe care le 

 
 

1. i pre cel ce-  
2. certa- -vei  
3.  

1. et arguentem in porta supplantabant 
2. corripies me, et vivicabis me 
3. et non increpem te 

29:21; 
38:16; 
54:9 

 
Verbul a certa arguo, corripio, increpo

suri pe care 

variantele moderne ale textului sacru au redat proprietatea termenilor originari. 
16. Verbul a vorbi  (VULG. BLAJ: 130), una în textul 

sacru i  
 

vorbea te norodul acesta loquitur populus iste 8:12 
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a vorbi este selectat pentru a desemna nivelul 
loquor, 

folosit recurent ca 
stilistic uzul lui te, spune sau zice

ar fi adecvat în se  
17. Verbul   (VULG. BLAJ: 96), pe care le 

 
1.  
2.  

1. quia mentita es 
2. peccare et mentiri contra Dominum 

57:11; 
59:13 

 
mentior. 

18. Verbul   
 

 omnes qui detrahebant tibi 60:14 
 
19. Verbul a proroci i de mai multe ori în corpul 

rezumatelor: 
 

Nu iaste nici cel ce vestea te, nici cel ce 
prorocea te 

non est neque annuntians, neque 
praedicens 

41:26 

 
20. Verbul a cleveti  
 

i pre cel ce-  et arguentem in porta supplantabant 29:21 
 
Latinescul supplanto clevetea, verb 

Codicele 
i Psaltirea ) din DA. 

21. Verbul a opti este înregistrat într-un singur context: 
 

opti de humo eloquim tuum mussitabit 29:4 
 
22. Structuri frazeologice identificate în Prorociia lui Isaie: 
 

1. a ie
cuvânt 
2.  
3. a trimite cuvânt 
4. a fi cuvântul (cuiva) 

 

1. Ie i-va din gura Mea 
 

2.  
3. Cuvânt au trimis Domnul 
4. i au fost cuvântul 

 

1. egredietur de ore meo 
justitiae verbum 
2. loquimini verbum 
3. Verbum missit Dominus 
3. Et factum est verbum 
Domini ad Isaiam, dicens 

45:23; 
 

8:10; 
9:8; 
38:4 
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3. Interpretarea materialului în viziunea lexematicii structurale co eriene 

Coseriu (1964: 139-186) construie te i o  sau o 

structural-  lexematica sau semantica  i b) 

lexematica s-ar ocupa de raporturile paradigmatice, opozitive, la nivelul 

, Coseriu 
 i lexicologia 

ul 
-

moment dat (nivelul normei) 
operele scriitorilor (nivelul discursului).  

Important pentru tipul de cercetare pe care ni l-am propus este conceptul 

structuri lexematice. Coseriu (1966: 175-217) i descrie aceste structuri ale 
lexicului, realizând un sistem precis determinat, în câmpul lexical are 

-se 
 ale lexemelor primare, prin 

derivare, conversiune sau compunere5. 
Principalele concepte operatorii referitoare la câmpul lexical sunt cele de lexem, 

arhilexem, sem6. A
perspective: 

a) la nivelul idiomatic  

lexical-semantice verba dicendi 

semantice dintre lexemele câmpului. 
                                                 
5 (1966: 212) 

lexeme unite printr-
determinate, opunîndu-se între ele prin d
lexematice sau seme). De exemplu, froid, tiède, chaud, brulant este un câmp lexical francez. Raporturile 
dintre termeni în interiorul unui câmp lexical sunt analoage raporturilor între foneme în cadrul unui 

 
6 Munteanu (2004: 7-28). 
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b) varianta 
. 

c) 
a tientizate 

constituirea i dinamica limbilor literare Munteanu (2008: 45), 
i 

 (Munteanu 2008: 54). 

3.1. Nivelul idiomatic  sin  

3.1.1. Din inventarul verbelor de zicere latine ti 

Se - i-a 
zicere

apre  (2011: 27) 
sagen, reden, sprechen): loqui, dicere, 

disputare, disserere, disceptare, dictitare, dictare, inquam, sermocinari, colloqui, fabulari, 
pronuntiare, recitare, praelegere, praedicare, contionari, declamare, declamitare, affirmare, 
confirmare, asseverare, contendere, profiteri

  te în multe alte verbe 
latine ti (inventariate sincronic, ca depozit lexical), precum: accerso
chema  advoco, a convoca  affirmo, aio, 

 annuntio  arguo,  benedico, blasphemo, 
-  clamo,  confero,  confirmo, 

corripio,  denuntio, 
 disputo,   dissero,  enarro, 

 fateor fero, for, 
 increpo, indico, interrogo, 

invoco, maledicto, mando  
mentior,  mussito narro, nego, 
nomino,  nuncupo,  nuntio, peto  
rugându-  postulo, profiteor, propono, 

reddo, refero, 
repeto,  respondeo,  rogo 

sermocinor  suadeo, tracto, ululo, 
voco, . a.  

nalitatea lor la nivelul discursului. Latinistul olandez Bolkestein (2002) 

semantic, cu cel sintactic i pragmatic 
âne te: a) verbe asertiv-
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acuzativ cu infinitiv: negare, confirmare, fateri, narrare; b) verbe imperativ-declarative, 
care impun conjunctivul cu ut sau acuzativul cu infinitiv: iubere, imperare; c) verbe 
neutre, care se pot folosi dicere, 
scribere, respondere, nuntiare, suedere. 

Desigur, taxonomiile gramaticii sunt foarte utile, dar valorile semantice i 
a nivelul textelor 

sau al discursurilor. 

3.1.2. Câmpul verbelor de zicere latine ti în Prophetia Isaiae 

Cum în textul Vulgatei, i anume în Prophetia Isaiae, cvasi-totalitatea discursurilor 
raportate sunt în stil direct, tipologizarea verbelor de zicere es

acestor verbe în construirea discursului ca reprezentare a unei povestiri divine, cu 
i, 

-  
Prophetia Isaiae am identificat 34 de verbe de zicere diferite. 

definitorii 
arhilexem este verbul dicere: 

: aio, loquor, indico, 
narro, enarro; 

i în 
respondeo; 

annuntio, nuntio, denuntio, praedico, 
confido, 
verbul mentior; 

: clamo; 
mantice distinctive 

ululo, 
mussito; 

: 
invoco, voco; 

comunica verbal pentru a transmite un mesaj imperativ : mando, praecipio; 
: peto, repeto; 

 interrogo; - obsecro, adoro, rogo, oro; 
: increpo, arguo, corripio; 

 detraho, supplanto  
 blasphemo, maledico. 
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3.1.3. Câmpul verbelor de zicere române ti în Prorociia lui Isaie 

În configurarea câmpului lexical-semantic românesc am folosit acelea i dimensiuni 
semantice, ca în cazul câmpului latinesc

câteva contexte relevante în acest sens. Comentând efortul traductologic efectuat 
de umanistul spaniol Juan Luis Vivès pe marginea Sfintei Scripturi, lingvistul 
Coseriu (1977: 98) no debería emitir ningún juicio personal y debería, 

Acest 
demers este observabil i de Petru Aron, în anii 
1760-
instrument folosit cu scopul de a exprima aceea
Eugeniu Co i de traducere, 

[...], ci mai 
i desemnare i acela i sens cu ajutorul altor 

 . Problema acea

e
tigat  cea mai mare 

 i de Petru 
Aron, ca
latin, s-au concentrat pe actul propriu-zis al traducerii. 

Prorociia lui Isaie, am înregistrat 21 de verbe 
a spune. 

: , a spune, a vorbi. 

esajulului transmis de colocutor 
; 

a vesti, a proroci, , 
; 

: a striga. În interiorul 

a urla, 
a opti; 

: a chema; 
: a porunci; 

resa o cerere : a cere. În interiorul acestei 
 a 

întreba;  a (se) ruga; 
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: a certa. În interiorul acestei 
dimen

 , a cleveti   a blestema. 

 

 
1) 

i al vorbirii (dis
-  

2) Verbele de zicere române ti au, în marea lor majoritate, un caracter comun, 
a zice, i, a spune, a vesti, a striga, a 

chema, , a vorbi, a cere, a certa, a cleveti, , a întreba, , a (se) ruga, a 
urla, a opti. Patru verbe7, i anume a blestema, , a porunci, a proroci 
stilului bisericesc i î i au , a 
proroci), la Coresi (a porunci) i la Dosoftei ( a blestema). 

Din cele 21 de verbe de zicere române ti: 
 
a)  

1 = 1: 
 

2. a vorbi = loquor 
3. a striga = clamo 
4. a  = respondeo 
5. a întreba = interrogo 
6.  a proroci = praedico 

 
 

 
10. a cleveti = supplanto 
11. a opti = mussito 
12. a urla = ululo 

b) 5 verbe române  
1. a zice = dico, aio 
2. a chema = voco, invoco 
3. a porunci = mando, praecipio 
4. a blestema = blasphemo, maledico 
5. a a cere = peto, repeto 

c) verbe latine ti diferite,  
1. a certa = arguo, corripio, increpo 

d) 2 verbe române  
1. a vesti = annuntio, denuntio, praedico, nuntio 
2. a (se) ruga = oro, rogo, obsecro, adoro 

                                                 
7 sub verbis. 
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e) ase verbe latine  
1. a spune =  dico, indico, loquor, nuntio, narro, enarro  

 
i de translare a 

 
 
1. dicere =  a zice, a spune 
2. ait =  a zice 
3. indicere =  a spune 

 
5. nuntiare =  a spune, a vesti 
6. annuntiare = a vesti 
7. narrare =  a spune 
8. enarrare =  a spune 
9. denuntiare = a vesti 
10. praedicare = a vesti, a proroci 
11. clamare = a striga 
12. vocare = a chema 
13. invocare = a chema 
14. mandare = a porunci 
15. praecipere = a porunci 
16. respond  

 
18 blasphemare = a blestema 
19. maledicere = a blestema 
20. petere = a cere 
21. repetere = a cere 
22. increpere = a certa 
23. arguere = a certa 
24. corripere = a certa 

 
26. interrogare = a întreba 

 
28. ululare = a urla 
29. mussitare = a opti 
30. supplantare= a cleveti 
31. obsecrare = a (se) ruga 
32. adorare = a (se) ruga 
33. rogare = a (se) ruga 
34. orare = a (se) ruga 
 
Ce se mai poate observa din aceste liste de echivalare coroborate cu contextele 

verbe din mai multe registre, straturi sau socio-niveluri: stratul uzual-popular (loqui, 
dicere, aio, nuntiare, vocare, rogo . a.), stratul cult (narrare, enarrare, mandare, praedicare, 
praecipere, arguere . a.), stratul religios (obsecrare, blasphemare, confidere . a.). Câmpului 
românesc îi lipse ti în arealul 
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olului al XVIII-lea (
dico, indico, loquor, nuntio, 

narro, enarro cu un singur lexem românesc, anume verbul a spune.  

3.2.1. Din nou despre actul traducerii 

Se impun mai întâi punctate i alte câteva idei co eriene privitoare la actul 
 

1.6), 
i î

nebiblice   nu a tradus cuvânt 
cu cuvânt, ci fidel sensului: «libera voce profireor, me in interpretatione 
Graecorum... non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu  Problema 

i în studiul Science de la traduction et grammaire contrastive (Coseriu 1991: 
29-40) ii, cea a traducerii 

-zis cuvinte, ci texte construite prin cuvinte. Care 
seriu. Reluând ideile Sfântului 

Ieronim dictio 
(felul sau maniera de a spune, prin cuvintele 
de origine), sensus ( seriu desemnare i sens) i verba 

semnificatul). Prin construirea acestui cadru teoretic de 

i complexitate pe 
i.  

Într- eriene (Coseriu 1997: 21) se ref
 a) obiectul i instrumentul traducerii; i 

 c) limba i folosirea limbii; d) transpunere i versiune. 
-am abordat.  

a) O
-a constituit în varianta 

- i, în acela i timp, 
materia tr

teau, desigur, graiurile 

i administrativ-juridic, a
XVIII-lea.  
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i scopul traducerii pe care o efectua (un 

anume context social, politic, cultural i confesional al Transilvaniei secolului al 
XVIII-lea, personalitatea episcopului Petru Pavel Aron, personaj generat de o 

 
Biblia de la Bucure ti, 

din 1688, c  
o p , cf ). 

s  în acela i studiu (1997: 25), 

semnificatul lingvistic (este 

reproduce desemnarea i sensul printr-
i în actul vorbirii propriu-zise, este vorba, 

i apoi de producerea unei vorbiri sau a unui 
 

tere a latinei 
ecleziastice i a domeniului Bibliei. Desigur, asumându- i

limbaj românesc al momentului i au construit un text monumental, de o valoare 
 

i confido, între a porunci 
i mando, praecipio sau între a blestema i blasphemo, maledico sunt valabile; din punct de 

vedere teoretic, Coseriu (1997: 24) 

a (se) ruga = oro, rogo, obsecro, adoro 
i în variantele succesive al Bibliei, 

tot verbul a (se) ruga este folosit în contextele respective, echivalând 
 

Acela i în contextele 
a spune ase verbe latine ti diferite. 

 
1.  
2. - i-  
3. 
lui Ezechie 

1. loquimini plagas suas 
2. annuntient tibi, et indicent 
3. Et dixit ad eos Rapsaces: Dicite 
Ezechiae 

16:7; 
19:12; 
36:4; 
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4. au spus lui cuvintele lui Rapsachis 
5. spune de ai ceva a te îndrepta 
6. Neamul lui cine-l va spune? 

4. nuntiaverunt ei verba Rabsacis 
5. narra si quid habes ut justificeris 
6. Generationem ejus quis enarrabit? 

36:22; 
43:26; 
53:8 

 
annuntient tibi, et indicent quid cogitaverit Dominus exercituum 

super Aegyptum 12), verbul indicere8 
, - i-

asupra Eghiptului , verbul a spune 

viziuni care sunt în mintea lui Dumnezeu i care devin scene reale în momentul 
lecturii, cum sunt i acestea din capul 19, descriind înfrângerea i pedepsirea 

narra si quid habes ut justificeris
spune de ai ceva a te îndrepta ; verbului narra9 

semantic al aceluia i verb spune
nuntiare10 este tradus tot cu a spune  

-
i fidel. 

d) În interiorul procesului de traducere, Coseriu (1997: 27) distinge între transpunere 
i versiune. Prima stabile

i a sensului  (trad. n.). 
spu i la cel individual al sensului, 

semantice a 
limbilor, în ceea ce prive . Versiunea construie te 

ar fi aceea care ar permite reconstruirea textului originar. 

sau versiune? Din exegeza asupra acestui monument al limbii biblice române ti, am 

eriene despre transpunere, fapt 
reu it i, într-un fel, facilitat i de caracterul romanic al limbii în care s-a tradus. 

                                                 
8 Cf. DLF (consultat on-line, la adresa www.prima-elementa.fr/Dico.htm   [in + 

dico]: - tr. - a - faire savoir, annoncer, publier, fixer, indiquer, notifier, signifier, déclarer. - b - 
ordonner, commander, imposer, prescrire. 

9 Cf. DLF (consultat on-line, la adresa www.prima-elementa.fr/Dico.htm): - tr. et intr. 
- 1 - faire savoir, exposer, raconter, dire, décrire, parler de. - 2 - dédier (un livre). - aliquid alicui 
narrare: raconter qqch à qqn. 

10 Ibidem - tr. - 1 - annoncer, apporter une nouvelle, faire connaître, faire 
savoir, proclamer, déclarer. - 2 - enjoindre, ordonner, prescrire. - 3 - faire une déclaration (au fisc). 
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3.2.2. Nivel
 

În Lingvistica textului, Co eriu (2012: cap. 1.5.2) 
, exemplu, 

tului, care 

ertisment, 
eriu mai introduce 

dialogate ale textului, precum nedialogate ale textului. 
plu monolog în care 

or reperabil, mai ales la 
fetic este 

 

înaintea discursului redat direct: 
 

 (1:2);  
i au zis Domnul:  (3:16); 
i am auzit glasul Domnului ce zicea:  (6:8); 
i i au zis:  (6. 11); 

 (38:4); 
Atunci vei chema i Domnul te va auzi. Strâga-vei i va zice:  (58:9); 
Pentru aceasta, aceastea zice Domnul Dumnezeu:  (65:13); 

-au:  (66:5); 
 
 

divine, redat direct: 
 

. - zice Domnul - ...  (1:11; 33:10; 43:10; 49:18; 59:21; 66:22; . a. ); 
 - zice Domnul oastelor - ...  (22:25); 

 

divine, redat direct: 
 

,  (1:20); 
, zice Domnul, Dumnezeul oastelor. (3:15 ); 
,  (21:17); 
,  (22:25); 
, zice Domnul, Dumnezeul oastelor. (45:13); 
, zice Domnul. (48:22; 54:17). 
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3.2.2.1. Comentarii analitice textuale 

În mijlocul sau/
de co- -

Aceastea z
 (51:22). Co-

cu întregul discurs anterior produce anafora, procedeu retoric firesc i uzual în 
 

-o mare variatate de tonuri i registre semantico-pragmatice, 

principale sunt glasul Domnului i cel al lui Isaia), construit 
verba dicendi au rolul 

i ie  din exemplele de la 
punctele (a), (b) i (c)
într-

discours: comme la première, il exprime un état 
instance extérieure; comme le second, il est cependant articulé comme une parole et 

verbum dicendi introducteur. Il constitue un procédé littéraire 
particulièrement intéressant: il se présente en effet comme une «fenêtre» permettant 

 
(Mirguet 2009: 69). 

