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7. Traducerea Septuagintei
în româneºte

Textul de faþã172  este rodul întârziat al câtorva ani de mirãri
ºi nedumeriri legate de versiunile româneºti recente ale Bibliei.
Traducând din scrierile Pãrinþilor Bisericii, am constatat cã,
adesea, atunci când aceºtia trimiteau la pasaje din Vechiul
Testament, Biblia ortodoxã sinodalã nu putea fi utilizatã. Nu
este vorba numai despre infidelitatea traducerii (prezentã ºi
ea), ci despre un viciu de viziune ºi metodã.

Voi lua aici în discuþie Biblia apãrutã în 1982, cu bine-
cuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dar
care, citez din sumara prefaþã, �reproduce întocmai textul
Vechiului Testament din ediþia apãrutã în 1975 [�]. La baza
ultimelor trei ediþii ale Sfintei Scripturi, inclusiv cea de faþã,
stã Biblia din 1936, tradusã de Gala Galaction, Vasile Radu
ºi episcopul de atunci, Nicodim Munteanu�.

Într-o scurtã secþiune finalã, voi face câteva remarci ºi despre
ultima diortosire, datoratã Î.P.S. Bartolomeu Anania, apãrutã
în 2001.

172. Public aici versiunea adusã la zi a studiului publicat în supli-
mentul Aldine, în octombrie 1996, la sugestia lui Florin Mãrculescu
ºi cu susþinerea entuziastã a domnului Mihai Creangã. Obser-
vaþiile din 1996 rãmân valabile ºi astãzi, dupã apariþia versiunii
Anania, motiv pentru care am iniþiat proiectul traducerii adno-
tate a Septuagintei în cadrul Colegiului Noua Europã.
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Se cuvine spus de la început cã versiunea ebraicã masoreticã
a Vechiului Testament (de aici înainte TM) este posterioarã
versiunii greceºti cunoscute sub numele de Septuaginta. Abia
descoperirile recente (anii �40-�50) de la Qumran (locul unde a
sãlãºluit mai multe secole de-a rândul � între secolul al III-lea
î.Hr. ºi anul 70 d.Hr. � o comunitate esenianã probabil) au
scos la ivealã manuscrise ebraice foarte vechi ale tuturor cãrþilor
VT, cu excepþia cãrþii lui Esther. Dar manuscrisele ca atare,
necuprinse într-o carte canonicã (recunoscutã aºadar de auto-
ritãþile religioase), nu au decât o valoare intrinsec-ºtiinþificã.
Canonul integral al scripturii iudaice se formeazã abia prin
secolul I d.Hr., prima tentativã serioasã de sistematizare fiind
întreprinsã la aºa-numitul �conciliu de la Iamnia�, în anul
90 d.Hr.

Evident, constituirea unui �canon� parþial s-a realizat cu
mult înainte. 2Regi 22-23 pomeneºte despre existenþa unui
asemenea canon în timpul domniei lui Iosias (evenimentul a
avut loc în anul 622 î.Hr.). Regele Iosias îl trimite pe un
secretar al sãu la Templu, ca sã se intereseze dacã cei care au
participat la restaurarea edificiului au fost plãtiþi cum se cuvine
de cãtre Marele Preot. Acesta din urmã, pe nume Hilqiyahou,
îl întâmpinã cu o surprizã : descoperise în Casa Domnului
textul Legii (Torah, Pentateuhul). Manuscrisul ajunge sub
ochii regelui, care porunceºte sã-i fie citit fãrã întârziere.
Lectura (cu funcþie anamneticã) declanºeazã o serie de mãsuri
reformatoare, de asanare a vieþii religioase din regat, conta-
minatã de idolatrie, magie, vrãjitorie etc.

Pe noi însã nu ne intereseazã aici decât mãrturia despre
existenþa unei cãrþi sfinte care instituie ºi reglementeazã viaþa
culticã în Iudeea la începutul secolului al VII-lea î.Hr. Ulterior,
este admisã în canon ºi literatura profeticã, atât de importantã
în perioada de restriºte a exilului babilonian. Ageu, Zaharia
ºi Malachia formeazã ultima serie (în viziunea rabinicã) de
profeþi inspiraþi de cãtre Duhul sfinþeniei (ruah ha-qodesh). În
perioada elenisticã, se vorbeºte despre structura tripartitã a
Bibliei ebraice : Pentateuhul (Torah), Profeþii (Neviim), cele-
lalte cãrþi sau hagiografii (Ketuvim). Urmeazã perioada �creºtinã�,

Viciu de metodã

Care este metoda traducãtorilor Bibliei sinodale, din 1936
pânã astãzi ? Aº numi-o �metoda amestecului surselor�. În
prefaþa din care am citat adineauri se spune cã traducerea
Vechiului Testament s-a realizat �dupã textul Septuagintei,
confruntat însã ºi cu textul original ebraic�. De fapt, nu este vorba
despre o confruntare, operaþiune ilegitimã în cazul unor texte
autonome, aºa cum voi arãta mai încolo, ci despre o amestecare
a textului grec ºi a celui ebraic, dupã un scenariu arbitrar.

În ochii traducãtorilor, utilizarea simultanã a douã surse
pentru obþinerea unei singure versiuni româneºti a repre-
zentat ºi reprezintã, se pare, un plus. Procedeul e interpretat
ca un spor de garanþie a fidelitãþii ºi originaritãþii textului
propus spre degustare credincioºilor ortodocºi români. În ochii
specialistului însã, aceastã amestecare a textelor de bazã nu
numai cã reprezintã un minus, dar constituie însãºi sursa
vicioasã care a produs efecte pe mãsurã. Pentru Biblia din
1936, patriarhul Miron Cristea a constituit o echipã �de zile
mari�. L-a trimis pe Vasile Radu la Paris ca sã înveþe ebraica
ºi a cooptat un scriitor-preot de cert talent ºi aleasã reputaþie
Gala Galaction. Întreprinderea grupului ar fi fost cu adevãrat
de excepþie, dacã s-ar fi adoptat ºi o metodã consecventã, asupra
cãreia voi insista pe parcursul ºi mai ales în finalul acestui
text. Aºa însã, totul s-a încurcat ºi încurcat a rãmas pânã
astãzi.

