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INTRODUCERE 

Lucrarea este o trecere în revistă a traducerii Bibliei care a modelat limba română și a avut 

un impact asupra poporului care într-un final putea auzi Cuvântul în limba sa. Traducerile au 

suferit revizuiri dar mesajul a rămas același.  

În primul capitol este prezentată o mică istorie a traducerii Bibliei în România. Ea nu este 

una exaustivă ci sunt prezentate traducerile cele mai importante. De la traducerile mai vechi 

până la  Noua Traducere Românească, publicată în anul 2007. Va fi descris câte puțin din 

fiecare etapă importantă în traducerea Bibliei.  

În cel de al doilea capitol sunt prezentate pe scurt câteva bariere lingvistice și culturale care 

au fost întâmpinate în traducere. Deoarece traducerile au fost făcute în diferite regiuni ale 

României de către persoane care fiecare proveneau din anumite contexte religioase care au avut 

un rol în selectarea surselor din care a fost tradusă Biblia. Biblia este o mai mult decât o carte 

ea este o hartă, o lumină pe calea vieții. Ea a rezistat mii de ani deși de multe ori s-a încercat 

distrugerea ei prin foc sau dezintegrare, aceasta dovedește că ea este veșnică și că nu poate fi 

distrusă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. SCURT ISTORIC AL TRADUCERII BIBLIEI 

   

Istoria traducerilor Bibliei în limba română este una dintre cele mai interesante dovezi 

ale inspirației Duhului Sfânt în lucrarea pentru luminarea unui popor, pentru apropierea lui de 

Dumnezeu şi pentru mântuirea urmașilor lui Traian şi Decebal. Cuvântul revelației scrise a lui 

Dumnezeu a fost gustat ca o pâine, ca o mană cerească, de orice suflet însetat după lumina de 

sus, care să-i dea imboldul şi călăuzirea pe cărarea vieții.1 

1.1 TRADUCERI PÂNĂ LA 1688 

 Cele mai vechi traduceri de texte sfinte în limba poporului, datorate unor ostenitori 

anonimi, datează din secolele XV-XVI. Ele conțin, în special, Psaltirea și fragmente din Noul 

Testament: Codicele Voronețean, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzachi, Psaltirea 

Voronețeană. Cel mai vechi text tipărit în limba română este Evangheliarul slavo-român al lui 

Filip Moldoveanul (Sibiu, 1551-1553). Acesta a fost urmat de tipăriturile diaconului Coresi și 

ale preoților din Șcheii Brașovului, care au dat la lumină, în a doua jumătate a secolului al XVI-

lea, Tetraevanghelul (1561), Apostolul (1564), Psaltirea (1570), Evanghelia cu învățături 

(1581). La Alba Iulia, mitropolitul Simion Ștefan al Ardealului va tipări, în 1648, Noul 

Testament de la Bălgrad, iar în 1651, Psaltirea. Cu puțin timp înaintea apariției Bibliei lui 

Șerban Cantacuzino, la București se vor tipări, în timpul mitropolitului Teodosie (1668-1672; 

1679-1708), Evanghelia (1682) și Apostolul (1683). 2 

  Scrierea în limba română înainte de 1858, adică până la domnitorul Alexandru I. Cuza, 

era cu caractere chirilice. Astfel traducerile Bibliei până la acea data au fost cu litere chirilice. 

După anul 1858, Biblia a fost tipărită cu alfabetul latin.3 

 Înainte de 1858 când apare prima traducere în alfabetul latin există traduceri bilingve 

odată cu reforma. Prima traducere apare după Noul Testament al lui Luther în 1522 dar are în 

paralel o versiune slavonă acesta e Tetraevanghelului de la Sibiu (1551-1553). Acesta conținea 

textul în slavonă și textul în română al celor patru Evanghelii. Acest Tetraevanghel a suferi o 

 
1  dr. Alexa Popovici cu revizuiri şi adăugiri de Daniel Gabriel Cuculea Traduceri ale Bibliei în limba 

română  
2https://basilica.ro/prima-biblie-in-limba-romana/  Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 10 februarie 

2019, semnat de pr. Bogdan Dedu  
33  dr. Alexa Popovici cu revizuiri şi adăugiri de Daniel Gabriel Cuculea Traduceri ale Bibliei în limba 

română  
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prelucrare în 1561 de către Coresi care elimină textul slavon și a fost considerat o traducere din 

slavonă. 4 

 În 1643 într-o scrisoare Geleji Katona observă că în traducerile Bibliei fie din slavonă, 

fie din greacă s-au strecurat unele minciuni, astfel este considerat a fi promotorul traducerii 

Noului testament de la Bălgrad( Albă Iulia în prezent). Deși este considerat că Simion Ștefan 

ar fi responsabil pentru această traducere din Predoslovia cătră Măriia Sa, Craiul Ardealului 

observăm că principele i‐a cerut mitropolitului Simion  Ștefan să  găsească  între clerici „preuți 

cărtulari  și oameni înțelepți, carii să  știe izvodi [traduce] Testamentul cel nou [...] din limbă 

grecească și slovenească” și că principele le‐a adus meșteri străini care au făcut o tipografie. 