Cartea lui Isaia are ca sens macrotextual ideea de spunere, de comunicare a 

special verbele dicere i loqui, transpuse prin a zice, a spune, , 
edate prin stil indirect, ci prin stil 

a zis, zice, zicând, t etc. 
Arhilexemul a zice 

eriu), precum în exemplul: 
- ...  (35:

aduce pe drumul cel bun poporul ales: Unde sânt a -
i- :

(12:5). 

nivelul expresiei, la sublinierea rolului de mediator al profetului Isaia între 
i destinatarul mesajului  i 

am auzit glasul Domnului ce zicea:/ Et audivi vocem Domini dicentis:  (6:8); i 
 zicând:/ Et factum est verbum Domini 

ad Isaiam, dicens:  (38:4) lexemele glasul i cuvântul 
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 a zice i unele structuri 
frazeologice identificate în Prorociia lui Isaie:  
 

cuvânt 
 

3. a trimite cuvânt 
4. a fi cuvântul 
(cuiva) 

-va din gura Mea 
 

 
3. Cuvânt au trimis Domnul 

 

1. egredietur de ore meo 
justitiae verbum 
2. loquimini verbum 
3. Verbum missit Dominus 
4. Et factum est verbum 
Domini ad Isaiam, dicens 

45:23; 
 

8:10; 
9:8; 
38:4 

 

de a aplica cu succes concepte din ti 

 
 

4. Câteva concluzii  

Teoria traducerii i elementele analizei lexematice textuale din opera lui Eugeniu 
Co eriu î i dovedesc utilitatea i aplicabilitatea pe orice gen de discurs sau de text i 
la toate nivelurile lingvistice. Analiza unui câmp lexical-semantic dintr-un text 
românesc vechi, în varia
1760-

contextelor, inventarierea componentelor din 
câmpul lexical verba dicendi Prophetia Isaiae/Prorociia lui Isaie, analiza 

 
1) Câmpul lexical al verbelor de zicere din 

într-  
2) Verbele de zicere române

a zice, , a vesti, a spune, a striga, a chema, , a 
porunci, a ruga/a se ruga, , a urla, a blestema, a întreba, a cere, a certa, a vorbi, a 

, , a proroci, a cleveti, a opti ) au echivalat, în majoritatea cazurilor cu 
ti. În variantele biblice 

narrare, denuntiare, 
adorare, corripere sau indicere 
textului biblic românesc, respectiv: a spune/a zice, a vesti, a se ruga, a certa, a spune/a 
zice.  

3) 

mai potrivit limbaj românesc al momentului 
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Abstract: The importance of the Gospel of Mark is exceptional because it represents 
the first gospel written by the first Christians. The language of this gospel is 
representative for religious language in general and for the Christian theological 
language. Our article intends to prove the importance of the irony in the narrative 
structure of the gospel. The tension, the paradox, the antinomy of the religious 
language is explainable and reinforced by the irony, which is not a simple rhetorical 
ornament, but a special trope, a metaphor-allegory sui generis. The irony has multiple 
functions, literary, sociological and theological in the economy of the gospel, which can 
be considered a tragedy based upon the drama of a Jesus misunderstood and rejected 
by his owns. Mark is a very talented writer and in his work the irony became a real 
maieutics of the Christological mystery which opens the reader unto the kingdom of 
God. Thus poetics and stylistics can explain some of the loci communes of theology.  
Keywords: concision, paradox, irony, gospel narrative, religious language 
 

 
1. Preliminarii 

În canonul Noului Testament  
cul al XIX-

 

care ar fi consemnat în scris aspectele principale al
Apostolului Petru. Cel mai vechi martor care îi atribuie lui Marcu evanghelia care îi 

1

i a a ternut în scris tot ce a auzit în predicile 
apostolului privitor la faptele 

i Paul. Clement din Alexandria 

                                                 
1 Papias, apud Eusebiu de Cezareea, 

(Adversus haereses, 
 (Adversus Marcionem IV, 2, 5). 
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tinilor din Roma, pe când Petru 
i scriitorilor biserice ti din primele veacuri2 

atribuie evanghelia lui Ioan Marcu, ucenicul care a transcris în mod personal predica 

redactat-o la solicitarea cre tinilor din Roma, iar Petru însu i i-a dat acordul (De viris 
illustribus 8) i, mai mult, Petru ar fi citit i revizuit personal evanghelia.  

ti 

I Clement i lui 
Herma, 
(centurion, denar, legiune, codrant, speculator, a face drum/iter facere); d) evocarea unor 

i rapida ei acceptare.  
in 

tinilor din Roma 

de a-i încuraja i fortifica pe cre  
Ca gen literar, evanghelii

 (Dialogus cum Trifone 
Iudaeo, 106). i totu i, Marcu nu este un narator estet, deta at i senin ca un Plutarh sau 
un Suetoniu. El a fost martor ocular al multor evenimente relatate, evenimente care 
i-   

i misterios portret al 
lui Iisus, cuprins într-
dramatism i cu un caracter concret, chiar cinematografic. Se pune accent pe fapte, 

întrupat. Minunea, fapta i lucrarea lui Iisus sunt 
i geografic este aproape absent, 

i cronologii devin problematice.  
A adar, lui Marcu îi revine meritul de a fi creat acest nou gen literar al 

i, foarte 

paradoxului ronim în Vulgata3. 
 
2. Limba i stilul 
 
Limba EM în versiunea Vulgatei este latina4 târzie5 oijkoumevnh-ei 
greco- i 

                                                 
2 

al lui Victor de Antiohia (sec. VI), în rest, fragmente  
3  
4 -a 

-o în  
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limpede. Vocabularul este restrâns, Marcu utilizând numai 1330 de cuvinte, dintre 
care numai 60 îi sunt specifice printre autorii neotestamentari. 

Stilul este foarte simplu i concis. Ieronim, în traducerea sa, reu e
ti. Parataxa este predomi

et 
îngreunând-
discursul într-
a limbii populare. Descrierile sunt foarte vii i pitore

i Luca, cu 15, respectiv 
statim, , a 

anacolutului, a sincopelor (Mc 4:31; 5:23; 11:32), ca i a verbelor care presupun 
mi care, vivacitate, nelini te: a  privi, , a întreba, a porni. 

 Printre 
cei 1270 de termeni diver
79 îi sunt specifici. Printre ace i expresii 
latine ti i aramaice. Aceste aspecte i o 

teptare nelini

te caracterul enigmatic, simplitatea 
i sintagmele aramaice, precum talitha 

cumi, Boanerges i epfeta . În textul grecesc 
latinismele, ca i aramaismele, sunt cele mai abundente din Noul Testament. Aceste 
consta  

Latina EM tinilor i ale latinei târzii: a) 
folosirea binecunoscutului accusativus graecus (Satanan); 
diminutivelor i a elementelor arhaice; c) diminuarea ponderii infinitivalelor 

i a participialelor absolute în favoarea 
completivelor cu quod/quia + indicativul sau, mai rar, conjunctivul, pentru a 

, 

wJ" sau o@ti
in credere, fidere, sperare; e) influ

abominatio desolationis), pleonasmul 
cu verba dicendi etc. ire. 

ual, 
i în chip expresiv, 

                                                                                                                        
5  

ii. 
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gesturile i mimica lui Iisus. Detaliile furnizate sunt vii, pitore ti 6. 

direct  
i a 

nerv lui Marcu i-
care a fost un autentic vir ardens7. 

e, 
Marcu poate fi citit, mutatis mutandis, 

 
 

3. Concizie i paradox 

 EM 

i vorbele lui 
Iisus, cât impresiile i impactul lor asupra contemporanilor. 

 La Marcu, figura lui Iisus irumpe inopinat în mediul iudaic al veacului I p. Chr. 

te cu 
putere i duhurilor necurate care i se supun? 8. Aparent, Iisus este un om al 

e te minuni i interzice popularizarea 
intre 

ie i un 
posibil M
este un magistru straniu i fascinant. Perplec i, 

 
EM i minuni 

pricep extrem de greu, i aluziile subtile ale lui Hristos, sunt 
necredincio

                                                 
6 

Betsaida (8:24) 
7  
8 

Ancient Christian Commentary on Scripture (vezi în Bibliografie). 
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-219

este

i 

ironie, 
i el din plin la 

EM se sfâr e te sec i pe 
nea teptate Dar ele ie ind, au fugit de la 

Începutul evangheliei lui Iisus 
Hristos, Fiul l . 

i a prezentului istoric, dar mai ales a ironiei 
subsecvente întregului discurs narativ. 

i 

care le- i procedeele la care a recurs i 

i-
dumnezeie

i 

antitetice, ironice 
cople it

i 
necreat nu poate aduce decât stupoare 
drept cut mysterium tremendum, terea 

ocante (Fontaine 1968: 135) se pot apropia întrucâtva de 
acesta, sugerându- itoare. Astfel, întâlnim figuri precum paradoxul, 

                                                 
9 

i-
«Nu avem pâini». În elegând acest lucru, Iisu

cu 
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oximoronul, hiperbola, antifraza i catahreza, considerate figuri de stil prin 
tine, mistice (Wellek i Warren 1967: 261). 

 
 

A vorbi despre ironie într-

limbajului uman 

segment al acesteia. De aceea, acest procedeu poate cadra foarte bine cu 
-au 

cf. Sharp 2009
lingvi întreaga EM, fapt care 
poate fi mai greu explicat prin lipsa unui plan con tient.  

pentru textul biblic, supus unui continuu asediu hermeneutic de câteva mii de ani. 
Din acest pun

proiectate i negarea lor i i subtext, în 

10

Iisus spune ceva 
11

-al
i disimilaritate. 

i un altul evident numai pentru observator, 
nu 

Muecke 1969: 19). 
 ale lui 

Marcu 
con
erau comune literaturii vechi. Bilezekian (1977: a 

                                                 
10 

-
pre 

lui Iisus (Marc. 14:55-
 

11 De exemplu, în pasajul citat mai sus: i-  
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1977: 182

e te printre 
 de

 
Ambiguitate, co- i 

e i  r e t o r i c - l i t e r a r
realitatea, ci o 12, cu 

c o n t r a s t i v - a n t i t e t i c

- Schutz, apud Hoggatt (1992: 49)  
 

-

personaje (Hoggatt 1992: 51 rice 
Scholes i Kellogg 1966: 240). A adar, 

 
S-a discutat i despre 

parabolelor ca discurs ezoteric 
cre tine. 

i, prin urmare, un mediu în care o comunitate 
-i i formându- i 

- Camery-Hoggatt 1992: 33
ironia are rolul de realiza i o intimitate sui generis între lector i text, o apropiere 

i atenuarea caracterului ocant 

ext ca i a unui grup social.  
i a celei sacre în special în crearea 

- cf. Camery-Hoggatt 1992: 

                                                 
12 
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4-5)13  g n o s e o l o g i c
t e o l o g i c

-  (vezi Socrate vs. 
sofi
finalitate cunoa terea de sine, întâlnirea cu sinele cel mai profund i, în cele din 

luie te în cel mai profunde adâncuri ale omului. 

i expresii 
misterioase ale lui Iisus (cf. Marc. 4:11 
transcendent. Ironia este astfel un vehicul hermeneutic 

ilitate i prin 
mult mai subtile, deplasându-se între registrul ilar i cel tragic.  

Burke (1966: 9) 
A adar, homo dialogicus i 

i reflec
Poate de aceea te sau este, incon

graiul lui Dumnezeu care, de i 
 

 
-o, 

te de dincolo de rânduri. Modul cum acest 
grai divin se înve
Nici un alt text uman nu a mai suscitat un asemenea interes mereu reînnoit.  

i dislocând structurile fixe de sens pe care el presupun
Tannehill 1975: 102). Totu

provenind dintr-  
Da

fi citite ca ni , 

                                                 
13 insiders outsiders în cadrul 

fel, noi sensuri adaptate diverselor 
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Wheelwright 1968: 
81), situându-se într- i suspendând cugetarea. 

Limbajul tensionat e te banalitatea i superficialitatea 
cotidianului, propulsâ -un plan superior 

-l of
i 

 o violentare a acesteia. S-a remarcat utilizarea 
kaiv (et

având rareori sensuri adversative sau concesive; cel mai frecvent are rol 

-uman 
i care, nu rareori,  

subsecvent (rareori exprimat în mod direct) la convertire (Robert Tannehill, apud 
Camery-Hoggatt 1992: 21
Dumnezeu Întrupat a respectat mereu libertatea omului 

Tannehill 1975: 55
accesul 

i epilogurile nefericite ale unor episoade evanghelice, cum se va afirma 
ulterior. 

Cerce
(Camery-Hoggatt 1992: 90

-
care este îndeob te atr 14.  

Începutul 
15. 

, pe parcurs, 

                                                 
14 

 
 

15 Initium evangelii ( jArchV toù̀ eujagelivou). Unii exege
ii mesianice a lui Iisus în Galileea, în vreme ce Origen (Cels. 2, 1), Irineu de Lugdunum (Adv. 

haer. 3, 10, 5), Tertulian (Iud. 
Testamente. În textul grecesc întâlnim un subtil joc de 

cuvinte pe care Ier jArchV 
tou`̀ eujagelivou, în versetul 2 citim ajpostevllw toVn a!!ggelovn mou
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fi... (Fowler 1981: 159). 
b) Marc. 1:12- -a mânat în pustiu. i era în pustiu patruzeci 

de zile 16; 
fiarele, 
îngerilor face aluzie la apocrifele m i a Evei i la Cartea lui Enoh unde 

 
c) Marc. 3:21 i vin într- i norodul, încât nu puteau nici 

-
i-a ie

elzebul 
 (VULG.), i-a 

ie  - VULG. BLAJ -i 
 Bartolome

i-a pierdut 

încredere a rudelor pentru care ne i dedicarea 

religios patologic 
ti un o -a dus la 

nebunie. Mai mult, fariseii 
de a-l supraveghea, denigra 

onilor i de aceea are autoritate 
asupra spiritelor inferioare. Dumnezeu care se întrupase tocmai pentru a nimici 

cestei lumi.  
d) Marc. 4:11- -

întoa

cunoa
i Marc. Ev. 1, 4). Augustin (In Ioann. 

ace ti oameni refractari harului divin sunt fariseii 
- -

omenesc Princ. 
                                                 
16 

unde omul este singur, deci mai vulnerabil (Ioan Hrisostom, In Matth. 13, 1). 
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infiltr i 

Scriptura pentru a-
patristice, crux interpretum al întregii evanghelii. 

ace -1017, 
preluat i de Iisus. Profetul Isaia î i Isaia, Iisus 

18 celor care se petrec sub ochii lor, a adar faptele i vorbele lui 

devenit 
 ezoteric se traduce în antiteza 

i ironic î
i de la realitat

(Kelber 1983: 121). Aici se vorbe Kelber 1983: 
123). 

e) Marc. 6:4-
patria sa, printre rudele sale i în casa lui». i nu a putut colo nici o minune, 

- i mâinile, i-a vindecat. i se minuna 

Orat. 47, 6). entru Grigorie 

Orat. 
Coll. con Heremonem 3,  i 

it totu i câteva 
minuni aici (Comm. in Matth. 

înf i o 
minune 
i grotescul. Dumnezeu este atotputernic, dar nu dore

 
f) Marc. 10:46- i îl nume te 

pe Iisus Mesia. 
g) - i a terneau 

aci i le a terneau pe cale. Iar 

                                                 
17 - -

-
-

-l vindec»  
18 Lt. omnia, gr. taV pavnta  
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cei ce mergeau înainte i cei care [îl] urmau strigau, zicând: «Osana, binecuvântat 

i [Iisus] a intrat în Ierusalim, 
în templu, it 

oficiali ai iudaismului nu 
i refra

divine. Burlescul i grotescul vor atinge apogeul prin încoronarea lui Iisus cu spini 
 

tie deja mai multe decât 
personajele i o perspectiv

apitole numeroase citate din 

climaxul e un entuziasm 
neobi teptat, numit de... 

redivivius
gâne. Ironia 

tii evrei i romani 

hiporhema prin 
te climaxul catastrofic al dramei. 

 
 

h) 
1977: 179

15:16- ii l-au dus sub porticul pretoriului 
i îi împletesc 

i îl loveau peste cap cu o trestie i îl scuipau 
i, plecându-

batjocurii: a) în 15: 16-
i cI în 15: 21-



   
 

 
333 

recunoa  i de 

universului este judecat (Augustin, In Ioann. 
este acum încununat cu spini (Ciprian al Cartaginei, Bono pat. 7), Ierusalimul 

- Efrem Sirul, Diatess. 
Comm. 

înve ste obraz a primit cel ce a 

 

i încununat cu spini, Iisus 
Chiril al Ierusalimului, Homil. paral. 12); cel 

ce înve minte, cel ce a 
te 
te 

Bono pat. 
Grigorie de Nazianz, Orat. 29, 20). 

celor care îl ironizau pe Iisus (Booth 1974: 28
atinge apogeul deoarece lectorul EM se 

-
i un triumf al ironiei (Robert Tannehill, apud Camery-Hoggatt 1992: 150). 