Septuaginta ºi textul masoretic

Analiza mea va fi susþinutã de exemple. Voi începe cu un
excurs istoric, al cãrui scop nu este de a furniza cititorului
nespecialist o serie de informaþii brute, ci de a scoate în evidenþã
un fapt esenþial, ºi anume coexistenþa separatã a celor douã
versiuni vetero-testamentare, ebraicã ºi greacã.
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o mãrturie cum cã n-au fãcut nici un rãu. Cãci toatã puterea [de
a fãptui ceva] se aflã în mâini. Ei legau toate cele, în chip frumos
ºi sfânt, de dreptate ºi de adevãr. 307 Dupã cum am spus, în
fiecare zi se adunau în locul acela tare plãcut, deopotrivã liniºtit
ºi luminos, ºi lucrau ce aveau de lucrat. Se întâmplã aºa încât
tãlmãcirea fu isprãvitã în ºaptezeci ºi douã de zile, ca ºi cum ar
fi fost stabilit dinainte. 308 La sfârºit, Demetrios, adunând toatã
comunitatea evreilor în locul unde se înfãptuise traducerea, o citi
tuturor în prezenþa tãlmãcitorilor, care se bucurarã de o caldã
primire ºi din partea mulþimii, ca unii ce fãcuserã un mare bine.
309 La fel l-au întâmpinat ºi pe Demetrios, rugându-l sã trimitã
ºi cãpeteniilor lor o copie a întregii Legi. 310 Dupã ce s-au citit
sulurile, preoþii, cei bãtrâni din grupul tãlmãcitorilor ºi, din partea
comunitãþii [evreieºti din Alexandria], conducãtorii mulþimii au
zis : �Fiindcã traducerea a fost fãcutã în chip frumos ºi sfânt ºi cu
toatã luarea-aminte, e bine ca ea sã rãmânã aºa ºi sã nu sufere
nici o schimbare�. 311 Cuvintele acestea au fost însoþite de acla-
maþiile tuturor. Apoi au cerut sã se rosteascã un blestem, dupã
obiceiul lor, împotriva oricãruia s-ar apuca sã schimbe textul, fie
lungindu-l, fie prescurtându-l. Lucru foarte bun pentru a-l pãstra
în veci neschimbat. 312 Când aflã de toate acestea, regele se
bucurã nespus. Socotea cã lucrarea fusese dusã la îndeplinire cum
nu se putea mai bine. I s-a citit ºi lui întregul text ºi a rãmas
uimit de înþelepciunea Legiuitorului. I-a spus lui Demetrios : �Cum
de nici un istoric ori poet nu pomeneºte de cartea aceasta atât de
veche ºi desãvârºitã ! ?� 313 Demetrios i-a rãspuns : �Pentru cã
Legea aceasta e sfântã ºi vine de la Dumnezeu. Unii, care s-au
atins de ea, au fost pedepsiþi de Dumnezeu ºi s-au lãsat pãgu-
baºi�. 314 [Demetrios] a mai spus cã l-ar fi auzit pe Theopomp
zicând cã, atunci când a vrut sã povesteascã un pasaj destul de
lunecos din traducerea Legii, mintea i-a fost zdruncinatã mai bine
de treizeci de zile ; ºi cã într-un moment de potolire l-a rugat pe
Dumnezeu sã-i dezvãluie pricina nenorocirii care se abãtuse
asuprã-i. 315 Iar dupã ce, printr-un vis, i se arãtã cã pricina era
faptul de a fi dorit, în chip necugetat, sã aducã înaintea oamenilor
simpli [cuvintele dumnezeieºti], el se astâmpãrã ºi astfel îºi
redobândi sãnãtatea [minþii]. 316 �Am aflat�, mai zicea el, �de
la Theodotes, autor de tragedii, cã ºi acesta, vrând sã punã
odatã un pasaj tradus din Biblie într-o piesã de-a lui, s-a ales cu
glaucom la amândoi ochii. Când ºi-a dat seama de unde i se trãgea

când disputele asupra canonului Bibliei ebraice se radica-
lizeazã. Abia la sfârºitul secolului al II-lea d.Hr. se ajunge la
recunoaºterea de cãtre toate comunitãþile evreieºti a unei
structuri definitive a Sfintei Scripturi.

Dar sã revenim cu cinci secole în urmã ! Evreii din diaspora,
ºi mai cu seamã enorma comunitate din Alexandria, nu mai
cunosc ebraica ; prin urmare, nu mai pot participa activ la cult.
Necunoaºterea limbii pãrinþilor ºi strãmoºilor devine un handi-
cap insurmontabil, astfel cã, sub domnia lui Ptolemeu al II-lea
Filadelful (secolul al III-lea î.Hr.), se realizeazã prima traducere
a Bibliei ebraice (id est Pentateuhul) în greacã. Tradiþia spune
cã aceastã versiune a fost dusã la bun sfârºit de un numãr de
ºaptezeci sau ºaptezeci ºi doi de rabini chemaþi din Palestina
de cãtre regele egiptean ºi închiºi separat în câte o peºterã de
pe insula Pharos. La sfârºit, toþi traducãtorii au prezentat,
spre stupefacþia celor prezenþi, aceeaºi versiune greacã a Bibliei.
Episodul a fost relatat de Philon din Alexandria în Viaþa lui
Moise, cartea a II-a, 25-44, precum ºi de Pseudo-Aristeas într-o
scrisoare savuroasã cãtre Philokrates (traducerea mea) :