De asemenea, principele i‐a plătit din vistieria domnească pentru această lucrare. 5  

 În ianuarie 1648 prima traducere completă a Noului Testament a fost publicată. În afară 

de Simion Ștefan la acestă traducere a participat și călugărul Silvestru. Nicolae Iorga observă 

că acestă ediție este mică, delicată, cu litere elegante, ornamente moderne. Ediția conține 

introduceri generoase pentru toate cărțile Noului Testament cu informații despre originea, 

conținuturile și genul cărții. De asemenea Simion Ștefan scrie o prefață și un alt translator care 

nu se semnează scrie și el una. Una din prefețe e adresată cititorilor în care este indicat că 

translatorii au folosit surse latine și iugoslave, afară de cele grecești și slavone. Iar alta 

principelui Gheorghe Rakoczy căruia îi sunt aduse mulțumiri  pentru susținerea financiară și 

printarea cărții. 6 

1.2 BIBLIA DE LA BUCUREȘTI  

 Traducerea lui Nicolae Spătarul efectuată între anii1661–1668 va sta la baza Bibliei din 

București, cunoscută și ca Biblia lui Șerban Cantacuzino, prima traducere completă a cărții 

sfinte în limba română, publicată în 1688 în București.7 

 Biblia tipărită în anul 1688 este prima ediţie integrală în limba română şi a reprezentat 

un moment definitoriu pentru cultura român. La tipărirea ei au contribuit numeroase 

personalități politice și culturale. Această carte a fost patronată de Domnitorul Ţării Româneşti 

Şerban Cantacuzino.  Numele lui Constantin Brâncoveanu a fost trecut pe pagina de titlu odată 

 
4Ioan Milică, Emanuel Gafton și Sorin Guia Perspective asupra textului și discursului religios Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași – 2013 pag 53, 55 
5Emanuel Conțac Noul Testament de la Bălgrad (1648) și Reforma. Studiu istorico-filologic   Editura 

Universității„Alexandru Ioan Cuza”,2017 pag 114,  
6 Mihai Ciurea The most important romanian versions of the Bible 2015 pag 66 
7 http://www.tipariturivechi.ro/document/biblia  
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cu, probabil, ultimul tiraj al cărții, după alegerea acestuia ca domn al țării, ca un omagiu adus 

noului stăpânitor. Tipărirea a fost executată în Tipografia Mitropoliei din Bucureşti.8 

 Modelul folosit pentru traducere a fost ediţia din 1597 a Septuagintei publicată la 

Frankfurt, care a fost comparat cu textul Bibliei publicate la Veneţia în 1687. Traducerea 

Bibliei în limba română a fost un proces îndelungat care a presupus un efort colectiv al multor 

cărturari din întreg spaţiul cultural de limbă română.  Fraţii Radu şi Şerban Greceanu au fost 

cei care au coordonat colectivul de traducere şi revizuire a textelor. Vechiul Testament a fost 

tradus de spătarul Nicolae Milescu. Biblia de la 1688 include Noul Testament de la Bălgrad 

(1648) într-o variantă revizuită, avându-se în vedere și versiunile mai recente ale Evangheliei 

(1682) și ale Apostolului (1683).9 

 Psaltirea din 1694 (la București), Antim nu face decât să reproducă, cuvânt cu cuvânt, 

textul psalmilor lui David cuprinși în Biblia de la București nu revizuiește nicidecum textul 

acelei Biblii, ba chiar reproduce și unele greșeli de tipar cuprinse în acel text. Deși această 

Psaltire nu aduce o contribuție proprie și nu va face istorie, la baza edițiilor româneşti ulterioare 

va sta Psaltirea tipărită la Buzău, în 1703, de Grigorie Râmniceanul. 10 

 De asemenea, Antim contribuie la difuzarea traducerii din Biblia de la București prin 