 

5. Concluzii 

Am prezentat unele aspecte privind stilul i limba EM 

pentru care procedeele narative, figurile de stil i alte aspecte ale limbii sunt simple 

aceste aspecte formale, utilizate în mod con
 

Marcu este cel mai realist 

Scriitura sa nu are parfumul sinagogal al lui Matei, scrupulul estetic al lui Luca, ori 
avântul speculativ a cum este ea în realitate, cu 

i mizerii. Dumnezeu întrupat i-
toate lipsurile i neajunsurile ei. Logosul vine printre oameni, iar ace tia, incapabili 
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-i explice misterul, apelând la diverse grile 
Lipsa 

i perplexitatea contemporanilor i ucenicilor ni se 
transmite tinismul i cre
scandal, nebunie. Dumnezeu a devenit carne i sânge19

mysterium tremendum, -a 
pogorât i s- luit printre noi.  

Cre i ai rutinei 

turnat în tiparele retoricii umane. De aceea, textul lui Marcu, poate mai mult ca 
oricare altul din Noul Testament zvâcne i 

te.  
i 

 Pentru cei care nu 
doresc sau nu simt acest parfum al ve
plin de ironii, de paradoxuri i de enigme, disecabil i interpretabil cu cele mai 
sofisticate metode i tehnici ale poeticii i stilisticii moderne. Tensi

-le, rearanjându-le, subminându-le i dislocându-le în mod dramatic: 
i cât a  (Luc. 12:49). 
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Abstract: The first translation of the Bible into a culture is considered to be one of the most 
important moments in the evolution of civilization and in the same time the most difficult 
one for the translators of the sacred texts. The first complete translation into Romanian of 
the Holy Scriptures, the Bible of Bucharest (1688), dominated the Romanian language area 
for 107 years until the appearance of the Bible from Blaj, translated by Samuil Micu and 
printed in 1795. The translation of the sacred texts is strongly influenced by the existence of 
a previous religious traditions, the translator in this context is restricted by the expectations 
of the receptor and in the same time is very motivated to show a higher quality version of 
the original. This was the case of two fundamental religious texts: the Bible from Bucharest 
(1688) and the Bible of Blaj (1795). 
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lexicului 
cercare i începutul 

i traducere 
-ecleziale, dar i 

tre literare au 
stat traducerile, iar Nicolae Milescu 

-
lcuri semantice 

i într-  
Întâia traducere a Bibliei într-

i în acela i timp cea mai grea 

a Sfintei Scripturi, Biblia de la Bucure ti cultural românesc 
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timp de un veac, Bibliei e la Blaj în 

-
de a eze o versiune calitati

Cuno
Bibliei Sibiu, 

Biblia de la Bucure ti 

-au învins piedica cea mare a traducerii credincioase 
poporul au primit limba aceia, a -au de 
a mai face alta, ci numai a o reînnoi i îndrepta, a i 

p. 
 

cum argumenta critic Bartolomeu Valeriu Anania, Biblia de la Bucure ti (1688) a 
textus receptus 

-au folosit din 

 

Nicolae Milescu o realizase cu un secol mai devreme (Pavel 2007: 93), Biblia de la 
Blaj i-a croit un drum destul de anevoios prin 
revizuirile mai mult 

Bibliei de la 1688, 
Biblia de la Bucure ti, Samuil 

Micu revizuie Bibliei 
acela i timp, ne, pornind de la textul grecesc al Septuagintei 
Franeker1 i nu de la Vulgata -)catolice. A a cum 

a unifica stilul i de a turna graiul în expresii tipic române
70). De
ale Bibliei , 
                                                 
1 SEPT. FRANEK.  

jubiliare a Bibliei de la Blaj.  
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lui în 1854- , 
aguna, din 1914, care reproduce Biblia de la Blaj

unei revizuiri consistente. Astfel, Samuil Micu este considerat a fi co-autor al 
ce române ti, 

2008a: 123-124). 
 
2. Coordonate filologice i traductologice 

Septuaginta , în 1709, este 
-

Septuaginta 
trimitere la numeroase traduceri ale textului biblic, realizând în acela i timp un 

 
i imagini 

ale unor pasaje biblice, realizate de Franciscus Halma. 
erea 

Bibliei de la Blaj , în lucrarea Între filologie i 
bibliofilie , 
confruntarea variantelor din Codex Alexandrinus (A), Codex Vaticanus (B), care 

-lea, a versiunilor lui Aquila, Symmachos i Theodotion, 
Tetrapla, preluate din Hexapla lui Origen, printr-

între Biblia Complutensis i 1517, Biblia 
Aldina i 
Biblia Romana -lea, în 1587 (Pavel 2007: 97). 
Pavel (2007: 119) a indicat în corpul Bibliei de la 1795 Psaltirea  Blaj, în 

i 1786). Lev. 6:
Bibliei de 

la Ostrog - gelui Manase, 
 la textul 

Vulgatei din 1592  
e fac 

trimitere la textul ebraic i la textul latin al Vulgatei
- , sau texte de tipul 

celor îngrijite de Brian Walton, la Londra, între 1653-
Parimiile preste an ale lui 

Dosoftei, din 1683 (Pavel 2007: 101-
Bibliei de la Blaj , 

imp i la fiecare 
carte în parte precum i rezumate ale capitolelor. 

Septuaginta Frankfurt în 1597 este textul grecesc care a stat la baza 
traducerii Vechiului Testament Nicol

Bibliei , în 1581 i Vulgata. 
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Manuscrisele 45 i 43892 sunt textele Bibliei de la Bucure ti. Septuaginta 
Frankfurt reproduce Vechiul Testament 

, în 1518. Acest text a fost reimprimat la Strassburg, în 1526 
, în 1545 (ed. Hervagiana) i apoi tot la 

Bassel, în 1550 i 1552, precum i la Frankfurt am Main, în 1597. Cuprinsul 

sunt a ezate la 
 inclus textul 

- -43). 
i reviz

Bibliei 
Vulgatei Munteanu 

2008a: 117). erban Cantacuzino î i 
i erban 

Greceanu sunt cei care vor revizui Vechiul Testament tradus de Nicolae Milescu.  
De

române i prima traducere 
i lingvistic, cât i ca 

on 2008: 18). Traducerea Bibliei de la Bucure ti 

ibidem). 
 

3. Strategii traductive în Biblia de la Bucure ti (1688) i în Biblia de la Blaj 
(1795) 

aplicate traducerilor actuale, atât  celei 
religioase tuaginta, 

ve

e i micile 
particule ale unor cuvinte erau echivalate în textul-

                                                 
2 MS. 45 Septuaginta 

lului al XVII-lea, iar Ms. 4389 este o traducere a Vechiului 
Testament 
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 care 

fapt arbitrar care ar distruge misterul cuvântului revelator.  
Astfel, o traducere era 

 ian 1988: 246). 
i Samuil Micu 

superior al prototipului.  

texte avute în vedere, ne- asupra problemelor surprinse de Samuil 
Micu în glosele sale, iar corpusul de texte care ne-a servit pentru documentare, 

de: Septuaginta , în 1709 (SEPT. FRANEK.), 
Septuaginta , în 1687 (SEPT. VEN.), Septuaginta 
Frankfurt din 1597 (FRANKF.), Vulgata Clementina VULG.), 
manuscrisul 45 (MS. 45) i manuscrisul 4389 (MS. 4389)3, Biblia de la Bucure ti 
(B1688), Biblia de la Blaj (B1795), Vulgata de la Blaj, din 1760-1761 (VULG. 
1760-1761), dar 
Biblia lui Bartolomeu Anania (ANANIA) i Septuaginta Polirom, în 2004 
(SEPT. NEC.), pe care le-am utilizat pentru clarificarea sau sublinierea unor aspecte 
lingvistice.  

Natura textului-
i transmiterea 

mesajului biblic a fost întotdeauna prior -
respectarea ordinii cuvintelor, a sintaxei, a
cât  

În abordarea imensului material din Septuaginta, Samuil Micu decide pentru 
fiecare context traductologi

, cu 

î  În tratarea materialului vast al Bibliei, atât 
-lea, cât -lea 

au demonstrat adaptabilitate la contextul lingvistic românesc, absentând cazurile în 
care o abatere de la textul model a co
putut vedea, nu 
transpun fidel originalele grece

                                                 
3 MS. 45, MS. 4389) le-am p MLD. 
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i Scripturi este limpede i 

 B1688 sau la alte 
texte. Prin cele 1631 de glose identificate în B1795 am putut observa omisiuni, 

-ne în acela
traductive. 

 

1) Într-

, ci putem constata prin intermediul acestei 

românesc, dar SEPT. FRANEK. Pentru a sugera complexitatea 
acestei strategii vom prezenta câteva exemple:  

 
 Deut. 15:4 

B1795 

-
-l mo tene ti, 

 acesta. 
B1688 -te 

-l mo tene ti de tot, 

MS. 45 cuvântul acesta; blagoslovindu te 
va blagoslovi... 

MS. 4389 i pentru aceasta, blagoslovindu-te, te va blagoslovi... 

FRANKF/SEPT. 

VEN. 

o@ti ou*k e!stai e*n soiV e*ndehV" o@ti toV r&h~ma to~uto, eu*logwn eu*loghvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvsei 

SEPT. FRANEK. o@ti ou*k e!stai e*n soiV e*ndehV" o@ti eu*logwn eu*loghvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvsei se kuvrio" o& qeov" 
sou... 7. Ald. diaV toV r&hma tou'to eulog. O. o@ti dia toV r&hma tou~ eul. 

 
Printr-  în 

B1795 a sintagmei grece ti toV r&hma tou'to (SEPT. FRANEK., Deu
B1688 i în MS. 45 prin sintagma cuvântul acesta. nu 
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dovede  - ti 
 

 7. Ald. diaV toV r&hma tou'to eulog. O. o@ti dia toV r&hma 
tou~ eul., Samuil Micu 
B1688: 4. (a)  

În acela 1 Paralip. 11:

traducere adoptate 
i corecte a textului grecesc 

B1688.  
 

 1 Paralip. 11:8 

B1795 i au zidit cetatea împregiur, din margine, i primpregiur (a).  

i au luat cetatea. 
B1688 i zidi cetatea împrejur, den margine i Ioav a

i au luat cetatea.  
FRANKF. KaiV w*/kodovmhse thVn povlin kuvklw a*poV th'" maalw', kaiV e@w" tou' kuvklou. kaiV 

i*waVb periepoivhse loipoVn th'" povlew", kaiV e*polevmhse kaiV e[labet povlin. 
SEPT. FRANEK. KaiV w*/kodovmhse thVn povlin kuvklw. 

 
2) 

textul- ea termenului omis. Pe 
 

 
21: (b) În cea veachie easte: Uevari Varhavot . 
46: (a) În cea veachie easte: blând, viu e Domnul .  
14: (a) În cea veachie B i pe Ghelbue .  

19: .  
15: te: i lacomii .  

Glo 5: i în Eghipt .  
12: (a) În cea .  
21: (a) În cea veachie easte Sofonie .  
27: .  
7: .  

29: (a) În cea veachie: al lui E  
 

-o adnotare Jud. 16:33, 
a cum fusese formulat de predecesor 

 în textul- -au sculat Emegor, feciorul 
lui Enan, i au mântuit 

. Acest verset 
este absent în întregime în SEPT. FRANEK.



Ana-Veronica Ca -Spenchiu 

 
344 

te integral: KaiV a*nevsh mh toVn SamywVn 
*EmegaVr u&ioV" *EnaVn, a[ndrh", ektoV" tw'n kthnw'n, e[sosen auVtoV" toVn *Israhvl. Cu 

-a sculat Emegar 
feciorul lui Enan, i a mântuit 
acesta pre Israil  

 
3) -un nu

lingvistice i recurge la consultarea B1688, dar nu î i însu e
 B1688 se poate constata 
SEPT. FRANEK. 

 
Un caz sugestiv în ceea ce prive re Samuil Micu în 

glosele sale Prorociia lui Ieremiia, care este ce
sens: 10:24; 17:2: 23:6; 29:23; 25:4; 47:1; 50:7; 50:32. Prin adnotarea (b): În cea 

unea lui o au pustiit  (10:24), filologul ard
Septuaginta de la Frankfurt i cea de la Franeker, 

întrucât, printr- , am constat fidelitatea 
traducerilor române ti. 

Cazul întâlnit în B1795 în Sir. 17:8: 
 a 8 în cea veachie nu easte , 

i anume 
 

de text  este 
printr- FRANKF

i nu a întregului verset a a cum sugere  
4) 

surse grece  strategia de 

i anume: tehnica prin care ni se 
i 

n 
SEPT. 

FRANEK. 
 

Un fenomen interesant se produce cu termenul compus gr. grammatoeisagwgei'", 
(o&) grammatuv", -evw" (o&) 
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a*gwgov", -ou' SEPT. FRANEK. i în FRANKF. În 
Deut. 1:15 întâlnim pentru ace B1688 aceea

i în MS. 45 i MS. 4389. 
prin termenul ispravnic, 

i am luat dint i tiutori i cu minte, i i-am pus 
i preste sute, i preste cincizeci, i 

preste zeci, 
loc de ispravnici . i în acest caz 

eut. 20:5, 
deja  i în Ms. 45 

i fricos la inim .  
Pentru a ilustra în continuare metoda de traducere i de identificare a 

Deut. 3:27. Termenul grecesc lelaxeumevnou < laxeuvw 
surse biblice grece ti în mod identic, este transpus diferit în textele 

biblice române ti. B1688 celui cioplit, transpunând 
în mod fidel sensul din FRANKF

textul bucure tean i nici din SEPT. FRANEK., cum ar fi fost 
u celui 
înalt Pisgah i 

În cea 
. 

Am consemnat, de asemenea, prin analiza com 2 o 
ti. Pornind de la textul B1795, 

i au zis: Domnul din Sinai au venit venit i S-
din muntele Faran cu zeci de mii (a) Cadis. De-a dreapta Lui, îngeri cu El , i mai 
ales d iri, 
în loc de Cadis
textul- Cadis prin sintagma , 

suVn muriavsin a*giasmw'n. Segmentul 
 -

- a acestui verset în 
FRANKF. Astfel, Samuil Micu traduce suVn muriavsin Kadh", 

FRANEK., 
MS. 45 varianta cu dzeci de mii a 

Cadis , . 
Literalitatea este cea 

materialul comparat am constat în Jud. 18:
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Comparativ cu acest verset, Samuil . prosqhvsei" 
thVn yuchvn prin formula 

În cea veachie 
easte: i sufletul casei tale . 

-am identificat în 1 Reg. 10:2, comparând 
B1795 cu originalul grecesc. Aparent o omisiune în B1795, segmentul e*n Shlw e*n 
Bakalaq , care este 

 în Silo, la Vacalath. Aparent, aceste 

Beniamei'" e*n Shlw e*n Bakalaq a*llomevvou" megavla. 
Textul VULG forma in finibus Beniamin, in 
meridie, , . De 
asemenea, Vulgata de la Blaj (1760-1761) 

.  

SEPT. FRANEK. i FRANKF. um. 27:12. Micu prezin
interpolarea acesta easte muntele lui Navan, 

, în aceea , 
-te la muntele cel dicindea de muntele Navaan i vezi 

 Prin urmare, ceea 

 
, deoarec

de traducere cu privire la termenul grecesc (tov) a*navsthma, -ato" care are sensul de 
 

 1 Reg. 10:5 

B1795 

celor de alt neam, acolo easte Nasiv, 
 

B1688 

acolo râdicarea celor streini de fealiu, acolo e Nasiv 
MS. 45 

 
MS. 4389 ... ul lor, 

FRANKF. ...tou' Qeou', o|u e*stin e*kei' toV a*nasthma tw'n a*llofuvlwn e*kei' Nasib o& 
a*llovfulo" kaiV e!stai  

SEPT. FRANEK. ...tou' Qeou', o|u e*stin e*kei' toV a*nasthma tw'n a*llofuvlwn e*kei' Nasib o& 
a*llovfulo" kaiV e!stai 

VULG. Post haec venies in collem Dei ubi est statio Philithinorum, 
VULG. BLAJ eu, unde iaste starea 

filisteilor, 
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termenul starea sensul 
reprezentând o traducere a latinescului statio 

MS. 
4389 traduce de asemenea latinescul statio prin termenul adunarea i 

strajea , 
i o 

strajea
râdicarea (tov) a*navsthma, 

ato" printr-
 

ul lor, Biblia de la Ostrog, iar 
VULG ubi est statio Philithinorum te 

 

um. 18:
nivelul textului 
la nivelul lexical între i 
varianta 
române ti 
grece a&martiva" prin , iar 
B1688 îl transpune în mod literal  Pentru a fixa mai 
bine revizuirea B1688, Samuil Micu glosa în acest sens: 

, 
datorate surselor model. 

glosa (b) din 2 
Reg. 14: 27. (b) În cea veachie, 
în loc de Tamar, Mauha . 
propriu Maoha din versetul i numele 
ei, Maoha , Tamar
cu versetul B1795: i s- i numele ei era 
Tamar (b) . B1688 
prin transpunerea o!vnoma au*th" maoca (FRANKF.) i a B1795 prin traducerea din 
SEPT. FRANEK. a segmentului: o!noma au*th'/ Qhmavr. Subliniem 

acestora de  
1 Reg. 14:

asupra traducerii diferite realizate în cazul B1688: 
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i cale a pietrii 
era [...]  din B1688 cu cel din B1795: 

te dinti, (a) stani 
[...] , gr. o&dov", care are 

i este prezent în SEPT. FRANEK. i SEPT. VEN. în mod identic. 

pe o&dov" cu sensul de 
o*douV" cu sensurile 

SEPT. VEN. acest termen apare glosat în aparatul critic.  
5. În cadrul aparatului critic al B1795 am 

i la textul 
ebraic. Deoarece o parte dintre glosele cu trimitere la textul ebraic i la cel latinesc 

 
greco-latine a lui François Vatable, 

 fi comparat într-  mai multe izvoare, 

François Vatable (Pavel 2007: 104). Dintr-

-am indentificat în 
Paralip. 3:9, unde putem urm foreio'n, 

9. (a) Grece. 