301 Dupã trei zile, Demetrios (din Phaleron), luându-i ºi ducându-i
peste cele ºapte stadii de mare pânã la insulã, dupã ce i-a trecut
podul ºi au înaintat cãtre latura dinspre nord, îi adunã într-o
locuinþã pregãtitã chiar lângã þãrm (sãlaº minunat ºi tare liniºtit !),
îi îmbie pe acei oameni înþelepþi sã purceadã la realizarea tra-
ducerii. [ªi le spune cã] dacã vor avea nevoie de ceva, sã binevoiascã
sã-i cearã. 302 Iar aceia lucrau punând [versiunile fiecãruia] de
acord prin confruntãri. ªi ce era scris în urma punerii lor de acord
era apoi copiat de cãtre Demetrios. 303 Adunarea lor þinea pânã
la ceasul al nouãlea. Dupã care erau lãsaþi sã se îngrijeascã de
ale trupului, toate câte le cereau fiindu-le oferite din belºug. 304
Altceva : în fiecare zi, Dorotheos le pregãtea aceleaºi feluri de
mâncare cu ale regelui, cãci aºa primise poruncã. Tot în fiecare
zi, odatã cu zorii, ei se înfãþiºau la palat ºi, dupã ce-l salutau pe
rege, erau lãsaþi sã se întoarcã la sãlaºul lor. 305 Curãþindu-ºi
mâinile în apa mãrii ºi rugându-se lui Dumnezeu � obiceiul tuturor
iudeilor �, se înhãmau iarãºi la citirea ºi lãmurirea fiecãrui [pasaj
din Scripturã]. 306 I-am întrebat ºi despre aceasta, anume, de ce
îºi spalã mâinile în timp ce se roagã ? Iar ei mi-au explicat cã e
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în sine. Odatã cu traducerea Sfintelor Scripturi într-o limbã
universalã, iudaismul însuºi a devenit �universal�. Numai cã
acest moment de deschidere a fost urmat, cum spuneam, de
unul de repliere. Apariþia creºtinismului a radicalizat atitudinea
nefavorabilã a evreilor conservatori faþã de Septuaginta, vãzutã
ca principala armã ofensivã a discipolilor lui Isus. Condam-
narea creºtinismului ca erezie a însemnat implicit ºi condam-
narea fãrã apel a �Bibliei de la Alexandria�. Începând cu
secolul I d.Hr., nu mai existã o singurã Biblie în douã versiuni
mai mult sau mai puþin apropiate (ebraicã ºi greacã), ci douã
Biblii � iudaicã ºi creºtinã �, cu douã tradiþii de interpretare
diferite.

*

Dupã aceastã �parantezã� alexandrinã, urcãm în Palestina,
centrul de conservare a tradiþiei iudaice �pure�. Cum se ºtie,
la origine, textele biblice erau scrise în serie continuã de litere,
fãrã pauzã ºi utilizându-se numai consoane. Vocalele pentru
fiecare cuvânt erau reconstituite prin lecturã, care se fãcea cu
glas tare ºi cântat. Acest continuum de consoane putea fi
interpretat diferit de fiecare cititor sau comunitate, fapt care
ar fi provocat o inflaþie de versiuni ale Sfintei Scripturi. Din
secolul al VI-lea ºi pânã în secolul al X-lea d.Hr. � simplific
lucrurile de dragul claritãþii �, câteva generaþii de specialiºti,
numiþi masoreþi, punând la punct un sistem special de semne
ce reprezentau vocalele, au ajuns la fixarea ºi stabilizarea
textului ebraic. La origine, existau douã sisteme de vocalizare :
sistemul babilonian, în care punctele-vocale se puneau deasupra
literelor, ºi sistemul tiberian (inventat ºi practicat în provincia
Tiberiadei), în care punctele-vocale se aºezau dedesubt. Ulti-
mul a devenit universal. Textul exemplar al Bibliei folosite de
evrei este Diqduke ha-teamin, stabilit de cãtre Aaron ben
Asher în 930 d.Hr., iar cel mai vechi manuscris masoretic
dateazã tot din secolul al X-lea d.Hr.

În ceea ce priveºte Septuaginta (LXX), lucrurile se prezintã
astfel. Existã trei manuscrise vechi � douã din secolul al IV-lea,
unul din secolul al V-lea d.Hr. �, precum ºi o serie de ediþii
întocmite cu multã grijã, acribie ºi talent filologic de cãtre

nenorocirea, s-a rugat la Dumnezeu multe zile la rând ºi aºa s-a
însãnãtoºit�173.

Prima reacþie din partea evreilor (atât palestinieni, cât ºi
alexandrini) a fost de entuziasm. Versiunea greacã era aºezatã
pe picior de egalitate cu originalul ebraic, iar tãlmãcitorii erau
consideraþi nici mai mult, nici mai puþin decât urmaºii spirituali
ai profeþilor. Philon, cu un secol dupã Pseudo-Aristeas, redã
ceva din aceastã atmosferã, elogiind acurateþea transpunerii
ºi felicitându-i encomiastic pe fãptuitori :

Aºa cum, cred eu, în geometrie ºi dialecticã, noþiunile nu
suportã un vãlmãºag de interpretãri, ci aceea stabilitã de la început
rãmâne neschimbatã, tot astfel, pare-se, ºi aceºti traducãtori au
gãsit cuvintele care sã coincidã cu realitãþile exprimate, singurele
ºi cele mai în mãsurã sã le redea cu o claritate desãvârºitã. ªi iatã
proba cea mai evidentã : dacã niºte chaldeeni [evrei � n.n.] care
au învãþat limba greacã sau greci care au învãþat-o pe cea chaldeeanã
citesc cele douã scrieri, cea chaldeeanã [ebraicã � n.n.] ºi cea
tradusã în greacã, rãmân muþi de admiraþie ºi li se închinã
cinstindu-le ca pe niºte surori sau mai degrabã ca pe una ºi
aceeaºi scriere în conþinut ºi în formã ; iar pe traducãtori nu-i
numesc altfel, ci hierofanþi ºi profeþi (39-40).

Traducerea întregii Biblii ebraice în greacã se întinde pe
mai multe secole (pânã în secolul II d.Hr.) ºi nu poate fi situatã
într-o singurã regiune174 .