Noul Testament pe care l-a tipărit în București, în 1703. Era prima ediție a Noului Testament, 

separat, în Ţara Românească (în Transilvania apăruse Noul Testament de la Alba Iulia, în 1648, 

reeditat şi acesta în 1988, de Episcopia Alba Iuliei). Noul Testament al lui Antim a fost tipărit 

cu cheltuiala domnitorului Constantin Brâncoveanu şi împărțit în dar. Apariția sa, la numai 15 

ani după Biblia de la București, este grăitoare în ce privește setea poporului român după 

cuvântul lui Dumnezeu. În Noul Testament din 1703, Antim nu face altceva decât să reproducă, 

cu foarte mici îmbunătățiri, textul din Biblia de la București. 11 

 A doua traducere în întregime a Bibliei a fost realizată de Samuil Micu în 1795 

cunoscută ca Biblia de la Blaj. Samuil Micu în scrierile sale sesizează lipsa de unitate a limbii 

române. Dominanta activității sale este traducerea Sfintei Scripturi, cunoscută drept Biblia de 

la Blaj (1795). Traducerea Bibliei reprezenta pentru el o provocare imensă pentru care, deși 

prin formația sa de poliglot era pe deplin pregătit, necesita importante resurse. Plecând în 

demersul său de la exemplul pe care îl oferea Biblia de la București, Samuil Micu revizuiește 

 
8http://www.tipariturivechi.ro/document/biblia  
9http://www.tipariturivechi.ro/document/biblia  
10 Dragoș -Ionuț Ecaterinescu Episcopul Antim Ivireanul – Personalitate remarcabilă a culturii române 

Arhivele Olteniei, Serie nouă, nr. 30, 2016 pag 40  
11Dragoș -Ionuț Ecaterinescu Episcopul Antim Ivireanul – Personalitate remarcabilă a culturii române 

Arhivele Olteniei, Serie nouă, nr. 30, 2016 pag 41 
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prima ediție integrală a Bibliei în limba română, realizând însă, în același timp, şi o nouă 

versiune, pornind de la textul grecesc al Septuagintei în ediția Franeker şi nu textul latinesc al 

Vulgatei, textul oficial al tradiției catolice.12 

 După cum subliniază profesorul Eugen Munteanu, „Biblia de la Blaj (1795) este 

«mama» Bibliilor româneşti moderne, reeditările din sec. al XIX-lea (ediţia de la Sankt 

Petersburg, 1819; ediția Filotei, Buzău, 1854-1856; ediţia Şaguna, Sibiu, 1856-1858) nefiind 

decât reeditări, cu sumare adaptări, ale versiunii lui Samuil Micu. 13 

 În 1819 Societatea Biblică Rusă a cerut în urma unei decizii să tipărească pentru poporul 

român Biblia. A fost cerut mitropolitului Gavril Bănulescu un exemplar dintr-o Biblie. Acesta 

a dat două variante cea de la București și cea de la Blaj recomandat-o pe ultima ca fiind mai 

modernă dar după o revizuire a constatat că există numeroase diferențe între textul slavon, 

grecesc și românesc. În 1819 a fost tipărită ,cu mici corecturi și scoaterea cărții apocrife, Biblia 

de la Blaj a lui Samuil Micu.14  

 Biblia de la Buzău (1854-1856) este de fapt o republicare a Bibliei de la Blaj la care 

Andrei Șaguna a reacționat atenționându-l pe Filoftei de traducerile făcute de Ion Heliade 

Rădulescu și a fost mirat că a folosit textul blăjean. Iar după puțin timp apare Biblia de la Sibiu 

1856-1858. Această ediție conține 95 de gravuri ilustrând textul biblic într-un mod inedit. 15 

 În a doua parte a sec. al XIX-lea, activitatea Societății Biblice Britanice în Țările 

Române s-a intensificat, culminând cu publicarea în 1874 a așa-numitei Biblii de la Iași, care 

avea să devină în scurtă vreme Biblia comunității evanghelice din România.16    

 

 

1.3 DE LA 1921 PÂNĂ LA NOUA TRADUCERE  

 Traducerea lui Cornilescu a izvorât dintr-o necesitate spirituală adânc simţită, din 

interes viu faţă de soarta spirituală a lui personal şi a celor din jurul lui şi dintr-o conştiinţă 

profesională neegalată. După terminarea studiilor în 1916 începe traducerea Biblie sprijinit de 

prințesa Calimachi din punct de vedere financiar. În mai puţin de 5 ani a fost terminată una din 

cele mai minunate lucrări a lui Dumnezeu făcută până în prezent în ţara noastră: traducerea 

 
12Ana Catană-Spenchiu Biblia de la Blaj (1795) și manuscrisele traducerii lui Samuil Micu Philologica 

Jassyensia; Iasi Vol.16, Iss. 2, (2020) pag 61  
13Emanuel Conțac Tradiţia biblică românească. o prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni 

româneşti ale Sfintei Scripturi St Teol 2/2011 pag 180  
14Emanuel Conțac Tradiţia biblică românească. o prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni 

româneşti ale Sfintei Scripturi St Teol 2/2011 pag 181, 182  
15Idem pag 187, 189 
16Idem pag 209  



6 

 

Bibliei într-o limbă modernă, limba vorbită de întreg poporul român, actuală astăzi ca şi acum 