. Un alt exemplu l-am identificat în Lev. 8:8 pentru a sublinia 
8.(a)Unde am pus 

noi engolpion, grecea te easte loghion. U
jidovea te easte Urin i Tumim .  

În ceea ce prive te trimiterile la textul ebraic, 
13.(v) Neelasa e 

cuvânt jidovesc , i consemnarea unor variante de 
traducere, precum cea corespu l. 2:2: (a) În jidovie: 
nebune ti? În letinie: râsul l-am . 

3.2. Omisiuni  

i 
regularitatea limbilor 
în contact în procesul traducerii. De i a 
B1795 este de a transpune textele model cuv
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i abateri de la textul-
omisiunile izate în mod con tient sau nu 

abaterilor lingvistice, totu i fiecare text poate fi caracterizat de astfel de fenomene 

 
Barr (1979: 303) i omisiunilor în traducere, 

care pot modifica cantitativ prin traducere origina

lingvistice care sunt prezente în original. Versiunea 

transfer al formei sului contextului respectiv 
i omisiunea 

 la o alterare a sensului sau la 

 

Vechiul Testament nu pot fi analizate exhaustiv am ales pentru studiul nostru 
asupra omisiunilor Numerile, A doua lege, Iisus Navi i 
Cartea întâi a Macaveilor

 
SEPT. FRANEK. i în SEPT. VEN. termenul gr. mevtrw/ din Deut. 

2:
la dân ii, Samuil Micu îl omite:  Astfel de cazuri sunt rare, iar 

paratextual. 
eut. 8:1 în care adjectivul 

cel bun este prezent doar în textul B1688 gr. a*gaVqhn din 
FRANKF. 

i în SEPT. FRANEK -a 
RAHLFS îl omite 

(MLD 1997: 227). A adar, interpolarea apare la nivelul textului FRANKF. i nu 
 

eut. 29:8, în 
care sintagma  din B1688 es polevmw/ din 
SEPT. VEN. 



Ana-Veronica Ca -Spenchiu 

 
350 

FRANKF., de
interiorul textului. 

 
 

 Num. 15:4 

B1795  
B1688  
MS. 45 emnu 
MS. 4389  

SEPT. VEN. devkaton tou' oi*fiV pefuramevnh" e*n tw'/ tetartw/ tou' i!n. 

SEPT. FRANEK. devkaton tou' oi*fiV anapepoihmenh"amevnh" e*n e*laivw e*n tetavrtw/ tou' i!n. 

VULG. Decimam partem ephi conspersae oleo, quod mensuram habebit 
quartam partem hin. 

VULG. BLAJ 
parte de hin. 

 
vului 

parte te numeralele ordinale a zecea i a patra în B1795, MS. 4389 
VULG. BLAJ. 
din textul- ti: devkaton i tetavrtw/ 

i substantivul parte
grecesc (h&) meriv", ivdo" 
B1688 i MS. 45  i 
substantivul parte. Totu i, în MS. 4389, asemenea B1795, se alege o transpunere mai 

a zeace parte i a patra parte. 

lor textului B1688 i B1795, în Num. 14:38, 
i Iisus al lui Navi i Halev ) i B1795 (

lui Navi, i Halev), de i aparent o omisiune a sintagmei fiiul lui în B1688, de fapt 
tre versetele grece ti. În Num. 24:3 întâlnim o 

 pe care am identificat-o în 
zice om ) 

fhsiVn o& a*nqrwvpou o& a*lhqinw'" o&rw'n (SEPT. 
FRANEK.). Septuagintei 

re a lui Samuil Micu a adjectivului i&scurov" 
, din Num. 24:4, prin forma Dumnezeu ( Zice cel ce aude 

cuvintele lui Dumnezeu )
Lambert Bos în SEPT. FRANEK.: 8. Alex. lovgia Qeou' i*scurou'. B1688, MS. 45 i MS. 
4389 traduc termenul în mod fidel prin cuvinte tari.  

i în Deut. 4:
între versetul: 
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mo  
din B1688 i vers i 

i 
-

vo tri  din B1795. Sintagma este o echivalare fidel  e*n klhvrw/ < o& 
klh'ro", -ou,  (Badea s. v.) din SEPT. VEN., termen care nu este prezent în 

SEPT. FRANEK. Cel de-al doilea exemplu avut în vedere poate 
i, termenul prezent doar în 

B1795  transpune exact compusul grecesc poluplasiasqh'se, termen 
compus din adjectivul poluv", pollhv, poluv i verbul plavssw 

, concordând cu textul SEPT. FRANEK. 
eut. 34:6, i în acest caz 

- ce ti. 
Raportându-ne la aceste texte, am constatat unele omisiuni 

Astfel, B1688 traduce segmentul de text: i l- Moav, 
aproape de casa lui Fogor  KaiV e!qayan 
au*toVn e*n gh/' MwaVb e*ggu" oi!kou Fogor (SEPT. VEN.). MS. 45 
traducere  MS. 4389 i a fost îngropat 

-Peorului  
textul lui Samuil Micu: i l-
aproape de casa lui Fogor . 
împrumuta segmentul  din B1688, fapt u or de notat prin 

gr. KaiV e!qayan au*toVn e*n Gai e*ggu" oi!kou Fogor din SEPT. FRANEK., 
în care acest segment nu apare. De SEPT. FRANEK. sintagma 

uil Micu omite termenul e*n Gai. în vale este 
i în MS. 4389

i pentru a ti 
vom prezenta acest verset i din RAHLFS: KaiV e!qayan au*toVn e*n Gai e*n gh/' 
MwaVb e*ggu" oi!kou Fogor, 

i l-au înmo
. 

Ultima parte a versetului Is. Nav. 2:9 din B1688: 
 al FRANKF. nu 

 
SEPT. FRANEK. S-

loc doar în cazul textului grecesc din 1709 (NEC: 2004: 26). 
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Is. Nav. 3:
i poruncea  : i 

acum poruncea  i de da
SEPT. VEN.: KaiV e!nteilai toi'" i SEPT. FRANEK.: KaiV nu'n 

e!nteilai toi'", cu inserarea adverbului de timp nu'n  
Unele indicii importante pentru a descoperi metoda de traducere a lui Samuil 

Micu Bibliei bucure tene l-
Cartea întâiu a Macaveilor  filologul 

i 
ezare -  

analizate (1 Mac. 2:43; 3:22; 5:20; 7:25; 13:5; 11:18; 11:25; 11:

cantacuzine

la nive

omiterea unor segmente lingvistice sau interpolarea altora. 
În gr. KaiV enetuvgcanon kat au*tou' tine" a!nomoi tw'n e*k tou' e!qnou" (1 Mac. 

11:25), substantivul e!qnou" (FRANKF; SEPT. FRANEK
înlocuit în B1688 prin termenul jidovi  

 o mai mare precizie. De
- -o mai 

-l pârea pre el 
. 

 de mai sus substituirea termenului popor prin substantivul 
jidovi  plus de precizie, în 1 Mac 11:

kaiV a*pevkleisan oi& a*poV 
Gavzh" (SEPT. FRANEK., FRANKF
Samuil Micu în traducerea B1795 ( i de acolo s-au dus la Gaza i o au încungiurat 
cu oaste, i le-

cere a textului bucure tean 
B1688: i se duse acolo la Gaza i i arse prenprejururile ei i le 

. 

1 Mac. 11:18, în e*n toi'" 
o*curwvmasin într-însele i 

kaiV oi& o{nte" e*n toi'" o*curwvmasin a*utou' a*pwcovnto u&poV tw'n 
e*n toi'" o*curwvmasin 
de expresivitate  

 22 din traducerea 
. Prin inserarea în B1795 a substantivului Domnul ( i însu i 
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), 
neexistent în SEPT. FRANEK. i nici în FRANKF (KaiV au*toV" suntrivyei au*touV" proV 
proswvpou u&mei'" deV mhV fobei'sqe a*p au*twn.

i însu  Domnul va zdrobi pre ei de 
i 

-  
Forma poreuqh'nai din FRANKF i SEPT. FRANEK. a verbului poreuvomai 

- 1 
Mac 5:20: KaiV emerivsqhsan Simwni a[ndre" triscivlioi tou' poreuqh'nai ei'" thVn 
Galilaivan Iouda deV a[ndre" o*ktakiscivlioi ei'" thVn GalaVadi'tin. 

FRANKF verbul a merge 
 a Galilea, i la Iuda 

 . 
 i s-

la Galaadita , întrucât în SEPT. FRANEK poreuqh'nai doar 
într-  

te fidel în traducerea 
textului-su din B1688. Astfel, în 1 Mac. 7:25 
termenul grecesc ponhrav , FRANKF i 
SEPT. FRANEK. prin kaiV e*pevstreyen proV" toVn basileva kaiV kathgovrhsen au*tw'n 
ponhrav, este omis d
asupra lor . 

i întorcându-se la 
-  

ite în B1688 o putem constata în 1 Mac. 2:43 în textele studiate. 
tw'n kakw'n FRANKF i SEPT. FRANEK. kaiV 

pavnte" oi& fugadeuvonte" a*pov tw'n kakw'n prosetevqhsan a*utoi'" kaiV e*gevnonto a*utoi'" 
ei'" sthvrigma 

)
tene, dup

ce fugea de reale s-au adaos la ei i s- .  
 

4. Câteva concluzii  

Con tient de posibilitatea erorii sau a impreciziei 
obiectivul semnalat în 

intermediul aparatului critic, cât 

FRANKF. i cel realizat de Lambert Bos pentru FRANEK. 
plecare în traducere i comod, totu i, B1688 i 

ajului 
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-
meta-textuale pot substitui în multe cazuri o omisiune i 
revizorului o privire de ansamblu asupra fenomenului lingvistic. Glosele i versetele 
di

împrumutului i cea a calcului, predominând prima dintre acestea, cât i prin 
explicarea 

i tri -
reperat. 

comparative: a) c
Micu decide pentru fiecare segm
transpunerea sensului biblic; b) nu am identificat cazuri în care o abatere de la 
textul-  c) e

ti; d) 
r

i din analiza contextelor discutate 
anterior; e) 86 de glose cu trimitere la B1688 

i 
 f) m

- ti utilizate: Septuaginta 
Frankfurt din 1597  g) în unele cazuri, destul de rare, 

-

 h) textul 
latinesc al Vulgatei 
traductologice; i) a

i strategia 
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GALATENI 5:12 I IRONIE. 
AVATARURILE UNEI REMARCI POLEMICE 
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Abstract: 
remark in Gal. 5:12 was rendered in Romanian, from one of the earliest version of 

CORESI 1563) up to the most recent complete version of the Bible 
(FIDELA 2010). In order to provide a wider hermeneutical framework, the history of 
interpretation of this verse is offered in the first half of the article. 
Keywords: Galatians 5:12, the history of interpretation, allegory, imprecation, irony, 
circumcision, Romanian versions 
 
 

1. Introducere 

gr. o[felon kaiV ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJma`" (Gal. 5:12) le pune 

ajpokovptw în context. Unele versiuni redau 

zatorilor cu privire la 
sine qua non pentru mântuire. În fine, un 

grece ti din Gal. 5:12 (în contextul mai larg al retoricii pauline cuprinse în Galateni), 
cât ti din perspectiva acestui verset.  

ajpokovptw, un 

are în contextul din Gal. 5:12. Vom face apoi 

direc ti, fie 
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iilor biblice 
române 1. 
 

ajpokovptw 

ajpokovptw 
multiplele lui sensuri, în 

încercarea de a surprinde cât mai bine inten  
În Noul Testament, termenul ajpokovptw 

i una în Gal. 5:12. 
Majoritatea lexicoanelor grece ti BDAG, EDNT, LEH, s.v. ajpokovptw; TDNT, 
LOUW-NIDA

Cele patru ocuren e din evanghelii fac referire la 
corpului uman: în Marc. 9:43, 45 (ajpovkoyon) verbul este folosit pentru a descrie 
amputarea mâinii sau a piciorului care îl pot conduce 2; în Ioan 
18:10, 24 (ajpevkoyen

-Petru;3 textul din Fapt. 27:32 (ajpevkoyan) descrie 
flat în pragul 

naufragiului4.  

indicativ, diateza medie, timpul probabil un tip special 
i anume o mutilare în urma  cineva devine eunuc 

(cf. TDNT, DGR). Apostolul î i dore te ca oponen
tinii proveni

mutileze - i în totalitate organele reproductive. O astfel de în elegere a 
îndemnului este foarte 
deseori referire la eunuci (i.e. persoane castrate) cu ajutorul formei de participiu 
perfect a verbului ajpokovptw5.  

                                                 
1 -

realizat. Întrucât primele versiuni ale Sf. Scripturi (sec. al XVI-XVII-lea) con in termeni ambigui, de 
ti termeni 

au fost folosi tri.  
2 -30) sunt folosite verbe diferite: ejxairevw  ejkkovptw 

 
3 Termenul este folosit deseori cu acest în eles în scrierile unor autori antici precum Homer, Herodot 

6, 91, Diodorus Siculus 17, 20, 7, 17, 20, 7, Josephus, Bellum Judaicum, 6, 164, Epictet 2, 5, 24 etc. 
(vezi, pentru detalii, BDAG). 

4 Potrivit BDAG, are întâlnim la Homer (Odiseea, 10, 127), Xenofon (Historia Graeca, I, 6, 
21) sau Polyaens (5, 8, 2, 6, 8). 

5 Întâlnim expresii precum: ajpokekommevnou" taV gennhtikaV th`" yuch̀", a adar referirea la pudenda se 
face explicit (vezi Filon, Legum allegoriae, III, 8; Lucian, Eunucus, 8; Teofil Antiohianul, 3, 8). În LXX, 

ajpokovptw 
oujk eijsleuvsetai qladiva" kaiV ajpokekommevno" eij" ejkklhsivan kurivou 

(Deut. 23:2). Vezi LEH, s.v. ajpokovptw. 
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din Filip. 3:2, verset în care peritomhv (  este înlocuit cu katatomhv 
întâlne te în alte texte grece ti cu acest sens (TDNT, s.v. 

katatomhv). A adar, în Filip. 3:2  prin care le 
destinatarilor i este de fapt o mutilare 

a trupului (cf. EDNT, LIDDELL-SCOTT, BDAG, LOUW-NIDA). Ca i în Gal. 5:12, 
limbajul paulin din Filip. 3:2 este foarte dur6, având probabil rolul de a eviden ia 
gravitatea erorii în care au fost atra i cre i. 

te convingerea c ajpokovptw este folosit 
cu -un echivalent mai explicit) 

. Acest ultim termen surprinde cel mai bine apostolului. 
 

 

verbul ajpokovptw -a lungul istoriei cre tinismului, 

ele pot fi încadrate în trei linii majore de interpretare. În func ie de op iunea 
comentatorului, sintagma o[felon kaiV ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJmà" este 

care îl au cuvintele la prima vedere), (2) fie ca impreca ie7 (argumentul principal 
-i combate pe eretici, apostolul face uz de autoritatea sa 

-i smintesc pe cre tinii mai slabi 
în credin  
folose 8, în încheierea demonstra iei sale privind 
circumcizia i rela ia cre  

. 

ocante s-ar ascunde un 
în eles spiritual profund.  

Unul dintre primii comentatori biblici care au sus
Marius Victorinus, care i-a scris comentariul la cartea Galateni în secolul al IV-lea. 

i din comunitatea credincio ilor 

                                                 
6 Cu referire la afirma ia din Gal. 5:12, Martyn (1997: 478) 

 
7 impreca ie iei divine asupra unei persoane, cu inten ia 

de a-
 

8 
- a dintre audien i agitatori, stârnind dezgustul 

destinatarilor fa  
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i 
de ei [de credincio  (Cooper 2005: 334)9. 

În secolul al XVIII-lea, John Wesley, în scurtele sale note la cartea Galateni, 

comunitatea cre  
-

ad loc. Gal. 5:12). Clarke, comentator biblic din aceea i 
Acesta îi contrazice pe cei 

-o comunitate 
a întrebarea: de 

ce nu îi exclude Pavel însu i pe oponen ad loc. Gal. 5:12) 
itor din cauza 

influen ei fal  exercita 
nici o func  

Spre deosebire de interpre ii aminti Gingrich (2005: 31) 
te, într-

în mod figurat. Apostolul î i dore orii fal - i 
 

b) impreca ie. Impreca
ii în vederea pedepsirii (fizice) a celor care îi induc în eroare pe 

gal
ajpokovptw  se  

în sens propriu, nu figurat (metaforic). Diferen  în cazul 
impreca
apostolic, în timp ce, în al doilea caz, 

cre tinii proveni 10. 
(un blestem asupra ereticilor) în Gal. 5:12 se 

i Sf. Ioan 
ac - - i abandoneze propria lor 
patrie, libertatea i neamul ceresc -au alungat din 
Ierusalimul de sus, care este liber i i- i 

1, vol. 13: 39). Acesta folose te termenul a blestema (gr. ejparwvmeno", 
ejparàtai), atunci când descrie dorin a apostolului, i nu se sfie -
iudaizatori în rândul ereticilor, comparându-i cu maniheii, care considerau 

                                                 
9 În încheierea comentariului la acest verset, Victorinus aminte te în i posibilitatea ca expresia 

- ie. 
10 - ând 

aceste cuvinte. El e

-i câ tige pe galateni pentru iudaism. 