Cercetãtorii contemporani au scos în evidenþã caracterul
dacã nu revoluþionar, cel puþin îndrãzneþ al versiunii �celor
ºaptezeci�. Termenii greceºti folosiþi pentru echivalarea unor
termeni teologici ebraici atestã o voinþã profundã de sub-
minare a autoritãþii rabinice, devenitã sufocantã. Cert este cã,
îmbrãcându-se în veºmântul limbii greceºti, gândirea iudaicã a
câºtigat în amplitudine, evitând riscul unei închideri sterilizante

173. Traducere dupã textul grec stabilit de André Pelletier, Sources
chrétiennes, 89, 1962.

174. Pentru o privire de ansamblu, cf. M. Harl, G. Dorival, O. Munnich,
La Bible grecque des Septante. Du Judaïsme hellénistique au
christianisme ancien, Paris, 1994.
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Divergenþe între textul Septuagintei ºi textul
masoretic. Reconciliere à la roumaine

Pentru a elimina din capul locului falsele dificultãþi, specialiºtii
(precum D. Barthélemy, P.-M. Bogaert, E. Tov) recunosc în TM
ºi în LXX nu douã versiuni (una mai fidelã decât alta) ale
aceluiaºi �arhitext�, ci �douã forme textuale distincte�, res-
pectând astfel autonomia ºi evoluþia specificã fiecãreia. Însu-
ºindu-ne axioma, sã mergem mai departe în analiza noastrã,
neuitând nici o clipã cã la un moment dat va trebui sã revenim
la versiunile recente ale Bibliei ortodoxe în româneºte.

Mai întâi, Septuaginta diferã de TM prin numãrul de cãrþi
ºi prin ordinea acestora. Unele cãrþi ºi fragmente, precum
Înþelepciunea lui Solomon sau Bel ºi dragonul, Suzana (ulti-
mele douã, suplimente ale Cãrþii lui Daniel), au fost redactate
direct în greacã. Apoi, Septuaginta cuprinde patru, nu trei
secþiuni principale : Torah, cãrþi istorice, cãrþi poetice ºi sapien-
þiale, Profeþi, iar ordinea cãrþilor diferã de ordinea TM.

În continuare, mã voi opri asupra a douã tipuri de diferenþe
între TM ºi LXX : 1. abrevierile sau dezvoltãrile (fie de o parte,
fie de cealaltã) ale unor pasaje ori capitole ºi 2. inversarea
ordinii unor capitole sau versete (Exod, Proverbe, Siracidul,
Iezechiel etc.). Cu aceastã chestiune ating punctul central al
textului de faþã. Urmãrind neconcordanþele dintre cele douã
Biblii ºi raportându-ne apoi la versiunea ortodoxã sinodalã,
vom obþine un grafic pe baza cãruia vom putea oferi un diag-
nostic. Pentru divergenþele dintre LXX ºi TM folosesc excelentul
capitol IV, redactat de Olivier Munnich, din La Bible grecque
des Septante.

Sfârºitul cãrþii Exodului. În LXX, instituþiile cultice sunt
descrise de douã ori. Prima descriere (cap. 25-31) concordã în
mare cu descrierea din TM. Pentru a doua descriere, TM are
însã foarte multe elemente suplimentare faþã de LXX. Capi-
tolul 36, 8-34 oferã în greacã o formã abreviatã. Cum �rezolvã�
traducãtorii Bibliei în româneºte aceastã situaþie ? Pur ºi simplu

savanþii occidentali, începând cu secolul al XVI-lea. Sã nu
uitãm cã, deºi concuratã de Vechile Itale sau de Vulgata lui
Ieronim, LXX a fost utilizatã în Occident pânã la finele seco-
lului al VII-lea. Cele trei manuscrise vechi (redactate în
unciale, adicã în litere majuscule) sunt : 1. codex Vaticanus,
notat cu B în codul specialiºtilor ; are câteva lacune în Geneza,
2Regi ºi Psalmi ; nu conþine cele patru cãrþi ale Macabeilor ;
2. codex Sinaiticus (notat cu S), descoperit în mânãstirea
Sfânta Ecaterina din Sinai ºi editat la mijlocul secolului al
XIX-lea de cãtre celebrul Tischendorf. Pentateuhul lipseºte
aproape în întregime ; 3. codex Alexandrinus (notat cu A),
copiat în secolul al V-lea, are mai puþine lacune decât celelalte
douã. Conþine toate cele patru cãrþi ale Macabeilor.

Pe lângã acestea, existã încã trei manuscrise în unciale, de
mai micã importanþã, copiate în secolele V, VI ºi VII. Manu-
scrisele în minuscule, copiate între secolele al IX-lea ºi al
XVI-lea, sunt în jur de o mie ºase sute.

Un cuvânt acum foarte rapid privind ediþiile moderne.
Prima ediþie a fost publicatã în Poliglota Complutensis, apãrutã
la Alcalá începând cu 1514. Cea mai importantã rãmâne însã
ediþia numitã sixtinã (dupã numele Papei Sixt Quintul), publicatã
la Roma în 1587, cu intenþia mãrturisitã de a sluji studierii
adâncite a Pãrinþilor Bisericii. Ediþia sixtinã consacrã într-un
fel codicele Vaticanus. Acesta devine manuscrisul de referinþã
pentru toate ediþiile ulterioare, pânã la cea mai recentã, în
curs de realizare la Göttingen. Amintind doar numele lui
Homes ºi Parsons ºi al lui Swete, autorii unor ediþii din seco-
lele imediat urmãtoare, ajungem la celebra ediþie a lui Alfred
Rahlfs, publicatã pentru întâia oarã în 1935 ºi devenitã imediat
ediþia clasicã a LXX. Am dat aceste amãnunte oarecum fasti-
dioase întrucât n-am gãsit nici o urmã limpede cum cã tra-
ducerea româneascã a Bibliei s-ar sprijini pe vreuna dintre
ediþiile abia enumerate. Pentru mine, prototipul dupã care s-a
realizat traducerea acceptatã de Sinod rãmâne un mister.
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La sfârºitul �Cântãrii Anei� (1Regi 2), TM are douã versete în
plus (8-9). În Biblia româneascã ele apar. La fel se întâmplã
ºi cu povestea lui Goliat, comprimatã în versiunea Septuagintei :
Biblia româneascã redã varianta masoreticã, utilizând însã
pentru întreaga carte întâi a Regilor versiunea LXX.

3Regi. LXX introduce un rezumat al domniei lui Solomon
la capitolul 35, complet disproporþionat faþã de restul capitolelor.
Rezumatul respectiv lipseºte din TM. Biblia româneascã l-a
inclus, dupã �bunul� ei principiu : nimic nu trebuie lãsat pe
dinafarã, indiferent de versiune ºi de tradiþia instituitã de
Pãrinþii Bisericii.

Trec rapid peste alte cãrþi, spunând cã : pentru Paralipomene,
textul grec are câteva abrevieri (Biblia româneascã recurge
aºadar la versiunea masoreticã) ; pentru Esther, versiunea
LXX, fiind mai lungã, este preferatã ; psalmii sunt traduºi tot
dupã versiunea mixtã LXX-TM (cu improvizaþii personale) �
s-a adoptat numerotarea LXX, cu un psalm mai puþin, întrucât
psalmii 9 ºi 10 formeazã în greacã o singurã unitate ; Proverbele
în versiunea LXX prezintã numeroase adãugiri faþã de versiunea
masoreticã � bãnuim varianta aleasã de tãlmãcitorii/diortositorii
români.

Ajung la cei doisprezece profeþi. Ordinea lor în TM este
complet diferitã de cea a Septuagintei. Biblia româneascã o
preia pe aceasta din urmã.

Dupã cum afirma la începutul secolului unul dintre marii
bibliºti ai epocii, W.R. Smith, �nu existã multe pãrþi din Vechiul
Testament în care divergenþele dintre greacã ºi ebraicã sã fie
atât de întinse precum în cartea profetului Ieremia�. Într-adevãr,
se ºtie acum (graþie unui manuscris-martor) cã versiunea greacã
are un cu totul alt substrat decât cea ebraicã. Pe lângã faptul
cã LXX numãrã cu 2.700 de cuvinte mai puþin decât TM,
ordinea în care sunt dispuse anumite fragmente diferã enorm.
Biblia româneascã a urmat versiunea masoreticã fãrã nici o
justificare.

aleg varianta TM, nu pentru cã ar urma un principiu metodologic
coerent, ci pentru cã varianta oferitã de TM e mai lungã.

Deuteronomul. Capitolul 32 cuprinde celebra �Cântare a lui
Moise�, ultimul cuvânt al acestuia înainte de moarte cãtre
poporul lui Israel. Versetul 43 al LXX are aproape ºase rânduri
în plus faþã de cel al TM (o parte dintre aceste ºase rânduri
suplimentare au fost descoperite la Qumran, semn deci cã
LXX prezintã un text mai vechi decât TM). În TM (urmat, cum
am vãzut, de tãlmãcitorii români pentru fragmentul din Exod),
versetul 43 spune doar atât : �Neamuri, slãviþi poporul sãu,
cãci el va rãzbuna sângele slujitorilor sãi, va face sã cadã
rãzbunarea asupra vrãjmaºilor, rãscumpãrând astfel pãmân-
tul ºi poporul sãu�. Traducãtorii români, dornici sã concilieze,
se pare, cele douã versiuni (prin alegerea sistematicã, dar
absolut arbitrarã a variantei mai lungi), urmeazã de data
aceasta textul LXX. Versetul 43 sunã aºa în Biblia româ-
neascã : �Veseliþi-vã, ceruri, împreunã cu El ºi vã închinaþi Lui
toþi îngerii lui Dumnezeu [în loc de �ºi sã se închine Lui toþi fiii
lui Dumnezeu�]. Veseliþi-vã, neamuri, împreunã cu poporul Lui
ºi sã se întãreascã toþi fiii lui Dumnezeu [în loc de �ºi sã se
întãreascã într-însul toþi îngerii lui Dumnezeu�]. Cãci El va
rãzbuna sângele robilor Sãi [în loc de �cãci sângele fiilor Sãi
e rãzbunat�] ºi va rãsplãti cu rãzbunare vrãjmaºilor Sãi ºi
celor ce-L urãsc le va rãsplãti ºi va curãþi Domnul pãmântul
poporului Sãu !� Aºadar, în cazul Exodului, s-a optat pentru
versiunea TM, iar în cazul �Cântãrii lui Moise� din Deuteronom
s-a gãsit cã e mai bine sã se traducã dupã LXX.

Iosua. Nu mai departe de capitolul 20 din Iosua/Isus Nave,
traducãtorii dau iar câºtig de cauzã textului masoretic. Cãci
versetele 4-6 ale acestui capitol lipsesc din LXX, absenþã
compensatã la sfârºitul cãrþii, unde LXX prezintã douã
capitole în plus faþã de TM. Evident, ºi traducãtorii români
revin acum la versiunea mai bogatã, incluzând capitolele 34
ºi 35.

1-2Regi. Textul grec este mai amplu decât TM. Dar ºi TM
prezintã unele fragmente originale în raport cu LXX. Aºadar
lucrurile se prezintã destul de alambicat. Dau câteva exemple.
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mintea ºi prin ochii Pãrinþilor. Altfel riscãm sã nu mai înþelegem
nimic fie din ea însãºi, fie din scrierile comentatorilor ei. Nu
cred cã spun un lucru ºocant pentru clerul ºi pentru credin-
cioºii ortodocºi (ºi nu doar ortodocºi). Cum se face atunci cã
tocmai de aceastã tradiþie patristicã, invocatã cu pioºenie pânã
la saþietate, nu s-a þinut cont în traducerile sau diortosirile de
pânã azi ? Iatã-ne ajunºi la punctul cel mai sensibil al discuþiei.

Biblia ºi Pãrinþii Bisericii

La începutul capitolului al VIII-lea din La Bible grecque des
Septante, Marguerite Harl noteazã : �E un fapt istoric de netã-
gãduit : Pãrinþii Bisericii, care, cei dintâi, au practicat cateheza,
au þinut prelegeri ºi au predicat, au definit credinþa ºi au
luptat împotriva ereziilor, aceºti Pãrinþi întemeietori ai teo-
logiei creºtine au lucrat cu Septuaginta, ºi numai cu ea, ca
Vechi Testament�. Prin urmare, e absolut firesc sã ne raportãm
la ei atunci când luãm în discuþie Biblia creºtinã. Traducãtorii
români par sã punã între paranteze lunga ºi fertila tradiþie
patristicã, respingând implicit Septuaginta ca text de sine
stãtãtor.

LXX este Biblia cititã ºi utilizatã pentru exegezã de majo-
ritatea Pãrinþilor Bisericii. Excepþie fac numai câþiva Pãrinþi
antiohieni � Diodor, Teodor al Mopsuestiei �, adepþii unei
interpretãri �istoriste�, mai aproape de literalitate a Sfintei
Scripturi, spre deosebire de Pãrinþii alexandrini, creatorii ºi
propagatorii metodei de interpretare numitã �alegoricã�.