Galateni 5:12 nie... 

 
363 

 i 
- -l 

 i în 1, vol. 13: 39). 
 atunci când l-a creat pe om 

a a cum este; cea care 
-l perverte

r, dar nu este lipsit de 
ii îl constituie tocmai 

versetul din Gal. 5:12. Procedând astfel , în în elegerea sa, 
verbul ajpokovptw e propriu-zis , 

 

iudaizatorilor, dar mai pe larg 
impreca ie. Grija lui este 
care a spus «binecuvânta . Explica ia lui Ieronim poate fi 

- ie este 
potriva oponen  bisericile lui 

PL, vol. 26, col. 405 B-D). A
dezbine Biserica sunt vrednici de blestem. 

i Calvin, au în eles într-un mod similar 
remarca din Gal. 5:12. Luther reu e ia din 
spatele exclama resupun eu) face aici o aluzie la 
circumcizie, ca i cum ar spune « i carnea prepu ului vostru; 
dar eu a  dori ca ei în i fie t i pe de-a-

profereze 
ui nu-i este 

 interdic ia nu prive  situa iile cu totul 

biblice, în care oamenii sfin i i-au blestemat pe cei ce se împotriveau lui 
Dumnezeu11. Studiind astfel de 

-ar asigura reu inere: 
i Cuvântu nezeu i 

. Limbajul folosit de Luther 
este dur 
Scripturi i evenimentele pe care le traversa el însu i. Distan
de dogma Bisericii Catolice avea nevoie de sprijin biblic, pe care reformatorul îl 

te inclusiv în Gal. 5:1212. 

                                                 
11 Sunt aminti i Simon Magul (Fapte 8:20) ii descri i în Psalmi (Ps. 5:10, 9:17). 
12 

irii prin credin
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 juste ea mâniei 
nimicirea impostorilor prin ca . 

ine o aluzie la circumcizia pe care ei puneau 
te în 

gr. o[felon kaiV 
ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJmà" 

2005: 157). Urmând tiparul stabilit de a (2005: 157) propune 

reformatorul francez 
miza cea mai mare este slava lui Dumnezeu; credincio

  

vom vedea în sec i comentatori 
iei pauline privitoare la 

problema circumciziei. 
c) . A treia 13 linie de interpretare, 

propune în elegerea sintagmei 
o[felon kaiV ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJmà" . 

 texte precum 2 Cor. 11:1914 sau Filip. 3:2, 315. O 
eventual a pasajului este  de la bun început. Prin 

o[felon16 introduce o dorin care nu se poate realiza, rolul 
afirma iilor apostolului din unele texte (Gal. 5:12; 1 Cor. 4:8; 2 Cor. 11:1) este de a 
i . 

În încheierea expunerii privitoare la amenin area iudaizatorilor, Sf. 
Pavel -i caricaturizeze -i discrediteze 
pe oponen spune Longenecker (2002: 234). 

17, întrucât ea ar face 

                                                                                                                        
fapte bune (cum ar putea în
cre officia pietatis) unii fa op. cit., p. 47). 

13 În linii ajpokovptw, de la alegorizare 
(cazul unor scriitori patristici), la în elegerea lui ca blestem/impreca

-a treia 
 

14 i în elep CORNIL. 1924). 
15 i în Filip -un 

i nu oricum, ci prin asociere cu mutilarea.  
16 o[felon

introduce o dorin
 

17 În general, ie în
elegere de 
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18, î i 
men ine pozi

ibidem). Sf. Pavel n-ar fi împotriva circumciziei, atâta 
a este 

pozi
 

i apostolul nu- i 

- ul fa
i emo ii 

pozitive mai adânci, pentru a- i aduce audien
-l pe J. Dunn (1993: 

a apostolului s-ar împlini în mod literal 

- izie, galatenii ar 
a lui Dumnezeu, pe baza acelora i 

 
Concluzionând discu  exegeza sintagmei gr. 

o[felon kaiV ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJmà" 
trei direc

riitori 
biserice ti precum Ioan Hrisostomul sau Victorinus au în
ajpokovptw 

ti comentatori lul 
Pavel roste te un blestem binemeritat asupra lor fal i, interpre

pentru a-i discredita pe iudaizatori. O astfel de în elegere nu este imposibil de 
sus inut, deoarece este în acord cu sensul verbului ajpokovptw în context i pune în 
eviden

in numeroase cazuri în care Sf. Pavel 
apeleaz eviden ia i îndrepta erorile destinatarilor (1 Cor. 4:8; 2 
Cor. 11:1 .a.). 

 

                                                                                                                        
utinam et abscidantur qui vos conturbant

2002: 234). 
18 Vezi comentariul lui W. M. Ramsay (ad loc.), citat de Longenecker (2002: 234). 



 

 
366 

4. Gal. 5:12 în tradi  

Tradi

acela i timp, i-
în mod con tient este eviden ii, 

 la edi ie de 

iune19. Gal. 5:12 este un astfel de text dificil, care a 
reu - pre ii biblici în tabere diferite, clar delimitate. Ne 
a
direc ii diferite, strâns legate de în

m, succint, traducerile i diortosirile române ti ale 

versiunilor în care apar termeni problematici, vom face o claisifcare a traducerilor 
române ii de interpretare prezentate anterior. 

Primele edi ii române ti ale Bibliei redau verbul gr. ajpokovptw ambiguu, ceea ce 
a plevi, i sau 

 este greu de stabilit în contextul De 
- te în versiuni ulterioare. În 

contrast, termeni ca ,  i a schilodi, fiind mult mai inteligibili, au o 
ti. 

În CORESI 1563 sintagmei gr. o[felon kaiV ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJmà" îi 
i i ceia ce 

ti o[felon i ajnastatovw 
lativ clari i fideli ideii pauline20, verbul a i, folosit pentru redarea 

lui ajpokovptw, se dovede te mai greu de interpretat. Dintre sensurile acestui verb 
din DLR, doar câteva s-ar potrivi veretului Gal. 5:12, ducând, desigur, la 

te. Un prim sens, 
i posibil, este improbabil; într-o astfel de situa ie, Sf. Pavel s-ar 

ruga pentru recuperarea, iertarea i reprimirea iudaizatorilor în sânul bisericii, 

- i 
io tual vorbind). Totu i, forma de pasiv a verbului folosit de Coresi 

iri, nicidecum elementul nociv, care 

                                                 
19 Ne referim aici, desigur, la traducerea textelor biblice. Pentru condi

cultura le pot produce asupra textului scripturistic (Con
printre pasajele supuse aten  

20 ajnastatovw 
BDAG), ultimul fiind mai potrivit în contextul versetului Gal. 5:12. 
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deosebire de în elesurile anterioare, acesta se poate sus
probleme. În acest caz, dorin ie, ea vizând 

alt sens, secundar, dar care s-ar putea potrivi bine contextului din Gal. 5:12, anume 
elesul cu care termenul i a fost 

ie 
i ironie. 

De
 ie, 

în elegere21. 
NTB 1648 propune pentru verbul gr. ajpokovptw eles este 

ambiguu22   
NTB 1648 este citat în DLR pentru a ilustra unul dintre sensurile verbului a plivi

a de buruieni; (fig.) sic!
nte de a face alte aprecieri cu privire la sensurile acestui verb, 

atragem aten NTB 1648  
 NTB 1648). Diferen a, aparent 

a, totu i, interpretarea sintagmei. Potrivit DLR, 
-

i 

a priori
NTB 1648. Este 

23

tine din 
Galatia. Prin   

NTB 1648 robabil 
spirituale, excluzând impreca ii la 

impreca ie sau o binecuvântare, în cazul de fa al 
 

i care-  

                                                 
21 Ne-am putea 

eles expresia din Gal. 5:12 
Lucrurile ar putea sta a - ari iei acestei edi ii, n-au 

i nu în spa iul 
teologic românesc. 

22 a plevi  
23 Exempl

plive ti  
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BIBL. 1688, care traduce termenul 
ajpokovptw prin i  

i, verbul ajpokovptw nu poate fi redat prin . 
 

Reflexivul pasiv  irea de o 
-un citat din Pravila lui Eustrat De-l 

a stau lucrurile, atunci dorin a apostolului este ca 
24 -

- BIBL. 1688 
sus  

rmen 
problematic ca echivalent pentru ajpokovptw este CORNIL. 1924 i, -se 

25. Verbul a schilodi 
i ale corpului, cele avute în vedere sunt mâinile i 

picioarele (DLR). Din aceste considerente, folosirea lui în Gal. 5:12 este 
i dore te nimicirea oponen

din Galatia. În orice caz, textul din Gal. 5:12, a a cum apare în CORNIL. 1924, este 
o impreca -

26. 
ti dificile, în u

a studiului nostru ne propunem o clasificare a traducerilor române ti ale Bibliei 
ii de interpretare prezentate mai sus. 

4.1. Apostolul Pavel cere excluderea iudaizatorilor 

a) NTB 1648 iudaizatorilor de restul Bisericii din 
Galatia. Termenul propus de NTB 1648, a plevi, nu este reluat în edi iile ulterioare. 

BIBL. 1688 sus ine prima direc
ii iudaizatori. 

                                                 
24 a izgoni 

DLR). 
25 Verbul a schilodi a fost preluat -au avertizat pe cititor, într-

 
Nu putem 
biblic propriu-  

26 Este in ii Cornilecu nu întâlnim termenul a schilodi. CORNIL. 1921 
verbul a scopi CORNIL. 1931 apare sintagma 
tot  
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c) Începând cu MICU putem vorbi de o cristalizare a unei op iuni de traducere. 
Termenul  BIBL. 1819, FILOTEI, 

AGUNA, BIBL. 1914. În ciuda acestei tradi
-

sensul original. Putem vorbi, ca i în cazul BIBL. 1688, de o influen
hermeneuticii asupra actului traducerii: în MICU, versetul din Gal. 5:12 sus ine, în 
mod cert, o  

d) BIBL. 1874 
Termenul a esclude a exclude, cf. DLR), un sinonim modern 
pentru i. Nici un sens al acestui 
termen nu con ajpokovptw. Avem, din nou, 

 
te un sprijin puternic în 

traducerile române ti amintite mai sus. Termenii a plevi, ,  i a esclude 

a priori, traducerea textului biblic nu 
trebuie s-

i iile mai sus amintite. 
tului discutat 

fragmentului analizat.  

4.2. Sf. Pavel roste te o impreca ie 

a) În CORESI 1563 verbului gr. ajpokovptw îi corespunde echivalentul i. Analiza 
acestei versiuni (vezi supra) ne-
verbului în contextul nostru 

-ar fi la pasiv 

i i, din dorin a de a deveni mai spirituali. A adar, 
CORESI 1563  
Pavel în Gal. 5:12 are valoarea unei impreca ii. 

CORNIL. 1924, a schilodi, exclude atât 
cât 
ca pe o impreca ie. 

c) ANANIA 2001 ul 
O, -

-  erul imprecatoriu al 
sintagmei. 
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este FIDELA 2010: 
A  dori  , o formulare care corespunde textului din 

were even cut off 
a stârpi  fi posibile în contextul din Gal. 5:

. Acest ultim sens pare mai 
probabil, a adar, în FIDELA 2010 ie prin care 
apostolul dore ilor s  

Versiunile române
4.2. te 

bine fap
textului sacru poate influen a în mod decisiv alegerea termenilor. Revenind la o 

e 
interpre i aviza i. 

 

ti care ar putea sus ie de 

general, am încadrat aici acele edi
ajpokovptw

 
În NT. 1863 27 

folosit pentru redarea lui ajpokovptw surprinde foarte bine ironia Sf. Pavel. La acesta 
i locu

CORNIL. 1921 i, -se 
 

NITZ. 1897  
 pentru traducerea grecescului ajpokovptw este 

comentatorului posibilitatea de a alege între impreca ie i ironie. Am încadrat, 
totu i, versiunea NITZ. 1897 în rândul celor care 

, versiunea folose te i locu

 -a impus 
iile ulterioare: BIBL. 1911, CORNIL. 1931, 

GAL. 1938 i NT. 1951. Varianta din BIBL. 1968 O, de s-

                                                 
27 A scopi  
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 NT. 1979, BIBL. 1982 i BIBL. 1988. O ul
BIBL. 2001 (GBV). 

NT. 2002
bine  a mutila poate face referire atât la o 
amputare, cât i o 
impreca ie la adresa oponen a locu iunii adverbiale 

în un accident, ci ca un act voit. Alegerea unui termen atât de violent 
28. 

TLN 2006 s-ar castra 
 De i folose te verbul a castra 

-ar putea întreba, 

un lucru atât de absurd? Se pierde, a
i TLN 2006 este greu de încadrat în 

vreuna dintre cele trei categorii prezentate mai sus, se apropie cel mai mult de 
interpretarea în cheia ironiei).  

 
5. Concluzii 

Secven a gr. o[felon kaiV ajpokovyontai oiJ ajnastoùnte" uJmà"   un text dificil, 

sau într-  va avea mereu nevoie de explica ii. În sec

sunt transpuse în versiunile biblice române
este i un interpret i 

29. 
Pentru redarea lui ajpokovptw versiunile române

care, cel mai adesea, se dovedesc ambigui i, prin urmare, greu de interpretat. Cu 
elesul 

cel mai potrivit al acestor termeni în Gal. 5:12. MICU 
 textual NITZ. 

189730. 
ificarea versiunilor române ti 

ii de interpretare clasice. Am ob
sintagmei pauline ca impreca ie are cel mai slab suport în edi iile biblice române ti: 
                                                 
28 Filip. 3:2: blevpete thVn katatomhvn. Printr-un joc de cuvinte, termenul gr. peritomhv 

devine katatomhv  
29 O examinare a expresiei pauline din Gal. 5:12 în 

ate 
de în -o asupra în elesului expresiei grece ti. 

30 i 
câteva versiuni protestante: CORNIL. 1931 sau BIBL. 2001 (GBV). 
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5 versiuni, dintr-un total de 27, supuse analizei31. Interpre
din Gal. 5:12 se întâlne ti32. Ultima 

te 
33. 

Mai prec ajpokovyontai, cele 27 de 

 textul din Gal. 5:12 i 
interpre ilor, probleme ite în urma unui studiu 
exegetic, hermeneutic i traductologic riguros. 
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 TEXTUL BIBLIC ACTUAL 
 
 

DR. DANA-L T  

 ti 
danielateleoaca@gmail.com 

 
Résumé: conservatisme linguistique 

 une 
recherche comp  catholique/  
intéressé au problème de la distribution particulière des unités lexicales néologiques dans 
chacune des versions bibliques prises en discussion, démarche à traves laquelle nous 

ermette la dissociation 
entre les faits lexicaux de continuité linguistique
linquistique,  de 

sémantico-conceptuelle et stylistique du fond lexical 
néologique délimité dans le texte biblique actuel.  
Mots-clés: biblique, comparatif, néologique, innovation linguistique, continuité 
linguistique, (in)adéquation sémantico-stylistique 

 
 

 

Într-
patru versiuni biblice1 g r a d u l  d e  a r h a i c i t a t e  
al ), într-o cercetare 

ortodox/ catolic/ protestant . Aspectele l e x i c o - s e m a n t i c e 
analizate  arhaisme lexicale, termeni rari i din fondul lexical mai vechi al limbii 
                                                 
1 Cf. BO), 

Noului Testament, 1980 (BI), , 1990, versiune 
protesta BP), respectiv Noul Testament Catolic, 1992 (NTC). Biblia de la Ierusalim, 

haism ne-a 
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române, sensuri arhaice i specifice textului bisericesc, termeni/ semantisme specific 
populare, exprimarea perifras  termeni latini (latinisme)  

e 

 regional. Abordarea 
problemei conservatorismului unui text (bisericesc) la nivel lingvistic exclusiv din 

-se de 
aceea coroborarea acestui tip 
interiorul unui text bisericesc sau altul.  

proceda la delimitarea f o n d u l u i  n e o l o g i c de termeni identificabil în textul 
bibl -  a 

f iecare dintre cele patru versiuni evanghelice 

icesc actual), precum i de o serie de aspecte legate de 
-conceptual, dar i 

stilistic) a neologismelor.  
 

 

2.1. Împrumuturi propriu-zise 

 CDDE, CDER, DEX 1998, DÎL-R, 
DN, MDN, MDA (I, II), PEW, REW i TDRG (I, II, III), 

i dovede
în care termeni grece ti la origini 
mai adesea tia fiind inclu i în inventarele 
noastre neologice (cf. infra, satan, eunuc, paralitic, , prozelit .a.).  

i termeni care, la prima vedere, nu au nici 
lunatic (cf. infra), termen 

mo tenit (cf., de exemplu, PEW 996 sau CDDE 1020
altele, prima atestare a acestuia [sec. al XVI-lea], respectiv varianta lunatec, 

BIBLIA 1688 4:24), i, foarte probabil, 
r -un împrumut savant,  cf. varianta 

lunatic
ale limbii române (cf. DN, MDN) i  nu numai2.  