Pãrinþii n-au resimþit nevoia sã înveþe ebraica [exceptându-i pe
antiohieni ºi, desigur, pe Ieronim � n.n.]. Ei aveau doar câteva
cunoºtinþe rudimentare ale acestei limbi, ca ºi Philon din
Alexandria : douã-trei cuvinte de tipul manna, pascha, sabbata.
Chiar cei mai savanþi dintre ei nu sunt în stare sã compare greaca
cu ebraica : ei se mulþumesc sã confrunte diferitele versiuni gre-
ceºti între ele [precum Origen, creatorul vestitei Hexapla � n.n.]
ºi-ºi dau seama, de pildã, cã versiunea lui Aquila [o altã traducere

Bilanþ ºi verdict

Mã opresc aici cu exemplele. Care ar fi constatãrile de primã
importanþã pentru ancheta noastrã ? În primul rând, traducã-
torii/diortositorii Bibliei româneºti utilizeazã de-a valma cele
douã surse principale, instituind ca unic criteriu de alegere a
versiunii criteriul cantitãþii. Conform acestui criteriu, absolut
nepotrivit ºi nefuncþional în sfera filologiei, variantele cele
mai bogate au a priori câºtig de cauzã în faþa variantelor mai
sãrace. În al doilea rând, la o analizã atentã, se observã o
preferinþã clarã pentru textul ºi structura Septuagintei, soco-
tit probabil �text autoritar al ortodoxiei�. TM, deºi folosit din
abundenþã, face figurã de �text de serviciu�, de instrument de
corectare ºi cosmetizare a pãrþilor mai puþin reuºite ori de
protezã a pãrþilor amputate din LXX. Voi reveni în capitolul
concluziilor finale asupra acestei chestiuni. În al treilea rând,
cele câteva versete-mostrã din ultima cuvântare a lui Moise
ne-au pus în faþa unei traduceri nu atât defectuoase (nu se
poate pune la îndoialã competenþa în materie de limbã greacã
a tãlmãcitorilor), cât neglijente. Acolo unde ar fi trebuit sã se
traducã prin �fiii lui Dumnezeu� s-a tradus prin �îngerii lui
Dumnezeu� ; ºi invers, unde ar fi trebuit sã se traducã prin
�îngerii lui Dumnezeu�, s-a tradus prin �fiii lui Dumnezeu�.

Am lãsat deoparte divergenþele dintre TM ºi LXX la nivel
lexical ºi teologic. Ele sunt cât de cât cunoscute în cercul
specialiºtilor. Invocarea lor n-ar fi adus decât un supliment de
informaþie ºi un element în plus pentru încercarea noastrã de
a demonstra cã TM ºi LXX nu sunt douã simple variante ale
unei tradiþii anume, ci douã expresii autonome a douã tradiþii
clar delimitate, iudaicã ºi creºtinã. Sã nu fiu greºit înþeles : nu
doresc sã pun între creºtinism ºi iudaism un zid de netrecut,
în discutabila descendenþã a marcioniþilor ; dar nici nu pot
accepta amestecarea celor douã tradiþii pânã la pierderea iden-
titãþii lor.

Singurul criteriu de luat în seamã cu toatã seriozitatea este
tradiþia patristicã. Septuaginta trebuie tradusã ºi recititã cu
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� Alt caz de notorietate : în Geneza 14,13, Biblia româneascã,
urmând TM, îl numeºte pe Avraam �evreul�, acolo unde
LXX foloseºte termenul perates (�emigrant�), un deverbativ
de la perao (�a trece�, mai abstract, �a depãºi o limitã�).
Pãrinþii Bisericii, neobosiþi scormonitori ai sensurilor mistice,
plecând de la termenul grecesc, au zãmislit o întreagã
construcþie filozoficã având în centru �migraþia�... sufletului
spre Dumnezeu. Primul care a interpretat versetul în sens
mistico-filozofic a fost Philon din Alexandria, continuat apoi
de întreaga tradiþie alexandrinã ºi nu numai. Omul lui
Dumnezeu trebuie sã emigreze din lumea pãmânteanã, �de
jos�, cãtre lumea inteligibilã, noeticã (Philon, De migratione
Abrahami, 20). Clement (Stromatele II, 51, 2) ºi Origen
(Contra Celsum VIII, 22) vor interpreta �emigrarea� ca pe
o �traversare� (Paºti, diabasis) dinspre întuneric spre luminã,
dinspre Egiptul morþii/patimilor spre Canaanul vieþii/nepã-
timirii (�sãrbãtoarea Paºtelui începea în a zecea zi, pentru
cã însemna depãºirea � diabasis � oricãrei patimi ºi a
oricãrui lucru sensibil�).

� Iezechiel 47,3. Biblia româneascã (dupã TM) : �Când bãrba-
tul acela mergea spre rãsãrit, þinea în mânã sfoara ºi a
mãsurat o mie de coþi ; ºi m-a dus prin apã ºi apa era pânã
la glezne (opsayim)�. LXX : �Un om a ieºit înainte ºi þinea
în mânã o mãsurãtoare ºi a mãsurat câteva mii cu acea
mãsurãtoare, apoi a trecut prin apa iertãrii (apheseos)�.
Omofonia celor douã cuvinte (ebraic ºi grec) a determinat
schimbarea sensului. Dar nu numai atât ! Noua semnificaþie
se înscria în universul de aºteptare al teologiei creºtine,
întreg contextul (Iez. 47,1-12) trimiþând la ideea botezului
ºi a �iertãrii/rãscumpãrãrii� baptismale. Epistola lui Barnabeu
oferã o incontestabilã mãrturie în acest sens (capitolul XI) !

� Oseea 12,11. Biblia româneascã (aproximativ dupã TM) :
�Eu am vorbit cãtre prooroci ºi le-am înmulþit vedeniile ºi
tot prin prooroci am grãit în pilde� (de fapt, toate verbele
sunt la viitor !). LXX : �Voi grãi cãtre profeþi ; cãci am înmul-
þit viziunile ºi am apãrut prin profeþi� (cuvânt cu cuvânt :
�prin mâinile profeþilor�, în sens figurat). Pentru Origen,

în greacã a Vechiului Testament, mai literalã � n.n.], fidelã literei
textului biblic, constituie pentru dânºii calea idealã de acces spre
acest text. (M. Harl)

Voi exemplifica ideea lui Marguerite Harl prin câteva exemple
concrete. Aºadar cum citeau ºi cum interpretau Pãrinþii Bise-
ricii Vechiul Testament ?

� Origen îºi începe Exortaþia la martiriu cu un citat din Isaia
28,9-11. Dãm versiunea Bibliei româneºti, iar apoi ver-
siunea din textul lui Origen. Biblia româneascã : �[Pe cine
vrea acesta sã înveþe cu vedenia ? ªi pe cine vrea el cu
propovãduirea sã înþelepþeascã ?] Au doar pe cei înþãrcaþi
sau pe cei abia depãrtaþi de la sânul mamei lor ? Cãci þav
laþav, þav laþav, cav lacav, cav lacav, zeher ºam, zeher ºam
(poruncã peste poruncã, poruncã peste poruncã, regulã peste
regulã, regulã peste regulã, când pe aici, când pe acolo)�.
Acum, fragmentul citat de Origen din greacã : �Cei care au
fost înþãrcaþi de la lapte, care au fost smulºi de la sân ;
primeºte chin dupã chin, primeºte speranþã dupã speranþã,
încã puþin, încã puþin, prin sila buzelor, printr-o limbã
strãinã�. Amândouã versiuni par poeme suprarealiste. Dar,
pentru Origen, obscuritãþile de ordin lingvistic au sensul lor,
trimit cãtre adevãruri de ordin teologic sau mistic. Nu
întâmplãtor teologul alexandrin îºi începe scrisoarea cãtre
prietenii sãi, Ambrozie ºi Prototet (ameninþaþi cu moartea
martiricã), cu fragmentul din Isaia (versiunea greacã). Pentru
el, pasajul acesta atât de �absurd� trimite la Prima epistolã
cãtre corinteni a lui Pavel (capitolul 3,1 sq.), unde credin-
cioºii sunt împãrþiþi pe diferite categorii în funcþie de matu-
ritatea credinþei lor. Martiriul devine, dintr-o asemenea
viziune, adevãrata hranã spiritualã pentru un adevãrat
credincios, trecut de vârsta credinþei infantile. Interpre-
tarea origenianã se sprijinã pe cei trei termeni-cheie : primeºte,
chin ºi speranþã. Martirul primeºte hrana ce-i este hãrãzitã
(altfel spus, chinul), având mereu în suflet speranþa mân-
tuirii. Cu totul alt sens are �bâlbâiala� din TM. Deschizând
Biblia româneascã, cititorul se va întreba mirat : despre ce
anume �delireazã� Origen în Exortaþie la martiriu ?
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� Un ultim caz, Proverbe 3,18. Biblia româneascã (dupã TM) :
�Pom al vieþii este ea [Înþelepciunea] pentru cei ce o stãpâ-
nesc, iar cei care se sprijinã pe ea sunt fericiþi�. LXX : �Pom
al vieþii este ea pentru toþi cei ce o stãpânesc ºi de nezdrun-
cinat pentru cei care se sprijinã pe ea ca pe Domnul�.
Varianta Septuagintei se întâlneºte ca atare la Origen ºi la
Grigore de Nyssa. De altfel, Origen atribuie frecvent numele
(epinoia) de �Înþelepciune� lui Isus. Fragmentul respectiv
leagã trei elemente deodatã : Domnul, Înþelepciunea ºi Pomul
vieþii. Nici Clement nu era strãin de aceastã interpretare
(Stromata a V-a, 72,2).

Aceste câteva cazuri inventariate vorbesc de la sine. Pãrinþii
Bisericii storceau la maximum sensurile Septuagintei, trans-
formând cuvintele cele mai neînsemnate, mai umile, pe care
uneori ne este lehamite sã le traducem, în adevãrate bijuterii
spirituale. Pânã aici am citat versiunea sinodalã ortodoxã din
1982, ale cãrei vicii urcã însã pânã la versiunea din 1936
(gânditã totuºi bine în intenþie).

În 2001, Î.P.S. Bartolomeu Anania a publicat o altã diorto-
sire a Bibliei, fãcutã, se scrie pe o contrapaginã, �dupã
Septuaginta�. Desigur, am deschis noua versiune cu un freamãt
de încântare aprioricã, sperând cã voi gãsi în sfârºit un text
în spiritul a ceea ce scrisesem în articolul din 1996. Or, com-
pararea sumarului LXX (ediþia Rahlfs) cu sumarul diortosirii
Î.P.S. Bartolomeu Anania, apoi confruntarea atentã, rând cu
rând, a Genezei LXX cu noua versiune a spulberat orice iluzie.
Noua diortosire se adaugã, de fapt, în ciuda inscripþiei din
capul volumului ºi în ciuda teoretizãrilor juste din prefaþã
(mai ales la pagina 11), pseudo-tradiþiei analizate mai sus.
Fac doar câteva observaþii critice punctuale (lista mea de lucru
numãrã sute de exemple) : lipsa cãrþii a IV-a a Macabeilor ;
situarea pasajului Exod 38,8 în capitolul 39, dupã TM, nu
dupã LXX ; în 1Regi 17, episodul luptei dintre David ºi Goliat,
se pãstreazã dubla sursã, ebraicã ºi greacã ; în Ieremia,
versetele 17,1-4, absente în LXX, sunt prezente în Anania ; la
fel, Ieremia 29,16-20. Ordinea este amestecatã pretutindeni,

acest semiverset are o importanþã deosebitã, întrucât el
vorbeºte despre manifestarea tipologicã a lui Cristos, prin
profeþi, înainte de întrupare (Omilii la Facere 14,1). La fel
interpreteazã ºi Ioan Gurã de Aur (Panegiricile sfântului
Pavel V, 5), Teodoret al Cyrului, Chiril al Alexandriei. În
plus, spre deosebire de TM, LXX are toate verbele la trecut,
lucru care justificã interpretarea alegoricã propusã de Pãrinþi.