                                                 
2 DEX, respectiv în MDA (A-ME) 2010. De 

 lunaticus REW 

într-  
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În principiu, am cons men din textele biblice supuse 
 

 latino- -a 
, germana .a.), 

/  - 3

termeni, respectiv o serie de calcuri semantice i structural i 
-romanic.  

schimbat aspectul limbii române, încadrând- i 
-  (s.n.), în care o înglobase mai ales cultura ce 

cariu 1976, I: 415). Cum se tie, calitatea de cuvânt nou se 

general, uneori, din diverse motive, putându-se chiar arhaiza (cf. infra, vb. precum a 
libera sau a conlocui). A a s-a întâmplat cu multe grecisme i turcisme, precum i cu o 

 cum se admite 
îndeob te în literatura de specialitate , împrumuturile lexicale de origine 
latino- -

i unele împrumuturi 
i ap

e i fiind i  d e  
e

vedere al lingvisticii române ti, de i unele dintre ele au în limba no

-
e în 

public, , sanctuar, 
, , spirit, jandarm, a practica..., , cum sunt: demon, demonizat, epidemie, 

filacteriu, genealogie, profet, prozelit etc.4.  
 
genealogie (fr. généalogie, lat. genealogia Genealogia lui Isus Hristos, fiu al lui David, 

NTC 1:1; cf. i BP)/ BI, BO: neam; deportare (fr. déporter, lat. 
deportare  pe timpul  NTC 1:11)/ BI, BO, BP: ; 

                                                 
3 Punctul nostru de vedere este în conformitate, de exemplu, cu  principiile care au guvernat 

întocmirea inventarelor lexicale din DÎL-R, 
latino- -a propu

neogreaca, polona, rusa sa DÎL-R: 11-
etimologie latino-
latino-
greaca (cf. ibid., 18-19).  

4 3.  
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profet (fr. prophète, lat. propheta, gr. prophetes)5  care spune prin gura profetului
(NTC 1:23; cf. i ibid., 2:5)/ BI, BO: prooroc; BP: proroc; cf. i vb. (< profet): 

 NTC 
7:22; cf. i ibid., 11:13; 26:68)/ BP: a proroci; BO, BI: a prooroci; a se informa (fr. 
( )informer, lat. informare  il
(NTC 2:8)/ BI, BO, BP: a cerceta; public (lat. publicus, fr. public
publice  (subtitlu cu care se deschide cap. 3, NTC); activitate (fr. activité, lat. 
activitas, -atis Activitatea NTC, p. 140); demonizat 
(fr. démonisé)6, lunatic (lat. lunaticus, fr. lunatique)7, paralitic (lat. paralyticus, ngr. 
paralitikós, fr. paralytique), posedat de demon (fr. posséder, fr. démon  i 
lunatici  i paralitici / BI: ; cf. i 

lunatic  (< 
a predica < lat. praedicare Predica lui I . 3, NTC); 
Predica / BI, BP: cuvântare; cf. i vb. a predica: 

ul, care  în de ert Iudeilor8 NTC 3:1; cf. i ibid., 
BP 24:14)/ 

BO, BI: , ; cf. i predicator (fr. prédicateur
ce primesc predicatori NTC: 127); (fr. sandale -i 
duc sandalele NTC 3:11; cf. i ibid., 10:10)/ BP, BO: ; BI: ; 
reparat (fr. réparer, lat. reparare reparatul  (NTC 
4:21)/ BI, BP: a cârpi; BO: a- i drege;  (it. barca): utilizat în textul catolic în 

tenit luntre luntre NTC 
barca ibid.)/ BI, BP, BO: corabie; discipol (lat. discipulus, fr. disciple): 

i discipolii NTC 5:1)/ BP, BO, BI: ucenic; spirit (lat. spiritus, it. 
spirito spiritul spiritele 

ibid., te Spiritul ibid., 10:20; cf. i 
spiritul necurat a ie ibid., 12:43)/ BI, BO, BI: duh; 

(lat. causa, fr. cause  cauza BP 
din cauza i dinaintea guvernat NTC 10:18); a insulta (fr. 
insulter, lat. insultare vor insulta
(BP insultau NTC 27:39)/ BO, BI: ; perfidie (fr. perfidie): 
Perfidia NTC, p. 190); candelabru (fr. candélabre, lat. candelabrum): ... 

candelabru, 
NTC 5:15)/ BP, BI, BO: sfe nic; jandarm (fr. gendarme  

da] pe mâna jandarmului NTC 5:25)/ BI: temnicer; BO: slujitor; BP: ; act (lat. 
actum, fr. acte - -i dea act NTC 5:31)/ BI, BO: 

                                                 
5 Atestat relativ târziu, anume în anul 1825 (cf. TDRG III, unde profet 

MDA II  
6 În MDA I,  
7 infra, 3.   
8 Farizei 

 Saducei (s.n.) veneau la botezul s NTC 3:7).  
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carte; BP: scrisoare; concubinaj9 (fr. concubinage
concubinaj, NTC 5:32)/ BO, BP: desfrânare; BI: curvie; a practica 
(fr. pratiquer dar oricine le va practica BP 5:19)/ în celelalte 
versiuni: , a face;  (fr. officier, pol. oficer, rus. )10 .. ca nu cumva 

BP 5:25)/ în 
celelalte versiuni: slujitor, temnicer, jandarm; a comite (lat. committere, fr. commettre), adulter 
(fr. adultère, lat. adulterum r BP e ti adulter
(BO adulter NTC) ti  (< a  < fr. 
divorcer  te cu  BP 5:32; cf. i ibid., 
19:9)/ celelalte versiuni: ; a insulta (fr. insulter, lat. insultare  -

 BP 5:44)/ în celelalte versiuni: a asupri, ; 
corp (fr. corps, lat. corpus)11 corpului NTC i 

ta este corpul NTC 26:27)/ BP, BO, BI: trup; a nutri (lat. nutrire, 

nutre te NTC 6:26)/ în celelalte versiuni: ;  (fr. 
perle, it. perla, germ. Perle perlele BP 7:6; 
cf. i NTC)/ BO, BI: ; demon (fr. démon, lat. daemon)12  au nu în numele 

demoni  (BO, BP 7:22; cf. i ibid., 9:33) (/ BI: drac); cf. i NTC 12:28: 
demonii  (lat. febris, it. 

febbre i având BP 8:14; NTC 
8:15)/ BO, BI: friguri; demnitar (fr. dignitaire, demn femei i 
învierea fiicei unui demnitar NTC, p. 121); hemoragie (fr. hémorrhagie)
femeie care de doisprezece ani avea o hemoragie, a venit pe dinapoi i s-a atins de 

BP 9:20)/ BI, BO, NTC: scurgere de sânge; rege (lat. regem, sec. XIX): 
i dinaintea guvernatorilor i regilor 

(NTC 10:18; cf. i BO)/ BI, BP: ; cf. i regat (< rege + -at regat 
dezbinat împotriva lui însu NTC 12:25; cf. i ibid., 24:7)/ BI, BP, BO: 
                                                 
9  
10 Termen atestat în 1695 (cf. DÎL-R: 

officiarius. 
TDRG II).  

11 -lea (1774), cf. TDRG I, care admite etimologia 
CDER 

respectiv, într- corps.  
12 

MDA I. 
exemplu, TDRG II CDER 
se explice varianta (arh., reg.) dimon (cu reducerea diftongului aiv din greaca veche), demon fiind 

- daimon, un 
reflex al v. gr. daivmon). În plus, includerea lui demon 
v

supra, 
noastre]. 
neologisme, în decizia de includere a acestui termen în corpusul neologic.  
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; a saluta (lat., it. salutare -l... BP 10:12; 
cf. i NTC; cf. i ibid., 26:49)/ BO, BI: a ura de bine; ; -Te; cf. i 
salutare:  (BP 23:7; cf. i NTC: )/ BI, BO: 

; prudent (fr. prudent, lat. prudens, -ntis  ca BP 
10:16)/ BO, BI: ; NTC: simpli; tribunal (fr., lat. tribunal

tribunalelor... NTC 10:17)/ în celelalte versiuni: soboare, 
sinedrii, sinedri ti; a compara (fr. comparer, lat. comparare  

NTC 11:16)/ în celelalte versiuni: ; contemporan (fr. contemporain, 
lat. contemporaneus  contemporanilor NTC, p.129); (fr. 
offrande i a mâncat pâinile de , ce nu aveau 

NTC 12:4; cf. i ibid., 15:5)/ în 
celelalte versiuni: punere înainte; (fr. baleine, lat. balaena
stat trei zile balenei NTC 12:40)/ în celelalte versiuni: pe tele 
cel mare, chitul; (fr. parabole, lat. parabola Parabola NTC, p.116; cf. i 
ibid., 13:2)/ în celelalte versiuni: pilde; a se scandaliza (fr. scandaliser, lat. scandalizare)13: 

i se scandalizau NTC 13:57; cf. i ibid., 15:12)/ BP, BI: 
poticnire; BO: a se sminti întru14; a aresta (< arest < germ. Arrest, it. arresto

arestase NTC 14:3)/ în celelalte versiuni: a 
prinde; a decapita (fr. décapiter, lat. decapitare  i trimise -l decapiteze pe Ioan în 

NTC 14:10)/ în celelalte versiuni: ia capul;  (fr. discussion): 
 NTC, p.142); (lat. latrina, fr. latrine

apoi se duce în NTC 15:17)/ BP, BO: ; BI:  hazna; satan (fr. 
satan Satan! Tu e

BP 16:23)/ BI, BO: Satano; NTC: ; epileptic (fr. épileptique, lat. 
epilepticus)15: epileptic NTC, p.149) în celelalte versiuni: 
lunatic16; viziune (fr. vision  viziunea 

BP 17:9)/ BI: vedenie; BO, NTC: ; 
(fr. taxe taxa pentru templu 

au venit la Petru i i-au zis BP 17:24)/ BI, BO: dare; NTC:  (încasatorii 
~); a achita (fr. acquitter i- va fi achitat 
(NTC 18:30)/ în celelalte versiuni: ; motiv (fr. motif

- e motiv BP 19:3; cf. i NTC)/ BI, BO: ; eunuc 
(fr. eunuque, lat. eunuchus eunuci care s-

                                                 
13 -lea (cf. TDRG III, 

scandal).  
14 Utilizar  (vezi 

2011a).  
15 Explicat în MDA I TDRG II CDER 3187 admit, pentru epoca mai veche, 

-

  
16  lunatic 

(NTC 17:5).  
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NTC 19:12)/ în celelalte versiuni: famen; fals (lat. falsus, it. falso
NTC 19:18)/ în celelalte versiuni: mincinos; administrator (fr. 

administrateur, lat. administrator): administratorului BP 
20:8; cf. i NTC)/ BO: îngrijitor; BI: ispravnic; (lat. natio, -onis, it. nazione, fr. 
nation  NTC 20:25; cf. i ibid., 24:7)/ în 
celelalte versiuni: neamuri, popoare; autoritate (fr. autorité, lat. auctoritatem

autoritate NTC Autoritatea NTC, p. 161); 
 domnesc peste ele i cei mai mari le conduc cu 

autoritate BP 20:25; cf. i ibid., 21:23)/ celelalte versiuni: (cu) , putere; a 
proveni (fr. provenir provenea? NTC 21:24)/ în celelalte 
versiuni: a veni; a fi;  (fr. prostituée ii i 
prostituatele... BP 21:31; cf. i NTC)/ BI: ; BO: ; proprietar (fr. 
propriétaire, lat. proprietarius Un proprietar NTC 21:33)/ în celelalte 
versiuni: , gospodar; viticultor (fr. viticulteur
viticultori - BP 21:34)/ BI, NTC: vier; BO: ; invitat 
(< a invita < fr. inviter me pe cei  
n- BP 22:3; cf. i NTC)/ BO, BI: ; (fr. salle  i sala 

- BP 22:10; cf. i NTC)/ BO: ; BI: 
odaie; tribut (fr. tribut, lat. tributum -i dai tribut 
(NTC 22:17)/ BP, BI: bir; BO: dajdie;  (fr. inscription, lat. inscriptio, -onis
cui e chipul acesta i  BO 22:20; cf. i BP, NTC)/ BI: slove;  
(lat. figura, fr. figure  NTC 22:20)/ în 
celelalte versiuni: chip; (lat. cathedra, sec. XIX, cf. CDER 1542)17 catedra 

NTC 23:1, 2)/ în celelalte versiuni: scaun; 
prozelit (fr. prosélyte, lat. proselytus un 
prozelit NTC 23:15; cf. i BP)/ BI:  ; BO: ucenic; oseminte (fr. 
ossements, lat. ossamenta  oseminte NTC 
23:27)/ BI, BP: ; BO: ; sanctuar (lat. sanctuarium, fr. sanctuaire): 

- sanctuar i altar... NTC 23:35)/ în celelalte 
versiuni: templu (lat. templum, fr. temple); epidemie (fr. épidémie, lat. epidemia)18: i pe 
alocuri va fi foamete, epidemii (BP 24:7)/ BI: ciumi; BO: 

; (fr. maintenir,  ):  
NTC 24:12)/ în celelalte versiuni: ;  (fr. terrasse

pe terasa NTC 24:17)/ BP, BI: acoperi ; BO: cel care va fi pe 
; interior (fr. intérieur, lat. interior, -oris): -

-L în terioare (BP 24:26)/ BO: 

                                                 
17 -lea, mai exact în anul 1698 

(cf. TDRG I, în care drept etimon est cathedra DÎL-R: 128, unde sunt 
 

18 Cu prima atestare în anul 1785 (cf. TDRG II: MDA I, 

romanice, germanice etc. 
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; BI: ; NTC: ; bancher (fr. banquier, it. banchiere): Ai 
bancheri NTC 25:27)/ BO, BI: , 

zaraf; BP: ; a vizita (fr. visiter, lat. visitare
voi NTC 25:36)/ în celelalte versiuni: a veni; a se indigna (fr. indigner, lat. 
indignari  i- NTC 21:15, 16; cf. i ibid., 
26:8; cf. i BP)/ BI: le-a fost necaz; BO: s-au mâniat; cf. i indignare: 
cu indignare NTC 26:8); parfum (fr. parfum -a apropiat de El o femeie cu un vas 
de alabastru cu un parfum BP 26:7; cf. i NTC)/ BO, BI: mir; 
alabastru (it. alabastro, lat. alabastrum -a apropiat de El o femeie cu un vas de 
alabastru i BO, BI, NTC); guvernator (< a 
guverna < fr. gouverner  L-au dus i L-au predat guvernatorului Pilat din Pont
27:2; cf. i NTC)/ BO, BI: ; (fr. génération  fac 
a adar paisprezece  NTC 1:17; cf. i ibid., 
11:16; cf. i BP)/ BO, BI: neam; (fr. dénoncer, lat. denuntiare): ], care 
era om drept i nu voia  o ... NTC 1:19); BP: a expune public (lat. exponere, 

a pune; fr. public, it. pubblico, lat. publicus)/ BI: a face de ru ine; BO: ; a (se) 
prezenta (fr. présenter, lat. praesentare): 
mincino NTC 26:60)/ BP, BO: a veni; BI: a; a condamna (fr. condamner): 

, [...], când a fusese condamnat la moarte, fiind plin de 
remu (BP 27:3; cf. i NTC)/ BO, BI: a osândi; a elibera (lat. eliberarare

 
(BO 27:15; cf. i BP, NTC)/ BI: a slobozi; invidie (it., lat. invidia): 
invidie BP 27:18; cf. i BO, NTC)/ BI: ; soldat 
(fr. soldat, it. soldato, germ. Soldat),  (fr. commande): sub comanda 

NTC 8:9; cf. i ibid., 27:27); i  au luat banii a cum 
(BP 28:15)/ BO, BI: osta i. 

 

  
 

centurion (lat. centurio, -onis
suta centurion NTC 8:5)/ celelalte 
versiuni: suta ; filacter(iu) (fr. phylactère, lat. phylacterium, (?) gr. phylakterion)19 

filacteriile... NTC 22:5; cf. i BP, BI, BO 23:5); legiune (fr. légion, lat. legio, -onis) 
-6000 de 

- legiuni NTC 
26:53; cf. i BP, BI, BO); pretoriu (lat. praetorium, fr. prétoire  re
pretorului, sala în care pretorul î ii 

pretoriu 

                                                 
19 MDN. DN), 

respectiv exclusiv franceza (a se vedea DEX 1998 sau MDA I). 
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(BI 27:27; cf. i BP, BO, NTC);  (fr. cohorte, lat. cohors, -tis)20 
-

ii guvernatorului au adus pe Isus în pretoriu cohorta 
BP 27:27; cf. i BO, NTC)/ BI:   

2.2. Calcuri structurale ( i semantice)  

 

a redeveni (re + deveni redevenir i redeveni 
(NTC 12:13)/ în celelalte versiuni: a se face; comesean (co- + mesean commensal)21: 

 i a comesenilor... NTC 14:10)/ în celelalte versiuni: cei 
ce ; a restabili (re + stabili rétablir i va 
restabili BP 17:11; cf. i NTC)/ BO: va a eza la loc toate; BI: eze din 
nou toate lucrurile; impozit22 (lat. impositus, cu sensurile fr. impôt -mi moneda de 
impozit! NTC 22:19)/ BI: banul birului; BP: moneda pentru bir; BO: banul de dajdie; a 
depune (lat. deponere, cu sensurile fr. déposer)23 unci  banii 

NTC 25:27)/ BP, BI: -mi fi dat banii; BO: ; (< a 
,  détenu): -i libereze poporului 

... NTC 27:15)/ în celelalte versiuni: întem  
: a libera (fr. libérer, lat. liberare)

guvernatorul avea obiceiul -i libereze poporului un NTC 27:15; cf. i ibid., 
27:26)/ BP, BO: a elibera; BI: a slobozi; a conlocui (con + locui, du cohabiter

conlocuit 
NTC 1:18)/ BP, BO: ; BI:  

 
 

 
24 

-administrativ în 
  

                                                 
 20 III-lea (TDRG I, cohors MDA I se 

admite lat. cohors, -tem.  
 21 Termen atestat în anul 1703 (GCD, ap. TDRG I, unde comesean 

CDER 5125).  
 22 -z  
 23 A depune CDER 

înse n.n.] este 
ibid.; MDA I, TDRG II

DA) a depune 
. neologic).   

 24 
 (a se vedea, 
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a lua cuvântul (cf. fr. prendre la parole i luând cuvântul, îi înv NTC 
5:2; cf. i NTC, BI  i- NTC 17:3)/ BP: a 

; BO: a(- i) deschide gura; BI: ; a se pune de acord (cf. fr. se 
: Pune-te de acord ti cu el pe 

BP 5:25)/ în celelalte versiuni: ; în calitate de (cf. fr. en qualité 
de te un proroc în calitatea lui de proroc... BP 10:40)/ BO, BI: în 
nume de 25; a aduce la cuno (cf. fr. porter à la connaissance de qqn.
i  NTC 11:4)/ în celelalte 

versiuni: a spune; a lua cu asalt (cf. fr.  
NTC 11:12)/ BO: a se lua prin 

; BI, BP: ;  (cf. fr. le fait este que Fapt este 
îl arestase pe NTC 14:3)/ în celelalte versiuni: ; a pune 

 (cf. fr. metre à la chaîne pusese în 
NTC 14:3)/ BO, BI: ; BP: a pune în închisoare; a (nu) fi în 

(cf. fr. (ne pas) rentrer dans les attributions de qqn.
edea la dreapta i la stânga mea,  NTC 20:23)/ BP: 

BO:  BI: 
cât prive te (cf. fr. en ce qui concerne Cât prive te edea la 

dreapta NTC 20:23)26/ BO: 
edea de-a dreapta... BP: BI: .. dar a edea 

la dreapta... pe baza27 (cf. fr. [établir une théorie] sur des bases [solides Pe baza 
NTC 21:23)/ BP: Cu ce autoritate BI, BO: Cu 

ce putere monument funerar (cf. fr. monument funéraire monumentele 
funerare NTC 23:29)/ BI, BP, 
BO: mormânt;  (cf. fr. pierre angulaire -o 
zidarii, aceea a devenit NTC 
piatra [...] a ajuns în vederea (cf. fr. en vue de -o în 
vederea NTC 26:12; cf. i BI, BP)/ BO: -o spre 
îngroparea  

 
                                                                                                                        

de exemplu, Groza 2008: 237). Modelele franceze au fost calchiate, într-

id., ibid.).   
 25 

care m- NTC 10:40).  
 26 nu 

), cât  + infinitiv /  + substantiv]. Este 

 lor constitutive (devenite 
termeni sintactici), respectiv coeziune  29). Astfel, în 

 [s.n.] -Cazacu 1968: 76).  
 27  
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A a cum spuneam 
poate fi analizat într-
utilizarea/ a r h a i c i, respectiv n e o l o g i c i într-un anume 

catolic pare a fi 

termeni simpli (împrumuturi sau calcuri), fie despre o serie de 
frazeologice. 

alabastru, filacter(iu), legiune, 
pretoriu i templu. BO BI, dar extrem de 

BP i, mai ales, cu NTC: demon, demonizat, , adulter, rege, 
, alabastru, a elibera, invidie, templu, filacter(iu), legiune, pretoriu i  

În general, multe dintre neologismele din BP apar i în NTC, care 
i unele absente din BP, BP) le 

corespund:  
a) termeni din fondul vechi al limbii române (mo

  / deportare; 
a cerceta/ a se informa; / sandale; a cârpi, a(-) i drege/ a repara; proroc/ profet; 
corabie/ ; ucenic/ discipol; sfe nic/ candelabru; temnicer, slujitor (BO i BI)/ jandarm; 
scrisoare (BP)/ act; desfrânare (BP, BO)/ concubinaj; duh/ spirit; ; a 

/ a compara; pe te/ ; / ; a prinde/ a aresta; / a 
decapita; hazna/ ; / a achita; mincinos/ fals; neam, popor/ ; a veni, a fi/ 
a proveni; , gospodar/ proprietar; ; scaun/ ; / a se 

; acoperi / ; ; trup/ corp; (BO, BI)/ bancher; a veni/ a 
vizita; neam/ ; a veni, a/ a se prezenta .a.;  

b) termeni cu statut de arhaisme (incluzând i fonetisme arhaice), unii 
 regional (termeni slavi, (neo)grece ti, turce ti, 

mo
BO i BI: sobor, sinedriu/ tribunal; 

punere înainte/ ; chit (BI, BO) ; bir, dajdie/ impozit, tribut; famen/ eunuc; 
carte BO, BI)/ act; curvie (BI)/ concubinaj .a.;  

c) structuri specifice limbii textului bisericesc: a se sminti (întru), 
poticnire/ a se scandaliza .a.; 

d) 
 templu/ sanctuar,  (BP)/ jandarm, a expune public (BP)/  

Sunt -i drept, nu a a de numeroase ca cele semnalate anterior 

corespondente cuvinte/ zeologice din fondul vechi al limbii române: a 
practica , a face; a comite/ a face; ; a insulta/ a asupri, ; 
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hemoragie/ scurgere de sânge; prudent/ simplu; satan ; viziune/ vedere, ; 
/ dare, didrahm ; viticultor/ vier.  
Cât prive te calcurile structural-semantice, NTC 

i la cel al structurilor frazeologice): a conlocui, a 
redeveni, comesean, a depune, impozit, ; singurul calc (la nivel lexical) consemnat 
( i) pentru BP este reprezentat de vb. a restabili. Dintre frazeologismele 

BP (a se pune de acord, în calitate de în 
NTC i în BI (a lua cuvântul), respectiv în NTC i în BP, BI (în vederea). Restul 

NTC: a aduce la cuno , a pune 
, a lua cu asalt, , , cât prive te, pe baza, 

monument funerar, , structuri neologice 
trei versiuni termeni, respectiv expresii din fondul vechi al limbii române, unele 
conotate arhaic(-popular) (cf. ).  

poate -
i la n i v e l  d i a c r o n i c,  

nostru) d e  c o n t i n u i t a t e  l i n g v i s t i c i pentru 
conservatorismul unui anume text), respectiv elementele 
l i n g v i s t i c

-a lungul timpului în versiunile 
evanghelice române i, prin 
comple
independente, 

lingvistice a textului bise i textul 
i molitvelnice] i 

juridice [pravilele] tine). În studiul de 
  n e o l o g i e i  în 

textul biblic românesc, într-
vs. catolic vs. 

. etapa li  

i textul de la Ierusalim, pentru care am înregistrat 
i în BO).  

Termen
lexicografice române i printr-un idiom romanic  franceza 
(cf. adulter, , )  italiana (cf. invidie). În unele 

etimonul latino- alabastru, demon, 
filacteriu a elibera sau rege). 
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ti se recurge relativ frecvent 
la principiul e t i m o l o g i e i  m u l t i p l e. Acceptarea etimonului grecesc într-o 

- , 
sensuri: a) 

-un anumit num -o astfel de 
te; b) te direct 

- -
epoc / rom i cuvânt 
grecesc (de altfel, în cele mai multe cazuri, variantele existente  consemnate de 

  
dere a împrumutului 

respectiv în române te (cf. infra, de exemplu, alavastru/ alabastru, dimon/ demon, 
filacteriu/ , pretor/ pretoriu

timologice ce pot fi 
28. Cu totul altfel 

(sau, în orice caz, nu identic) stau lucrurile când se pune problema definirii 

-un caz particular cum este, 
i t e x t u l  b i s e r i c e s c (b i b l i

, 
o sc -slavon, fie latino-

adar, 
29, aceia

deopotr  în cazul nostru  

.  
Lunatic este un prim termen susceptibil de a fi încadrat diferit din punct de vedere 

probabil, în textul ortodox (BO
lunaticus, deci termenul mo

lunatic este termenul utilizat în mod constant 

sub forma lunatec, a  BIBLIA 1688 
passim (ex. 4:24) sau în NTB passim (ex. 4:24) (a se vedea i ES 3b., ap. TDRG II)30. 

                                                 
28  anume etimologie 

toate variantele consemnate).   
29  
30 BO in extenso, 

fie pe baza Indicelor de cuvinte Tetraevanghelului 
, 

u 
Iordan  
acestor termeni neologici în  în BIBLIA 1688 
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În BB forma veche (lunatec)31  lunatic (cf., de 
exemplu, BB 4:24, 17:4). În textul catolic este destul de probabil ca lunatic 

lunatique din originalul francez pe care s-a 
lucrat. Astfel, textul religios (biblic), mai exact actul de traducere a acestui tip de 
text, a putut repreze lunatic a intrat (

tenit (lunatec).  
De asemenea, demon 

originalul francez (de i, ca i în ca
dimon i forma 

demon, nu dimon
latino-romanic (cf. 2.1., nota 12). Verificarea 

 din scrisul vechi biblic românesc  
textul evanghelic  TC [v. Indice], BIBLIA 1688 passim (ex. 9:33), NTB 
passim (ex. 9:33) i BB passim (ex. 7:22),  texte în care corespondentul 
lexico-semantic al lui demon este cuvântul mo tenit drac 

demon în 
dimon) este atesta

32 (cf. 1642 CAZ. GOV., ap. TDRG 
II  

- n 
sl. bis./ gr., într-  

-
nu trebuie absolutizat în catalogarea unui termen sau altul ca ilustrativ pentru 
fenomenele de c o n s e r v a r e (continuitate) vs.  
(neologie)  statutul 
neologic al unui termen în interiorul unei limbi. Astfel, demon, element lingvistic 

P
 

Alabastru este atestat în vechiul text biblic (cf. BB, NTB 26:7; cf. i BIBLIA 
1688 alavastru TDRG I), un dublet 
etimologic pentru alabastru, 
fi intrat din lati   

                                                                                                                        
original. În cazul textului de la Blaj, eventualele ocure

-427).  
31 sau , care au circulat în româna 

veche sub forma ec (< lat. salvaticus), respectiv ec (< lat. dianaticus). 
32 Apelul la dimon (vs drac

circum
(este, de fapt, un aspect 

.  
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Filacter(iu) 
termenul mo tenit  < lat. frontalem sau *fruntarium  -

BB 23:5; cf. i NTC)33, respectiv advar (BIBLIA 1688 23:5). Cât prive te 

filacter,  
- i afle originea forma filacteriu. Etimonul 

ti (

 i din ace
-

filacter(iu) 
34 constituie argumente în acest sens.   

Legiune -
la limba textului biblic (evanghelic) vechi, unde apare legheon (TC, cf. Indice, 366; 
BIBLIA 1688 26:53; NTB 26:53 
sau/ i v.sl.) al celui dintâi, respectiv întunearece (cf. BB 26:53).  

pretoriu, atestat la Coresi, TC (cf. Indice, 388) i în NTB35 27:27 .a. (cf. baza de date 
pretor, lipsind în schimb din celelalte texte biblice consultate, 

unde este utilizat divan (în BIBLIA 1688 i în BB 27:27). La Coresi termenul provine 
 , 

actuale (pretoriu) este un latinism (praetorium).  
. 

caracterul inovator al celui dintâi text: adulter (BO 5:27)/ a curvi (BB 5:27; NTB), a 
preacurvi (BIBLIA 1688 5:27); rege (10:18)/ crai (BB, NTB), (TC, BIBLIA 1688); 

(22:20)/ scrisoare (BB),  (NTB, BIBLIA 1688); templu (23:35)/ 
(în toate cele patru texte vechi consultate); a elibera (27:15)/ a slobozi (în toate cele 
patru texte); invidie (27:18)/ (în toate cele patru texte) .a. 

Caracterul inovator al textului protestant36 
i la texte 

 acest sens, 

                                                 
33 La Coresi, TC, nu apare nici fruntar, termen de altfel atestat de- TDRG II). 
34În textul biblic actual am întâlnit exclusiv pl. filacterii, filacter, 

respectiv filacteriu (cf. seminar  seminarii/ seminare, ap. DOOM 2005), în nici un caz filacterion, 
 

35 Text în care pretor  
36  ca text traducerea D. Cornilescu din 

-au folosit de asemenea Noul Testament 
Psalmii ). 
Scopul aceste

-  (cf. ibid.). 
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paralelismele lexicale din BP i NTB37

38: genealogie (BP 1:1)/ neam (NTB); a expune public 
(1:19)/ ; paralitic (4:24)/ ;  (5:10)/ pentru; a insulta (5:11)/ a huli; a 
practica (5:19)/ a face;  (5:25)/ ;  (5:32)/ ; a insulta (5:44)/ a 

;  (7:6)/ ;  (8:14)/ friguri; hemoragie (9:20)/ -i 
curia sânge; a saluta (10:12)/ a ura bine; prudent (10:16)/ ;  (11:16)/ 
neamure; satan (16:23)/ ; viziune (17:9)/ ; (17:24)/ ; motiv 
(19:3)/ ; administrator (20:8)/ viia ; autoritate (20:25)/ putere; a se indigna (21:15)/ a 
se mânia; viticultor (21:34)/ luc ; prozelit (23:15)/ ; epidemie 
(24:7)/ ciume (24:8); parfum (26:7)/  guvernator (27:2)/ ; 
a condamna (27:3)/ a giudeca pre moarte .a.  

-a 

itor la 

, perfidie, jandarm, concubinaj, 
demnitar, , , a achita, motiv, a proveni, , invita(t), , , 

, parfum, guverna(tor), ,  
genealogie, deportare, profet, a se informa, public, activitate, reparat, discipol, , a insulta, 
candelabru, act, adulter, corp, , tribunal, a compara, contemporan, , a se scandaliza, a 
decapita, , eunuc, administrator, proprietar, tribut, , prozelit, sanctuar, a vizita, a se 
indigna, , a se prezenta, a condamna, soldat .a.) 

ti a românei literare, i pentru 

pentru textele de confesiune protest  
 

  

i în cea protesta

inadecvarea semantico- 39

                                                 
37 Nici în BIBLIA 1688 

neologici.  
38  

BO BI.  
39 

-Cazacu 2000: 
-  140, ap. 

Bidu-Vrânceanu 2008: 40). 
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efor i, unele 

40 
c o n t a c t u l  s p e c i f i c 

principale, invocate în literatura de specialitate a fi responsabile de gre elile dintr-o 
i anume insuficienta cunoa tere a limbii, respectiv 

41: 
a) structuri lingvistice pedante, artificiale42 (cel mai adesea, în sensul de 

 a conlocui (/a fi (a locui, 
conlocuit 

NTC 1:18); a restabili (/a a eza): i va restabili toate 
BP 17:11);  (/ -L în 

(BP 24:26); a se informa (/a cerceta): 43 cu 
NTC 2:8) 

 
- 44, fiind vorba despre 

45 
a corespondentului din originalul francez): a lua cuvântul, a aduce la cuno , a 
se pune de acord, , în calitate de, pe baza. Alte structuri nu sunt 

bisericesc: cf. , ul ;  
                                                 
40  
41 -Romalo 1972: 19 analogiei.  
42 

 21). Exempele incluse aici se constituie ca 
 irea 

de registru stilistico-  
 8 

ap. Bell 2000: 
flagrant.  

43 
unei structuri morfologice arhaice, în care cliticul-pronume reflexiv este antepus verbului.  

44  
-Romalo (1996: 23). 

45Amplitudi
subiectului vorbitor -

-

se înscrie destinatarul/ textul respectiv (id., ibid. traduce 
-

de text, limba-
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b) te

de vb. a nutri, utilizat pentru , 

(cf. a nutri un sentiment), propriu fiind utilizat într-o terminologie de specialitate, 
anume cea a biologiei46

n.n.], iar T nutre te NTC 6:26) .a.;  
c) -conceptuale: 
1) 47 (sinonimia dintre termenii 

48): corp  utilizat pentru trup: i 
mânc corpul NTC 26:27)/ în celelalte versiuni: trup. 
utilizarea neol. corp 
decât într- -a produs o 

trup, asociat de 
corp 

câmpul laic de -zis49

-un context care 

i spir tin ortodox)50. Este un exemplu 
ilustrativ pentru a a-numita s i n o n i m i e  i n  a b s e n t i a51

                                                 
46 

necesare, ea caracterizându- - -
aceste semne [în cazul n a nutri în favoarea lui ], 
acordându-li-
avea de îndeplinit. În opinia autoarei citate (ibid., ate, contextul are valoare 

 
47 Substituiri rezultate, de asemenea, în urma transpunerii servile a termenului catolic ce 

originalul francez.  
48 Cuvintele trebuie -

-Cazacu 1968:75). Astfel, de exemplu, între 
termenii sinonimi di

-au dezvoltat în timp deosebiri de diferite categorii: 
semantico-obiective, semantico- 43).  

49  text este 

semantico- e acest aspect.  
50  

homo 
politicus:  scuze  
anume a ierta, este compatibil cu subiectul Dumnezeu. 