� Psalmul 118,131. Biblia româneascã : �Gura mea am
deschis ºi am aflat (sic !) cã de poruncile tale am dorit�.
LXX : �Gura mea am deschis ºi am înghiþit duh (pneuma),
fiindcã am tânjit dupã poruncile tale�. Pãrinþii n-au scãpat
ocazia sã fructifice acest pneuma din versiunea greacã,
vãzând în el harul, chiar Duhul Sfânt, precum Origen în
Omilii la Isaia 6,1.

� Isaia 6,2. Biblia româneascã : �Serafimii stãteau înaintea
Lui, fiecare având câte ºase aripi : cu douã îºi acopereau
feþele, cu douã picioarele, iar cu douã zburau�. LXX (atenþie
la nuanþe !) : �ªi serafimii stãteau în jurul Lui ; fiecare avea
câte ºase aripi ; cu douã acopereau faþa, cu douã acopereau
picioarele ºi cu douã zburau�. Am tradus cât mai aproape
de litera textului, cãci numai aºa ne putem da seama cum
a înþeles, de pildã, Origen, fragmentul. Textul grec nu menþio-
neazã a cui faþã ºi ale cui picioare sunt acoperite de aripi,
ceea ce-l conduce pe Origen la interpretarea cã, de fapt, sera-
fimii acoperã faþa ºi mâinile lui Dumnezeu. Ne aflãm în plinã
teologie apofaticã. Dumnezeu nu poate fi cunoscut, vãzut,
contemplat, întrucât se ascunde dupã aripile serafimilor
(a se vedea Omilii la Isaia 1,2 ºi De principiis IV, 3,14).

� Isaia 3,10. Biblia româneascã (dupã TM) : �Fericit este omul
drept, cã el va mânca din rodul lucrurilor lui�. LXX : �Sã-l
legãm pe cel drept, fiindcã nu ne lasã în pace !� Dintr-odatã,
prin a doua formulare, se deschide un întreg orizont teologic.
Recunoaºtem tema dreptului persecutat, pe care o tradiþie
iudaicã îl asimilase cu Robul Domnului. Aceeaºi Epistolã a
lui Barnabeu, citatã adineauri, vede în figura dreptului
legat fedeleº o profeþie a Patimilor Mântuitorului (capitolele
VI ºi VII).
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oferã cititorului informaþiile necesare despre contextul istoric,
structura textului, stilul, originalitatea limbii, destinul exe-
getic în tradiþia patristicã. Subsolul propune douã tipuri de
note : 1. note strict filologice, legate de particularitãþile semantice
ori sintactice ale limbii LXX ; 2. note ºi comentarii exegetice
(de douã feluri) : a) trimiteri la textul masoretic acolo unde
este cazul, adicã acolo unde versiunea LXX diferã de TM, ºi
b) citate din Pãrinþii Bisericii, care au interpretat pasajul
tradus.

Modelul francez a fost preluat de un grup de eleniºti, bibliºti
ºi patrologi români, care pregãtesc traducerea LXX în cadrul
Colegiului Noua Europã din Bucureºti. Se lucreazã dupã ediþia
Rahlfs, în colaborare cu savanþii francezi ºi nu numai ; aceºtia
din urmã semneazã o parte din introduceri ºi din note. Colectivul
românesc este alcãtuit din peste douãzeci de persoane, iar
rezultatul se va concretiza în ºase volume, totalizând aproxi-
mativ 4.000 de pagini. Urmãrim realizarea unei traduceri cât
mai fidele faþã de textul grecesc, într-o limbã românã actualã.
Exactitatea, precizia nu exclude însã eleganþa stilisticã. Este
vorba aºadar nu doar despre o traducere a Septuagintei, ci
despre inserarea acesteia în marea ºi bogata tradiþie exegeticã
a Pãrinþilor, dat fiind cã apartul de note conþine numeroase
trimiteri la tradiþia patristicã a Bisericii.

(apãrut ºi în România literarã nr. 10-11/2004)

unul dintre cazurile cele mai flagrante fiind episodul bine-
cuvântãrilor lui Iacob din Genezã (Î.P.S. Bartolomeu Anania
penduleazã dezinvolt între TM ºi LXX). Desigur, avem de-a
face cu o �diortosire�, nu cu o retraducere, dar corect ar fi fost
ca pe contrapaginã sã nu fie pomenitã, ca versiune de control,
numai Septuaginta, ci toate traducerile strãine moderne ºi
toate versiunile româneºti anterioare folosite. Acestea fiind
zise, la nivel stilistic, versiunea din 2001 mi se pare o reuºitã.

Ieºirea din impas

Creºtinii din România, de orice confesiune ar fi ei, au nevoie
urgentã de douã traduceri, una realizatã dupã textul masoretic
(plus textul grec ale fragmentelor redactate direct în greacã),
iar a doua realizatã exclusiv dupã textul grec al LXX. Franþa
dispune de douã tãlmãciri excelente ale TM (Biblia de la
Ierusalim ºi Traducerea Ecumenicã a Bibliei : TOB), precum
ºi de douã traduceri ale Septuagintei (una din secolul al XIX-lea,
alta în curs de realizare, primele douãsprezece volume fiind
deja apãrute).

Cu un cuvânt despre aceastã din urmã întreprindere �
condusã de Marguerite Harl, profesor emerit la Sorbona � aº
vrea sã ºi închei. Din 1986, editura Cerf publicã o colecþie cu
copertã albastrã intitulatã �La Bible d�Alexandrie�. Denu-
mirea nu este riguros exactã decât pentru Pentateuh, dar ea
a fost pãstratã din raþiuni comerciale. Grupul din jurul lui
Marguerite Harl, Gilles Dorival ºi Olivier Munnich este alcãtuit
din peste cincizeci de specialiºti, eleniºti, ebraizanþi ºi patris-
ticieni din mai multe þãri. Fiecare carte e constituitã dintr-un
volum separat, de mai multe sute de pagini. Uniformizarea
terminologiei, numeroasele probleme filologice, exegetice ºi nu în
ultimul rând tehnice se dezbat în cadrul unor ºedinþe la care
participã toþi membrii echipei. Traducerea se face exclusiv dupã
LXX (ediþia Rahlfs este corectatã adesea de ediþia de la
Göttingen, în curs de apariþie). Introducerile, extrem de ample,