51  -o comunicare a unui singur termen dintr-o serie 
 (v., de exemplu, Munteanu 2007: 96).  
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inclusiv  (cunoa
 (s.n.)52  

2) 53: parfum, t
unei semantici laice, care nu include toate semele caracteristice lui mir untdelemn 
parfumat i sfin it, întrebuin irea unor ritualuri în biserica cre  -a 
apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu un parfum BP 
26:7; cf. i NTC); ( ):  

NTC 
, verb 

inadecvat semantico-
[...], care 

era om drept i nu voia  o ... (NTC 1:19)/ în celelalte versiuni: a expune 
public (BP); a face de ru ine (BI); (BO); 

3) traduceri gre ite sau stângace:   pentru scaun54: catedra lui Moise 
NTC 23:1, 2) .a.  
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52 in ne  
53 De fapt, a trece dintr-  24)  Mai mult, 

 

 mai multe limbi (cf. id., ibid.). 
54 Foarte probabil, fr. chaise chaire 

realizîndu-se respectiva echivalare.  
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DE LA VECHIUL TESTAMENT LA PARIMIAR: PARIMIILE 

VECERNIEI DE LA 1 SEPTEMBRIE  
 
 

DR. M UNGUREANU 
i 

madandronic@gmail.com 
 
 
Abstract

Parimiile preste an, printed in 1683. In composing it, Dosoftei was supposed to have 
taken fragments from the first Romanian translation of the Septuagint, made by 
Nicolae Milescu and revised by himself. In fact, the source of Parimiile preste an is a 
Byzantine or a Slavonic prophetologium; the metropolitan translated the biblical 
pericopes as he found them in his source. 
Keywords: prophetologium, Septuagint, Dosoftei, translation 
 
 

1. Argument  

Textul lui Dosoftei, Parimiile preste an, publicat la Ia

rezolvat sunt, desigur, problema surselor traducerii i cea a raporturilor cu alte texte 
ale epocii. Mi-
lansate în teza de doctorat i insuficient argumentate acolo. 

rul lui Dosoftei; voi spune doar, pentru 
-
te, 

lecturile veterotestamentare destinate vecerniilor s

circulând numai în manuscris, -

biblice din parimiarul lui Dosoftei 
-o copie revizui

                                                 
  î

 - at prin 
-2013. 
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ti - 
lui Testament. Premisa 

- în 1976, apoi în Notele 
Opere, vol. I. Versuri, 1978 i într-o serie de articole publicate 

Milescu, din care a preluat ulterior fragmentele incluse în Parimiile preste an. Pentru a 

i Biblia de la Bucure ti (Ursu 
1978: 509-

Psaltirea de-  i Parimiile 
-a reprodus în 

ca dintru ale sale mai mari sau mai 
mici, între ms. 45 i între ms. 45 i Biblia 

 
i forme specifice limbii 

sale de mai târziu [...]  
Mi-am propus, a

a cum 
spune filologul ie

-
Parimiile preste an e

 
A ti pe care o întreprinsese N. A. Ursu am 

Septuagintei 
Frankfurt, în 15971. În ceea ce prive te sursa traduce

parimiarul, a circulat doar în manuscris, atât cel bizantin, cât i cel slavon. Singura 
-o întrevedea în acest stad

manuscrise ale parimiarului slavon, pe care le-am consultat la biblioteca Institutului 
 

a) Monumenta musicae Byzantinae. Lectionaria. Edenda curaverunt Carsten Høeg, 
Gunther Zuntz. Volumen 1. Prophetologium, 1939-1981. 

                                                 
1  ample de la Cândea 1979: 116-128, Andriescu 1998: 17-

recent, Eugen Munteanu, (I-
(55), aprilie 2009, p. 22-  
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ase 

fascicule publicate în perioada 1939-
i altele, mai ales din fondurile bibliotecilor din 

Ma
 

peste an; realizarea acesteia, a oarea, Gudrun Engbert, a 
i de 

n partea a doua.  

întregime la una dintre posibilele sale surse. 
b) Zdenka Rivarova, Zoe Hauptova, Grigorovicev Parimejnik, 1. Tekst s criticiki 

aparat, Skopje, 1998. 
Parimiarul Grigorovicev este un text manuscris de 104 file, datat în perioada 

 a secolului al XII-lea 
XIII- terii Domnului, Epifaniei, apoi parimiile 
ciclurilor pascal 
care sunt reproduse cele de la 29 iunie, 20 iulie, 6 august, 1 septembrie (la 15 august 

e parimiarului. 
 

 

parte a acestuia, 

r-2v. Vecernia acestei 

pericope: Isa. 61:1-10; Lev. 26:3-12, 14-17, 19-20, 22.33, 23-24; În el. 4:7-15. În 

pericopei se 
i extratextual. În schimb, în ciclurile 

i postpascal sau cel al Na terii Domnului), 
pericopele sunt ordonate conform principiului lecturii continue.  



ina Ungureanu 

 
402 

Desigur, nu r Parimiile preste an 
i slavon. Mai 

-a doua lecturi, cea din Levitic, 

Parimiile preste an 
i. 

-zise; 
 

ti în 
-

relevante):  
a) -unul dintre texte i lipsesc în 

 de exemplu: 
 
* prezent în Ms. 45/ absent din Parimii i, în general, din parimiare: 
Isa. 61:3:  e  (MS. 

45)/ e  (PAR.); 
Lev. 26:11:  (restul versetului apare în Parimii); 
Lev. 26:15: 

 ; 
Lev. 26:16: i eu voi face a a voao i voi pune pre voi lipsa, i rîia, 

putredzind ochii votri i sufletul vostru topindu. 
i vor mînca nepriêtenii vo tri ; 

Lev. 26:17: tri, i vor goni pre voi ceia ci 
 voi  (interesant 

parimiarelor bizantin 
l-a tradus Dosoftei, textele manuscriselor, de altfel, nu coincid). 

 
* absent din Ms. 45/ prezent în Parimii:  
Pentru ru i pentru stideala bucura- -  (între 

Isa. 61:6 i 7); 
i vor mînca  pizma ii 

vo tri  (Lev. 26:16). 
b) în parimiar apar, în plus 

i finalul pericopei:  
 
* începutul:  (prezent în Parimiile preste an

modelul parimiarului); are rolul de a fixa începutul textului, precizând ac

te lui Moise, 
Lev. 25:1-2: 

Domnu întru muntele Sináei dzicîndu: « te fiilor Israil i vei dzice 
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 »

pe mesajul transmis. 
* finalul:  (în parimiar

Lev. 26:  
Fragmentul biblic devine, astfel, în p

sine, care, de
i prin raportarea la noul context. 

c) 
moduri i timpuri verbale) se -

frecvent participiul printr-  
 

d)  
MS. 45: i  voastre vor fi pustii (ai* 

povlei") ; 
PAR.: i  voastre pustii (ai* e*paulei~") 2. 

 

sursele traducerilor.  
N. A. Ursu remarcase, ca 

Parimii i fragmentele corespondente din MS. 
45 a 
textelor pe care le traduc. Dosoftei traduce sau un parimiar grecesc, sau unul 
slavon, tradus i anume conform 

lucrurile din aceast

lucrat, totu i, pe traducerea lui Milescu, a
sea, concepte importante sunt echivalate, consecvent, 

frovnhsi" este redat constant prin 
 în MS. 45/ mintea în PAR.; ta prostagmata  porîncele în MS. 45/ 

 în PAR. 
 

3. Concluzii 

Dosoftei nu preia fragmente din Vechiul Testament, ci traduce el însu i un 
parimiar, grecesc sau slavon. A
prophetologiumului, mi
poate, totu i, nu într- MS. 
                                                 
2 . 
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parimiarelor se pot explica prin raportarea la textul manuscrisului pe care 

manuscrise, de ordin lexical sau morfologic.  
sau una 

-

bilingve din Parimiile preste an nu sunt de ajutor în acest sens; ele nu fac parte din 

 

noastre: De la Vechiul Testament la parimiar
parimiarul românesc nu are ca punct de plecare textul Scripturii, ci este o traducere 

i pentru parimiarul slavon). 
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Abstract: This paper aims to offer a general presentation of three of the most 
important pieces of software for the contemporary translator and exegete of the Bible. 
The electronic tools available nowadays cover almost all the areas of biblical studies, 
from critical editions to dictionaries and lectionaries, and allow the research a great 
flexibility in working with various sources and scholarly literature. Although in our 
paper we focus only on BibleWorks, Libronix DLS and Logos Bible Software, one can 
find many more tools available on the internet, either payware (most of them) or 
freeware. 
Keywords: Bible, Bible software, BibleWorks, Libronix, Logos Bible Software 
 
 

1. Introducere 

i dezvoltarea software-urilor dedicate studiilor biblice, în ultimul deceniu 
al secolului al XX-lea i, mai ales, în secolul al XXI- tig 

ai acces la textele originale i 
folose ti, în acela i timp i 

 textuale, etimologii 
te, un asemenea arsenal de instrumentar electronic 

i 

te ori, costurile implicate de 
i actualizarea acestor software-uri, în formele lor cele mai extinse, sunt 

enorme, mai ales pentru mediul academic românesc. De asemenea, modul în care 

i folosirea unor asemenea programe în cadrul unor echipe de lucru 
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superior sau al institutelor de cercetare, atâta vreme cât se ajunge la un numitor 
 

Ne-
-

Scripturi, ca ti, ar fi cu mult diminuat prin utilizarea unor 
astfel de programe, în vreme ce rezultatele muncii lor ar cunoa te o cre tere 

premium, costurile nu pot fi acoperite, în 

ceea ce prive te pachetele minimale, i ele extrem de utile, acestea sunt mult mai 
accesibile  

 
2. BibleWorks (versiunile 7, 8 i 9)1 

BibleWorks este unul dintre software-
Programul este dezvoltat de compania om te în 
Statele Unite ale Americii, în ora ul Norfolk, din Virginia. Conform descrierii 

programul î
mai importante unelte pentru interpretarea Sfintei Scripturi, în originalele ebraic, 
respectiv grec. Lucru pe care îl i reu e te, dovada fiind popularitatea de care se 

-
i la 

 
În primul rând, despre BibleWorks  i aici ne referim, în principal, la versiunea a 

opta  
limbile originale, cât 

: 10). La instalarea programului, 
utilizatorul î

-o 

traduc -ar putea dovedi semnificative i traducerile moderne în 
te originalul ebraic, el este 
Codexul de la Leningrad, cel mai 

vechi manuscris al Bibliei ebraice în text masoretic, datând din anul 1008 sau 1009. 
De asemenea, BibleWorks 
precum cele ale lui Delitzsch, din anul 1877, sau Salkinson-Ginsburg, din anul 
1886. Tot la capitolul textelor ebraice au fost trecute 

                                                 
1 Site-ul oficial al programului de calculator, http://www.bibleworks.com, 

expansiune, ghiduri sau resurse specializate pentru diverse categorii de utilizatori. 
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Testament, i în redactarea -lea. BibleWorks 
include Targumim
studiul i cercetarea (Hayes & Holladay 2007: 218-219). 

În ceea ce prive
Septuagintei, i anume cea a lui 

Tischendorf i, în primul rând, cea lui Rahlfs, precum i a celei de- i 
i Aland. De asemenea, 

BibleWorks include i a a-numitul text bizantin, a a cum apare el în versiunea 

ca i analiza morfol

lingvistice. Textul latin este trem de 
importante: celebra 

Nova Vulgata, textul oficial al Bisericii 
Romano-Catolice, începând din anul 1979, precum de 

i Tübingen, începând cu anul 1969, 
BibleWorks nu cuprinde i 

inclus i un modul pentru traducerea  

a cum spuneam, utilizatorul î i poate alege 
limbile moderne pentru ca

Jerusalem Bible, 
 Lutherbibel, Einheitsübersetzung, 

Zuercher Bibel (în limba ger King James Version, New International Version, 
English Standard Version, English Revised Version, dar i New Testament Peshitta 
Translation 

ate, dar 

textului biblic, precum i Noului 
Testament. Un utilitar aparte este cel care permite vizualizarea, în paralel, a textului 

i a textului grecesc, extras din 
Septuaginta lui Rahlfs i din cea de- i 
editat de Nestle  

i analizele 
morfologice ale cuvintelor folosite 

în biblioteca programului. De 

textelor originale, cât i traducerile moderne. În ceea ce prive
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BibleWorks 
în anul 1921. 

se
biblice propriu-zise. Utilizatorul î i poate alege dintr-
dore

BibleWorks

se poate realiza foarte simplu, printr-un dublu clic efectuat pe un anumit cuvânt în 

liste, toate locurile biblice în care apare respectivul cuvân

termenilor ebraici, grece te cursorul 
ea, numeroase alte 

ate, statisticilor sau notelor. În general, 
meniurile sunt foarte complexe te, 

principale, acelea care compun, de altfel, nucleul software-ului, sunt foarte u or de 
 

 
3. Libronix Digital Library System 

Libronix Digital Library System este un software produs de Libronix Corporation, 
i unelte pentru studiul 

interactiv. Ceea ce deosebe te Libronix de BibleWorks 
cu materiale 

i poate 
ze prin 

intermediul platformei Libronix Libronix nu este un 

bine în orice alte domenii, atâta vreme cât materialele pe care utilizatorul le 
in
Zukowski 2007: 

-ul www.logos.com2, 
creându-se, astfel, o Libronix i Logos Bible Software, program 

                                                 
2 Site-ul http://www.logos.com 

Libronix Digital Lib
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fost gândit Libronix i reconfigurate cu 
u -
prezinte ca un mediu digital prietenos i eficient (Dillon & Hysell 2004: 260). 

i 
instrumentele de lucru pe care utilizatorul le- i le-a integrat în baza de 

te 

de specialitate,  precum 

lucrul utilizatorului cu diversele materiale deschise -
orientare în materialul documentar. De asemenea, programul permite i efectuarea 
unor studii specializate pe anumite pasaje sau teme biblice, prin configurarea unor 

e i de lexicon din 

complexe, pe baza unei corpus documentar ale 

Se pot realiza, astfel, studii ample i foarte exacte numai cu ajutorul unui calculator, 

 
Fire te, trebuie spuse câteva cuvinte i în ceea ce prive te costurile pe care le 

Libronix Digital Library System. Aceste costuri sunt 

oftware. 
Site-ul www.logos.com 

i pentru utilizatorul 

i în 
cazul BibleWorks, de

sturile pe care le-
 

 
4. Logos Bible Software 

Logos Bible Software, un program produs de aceea i platforma 
Libronix, este, probabil, cel mai bun software destina

: 

modular intuitiv  toate aceste caracteristici fac din Logos Bible Softwar  
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i exegetul contemporan al Sfintei Scripturi, 
precum 

Logos Bible Software a ajuns la 
versiunea a patra 

Christian Home Library, include 
i instrumente interliniare, patru comentarii, 

apte introduceri 
domeniul studiilor biblice, unsprezece resurse pentru pastora

Portofolio Edition, care cuprinde peste o 
mie 

i nu este deloc un program ieftin, Logos Bible 
Software 

pen 
2006: 130-
Platinum

 
Logos Bible Software telor biblice originale. Astfel, 

sunt prezente Biblia Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta Noul Testament, 
i aptea Nestle-Aland, dar Society of Biblical 

Literature  precum i în câteva dintre cele 
i Noului Testament, 

dar 
dintr-un asemenea software nu puteau lipsi traducerile importante ale Sfintei 

King James, cât i cele 
moderne, cum este cazul New American Standard Bible sau New International Version. 

i de traducerea sau 
Logos Bible Software 

astfel de module, majoritatea incluse chiar i în pachetul al doilea, Bible Study, al 
Lexham 

Greek-English New Testament Interlinear, Lexham Hebrew-English Interlinear i Lexham 
Greek-English Septuagint Interlinear, unele dintre cele mai utile instrumente de lucru, 

i exegetul contemporan, sunt disponibile numai în 
pachetele superioare. La fel stau lucrurile i 
seturilor de comentarii. Pachetul Platinum, cel la care ne referim cu 

Classic Commentaries on the Greek 
New Testament (în paisprezece volume), New American Commentary (în treizeci i apte 
de volume), The New International Greek Testament Commentary (în treisprezece 
volume), dar i clasicul The Pulpit Commentary aptezeci i apte 
de volume). 
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i 
Archaeological Encyclopedia of the Holy Land sau A History 

of the Jewish People in the Time of Jesus Christ i 

materiale sunt i 

scripturistic, dar ele nu sunt destinate într- i exegetului, cât 
teologului, Portofolio. O 

Logos Bible Software nu- i 
-ul dedicat acestui program. Cât 

despre, lucrul cu software- arte 

aranjându- -i fie cât mai u or de accesat. Interconexiunile 
dintre modulele programului permit lucrul rapid 

de folosire a Logos Bible Software i simplu, nevoilor 
i el particularizat, astfel 

eze numai rezultatele dintr-
critice

care le dore
interc
program. Logos Bible Software 

dragul cunoa terii, d
profesioni ti  
 
5. Concluzii 

avantaje pe care le presupune folosirea unui instrumentar electronic performant de 
i exegetul contemporan. Chiar i în pachetele minimale ale celor 

trei software- i instrumente de 
lucru care u tare i 

 resurselor materiale 
generate de proiectele i granturile de cercetare poate ajuta la construirea unor baze 
de date, fie ele chiar 

a cum am subliniat de mai multe ori pe 
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-uri sunt 
i la costurile pe care le-ar implica 

t de avantajoase. 
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