60 de ani. 17 

 În timp ce lucrarea se făcea în umbră, la început numai cu posibilitățile unui student 

(1914- 1916), iar apoi cu cele ale unei prințese (1916 - 1920), cerința națională pentru o nouă 

traducere a Bibliei într-o limbă română modernă, scrisă şi citită de toată lumea„ devenea tot 

mai acută. Societatea pentru Răspândirea Bibliei în Anglia şi Străinătate s-a adresat la începutul 

anului 1914 arhimandritului Scriban pentru traducerea Noului Testament, iar acesta a 

recomandat pe mitropolitul Nicodim pentru traducerea Vechiului Testament.18După doi ani la 

o conferință a Societatea Biblică Americană a remarcat nevoia unei traduceri moderne a Bibliei 

cum războiul începuse Scriban întrerupe revizuirea Noului Testament iar Societatea pentru 

Răspândirea Bibliei în Anglia şi Străinătate a înregistrat o ofertă neașteptată. 

Dumitru Cornilescu  terminase traducerea Psalmilor, a Noului Testament şi anunța terminarea 

traducerii Vechiului Testament către sfârșitul anului 1920. Prințesa şi traducătorul au oferit 

Societății noua lor traducere şi efectuarea corecturilor fără a pretinde nici un drept de autor 19 

 În 1924  apare la Neamț prima ediție a Evangheliilor, în traducerea noua a lui Nicodim 

Munteanu, viitorul Mitropolit al Moldovei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, 

protectorul lui Cornilescu ce s-a dezis ulterior de lucrarea lui Cornilescu.20 

  În 1931 apare o noua traducere a lui Dumitru Cornilescu, după originalul grecesc și 

ebraic, realizata la Londra și tipărită la București, ca o replica la acuzele de parafrazare din 

prima lui traducere. Este o ediție limitata, doar pentru specialiști, cea mai literala traducere 

romanească pe care o cunoaștem. Aceasta ediție din 1931, nu a mai fost retipărită.21 

 Anul 1931 marchează apariția  Noului Testament, al lui Nicodim Munteanu, ce apare 

ca o replică a luptei ascuțite pentru recunoaștere publică ce se dădea pe terenul scrierilor 

sfinte. .A doua Biblie Sinodală (1936), a fost tipărită printr-un compromis între principalii 

traducători ai vremii (Nicodim Munteanu - 23 cărți canonice și una necanonică;16 cărți 

canonice și 8 necanonice ale Vechiului Testament, plus 27 cărți canonice ale Noului Testament, 

 
17Alexandru Măianu Viaţa şi lucrarea lui Dumitru Cornilescu (Traducătorul Bibliei în limba română 

modernă), București Biserica Evanghelică Română 1995 pag 10, 11 
18 Alexandru Măianu Viaţa şi lucrarea lui Dumitru Cornilescu (Traducătorul Bibliei în limba 

română modernă), București Biserica Evanghelică Română 1995 pag 13, 14  
19Idem pag 13 
20 Crestinism Autentic, Biblia - Traduceri în limba română după 1900, 2019 
21 Crestinism Autentic, Biblia - traduceri în limba română după 1900, 2019  
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de Vasile Radu și Gala Galaction).Tot în 1936 apare Biblia de la Neamț, o frumoasa ediție 

ilustrata alcătuită de către mitropolitul Nicodim, în colaborare cu Prof. I. D. Ștefănescu. 22 

 Începe traducerea Bibliei în limba română, utilizând textele originale ebraice şi greceşti, 

alături de preotul Vasile Radu, demers care îl va plasa printre personalitățile Bisericii Ortodoxe. 

Această nouă Biblie, care le completa pe cele româneşti din preajma modernității, a fost 

publicată în 1938 la „Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele Carol al II-lea” şi apoi reeditată. 

Întrucât lucrarea s-a făcut sub patronajul regal, în prefața sfintei cărţi se sublinia mesajul acestui 

act de mare rezonanţă spirituală şi culturală: „Ne-am dat osteneala, Majestate, să umplem 

sacrele măsuri ale Cărţii Eterne cu lamura limbii româneşti, aşa cum am deprins-o din gura 

mamei, aşa cum am învăţat-o din cărțile clasicilor români şi aşa cum ne-o impune astăzi, către 

mijlocul secolului al XX-lea, treapta ei de dezvoltare şi de îmbogățire”. În acei ani, Gala 

Galaction a fost premiat pentru lucrările sale teologice şi literare, primind astfel o meritată 

recunoaștere a muncii sale.23 

 Toate ediţiile ulterioare, începînd cu aceea a Patriarhului Nicodim (1944) şi continuînd 

cu tot ce a apărut pe piaţă înaintea Bibliei Jubiliare 2001 a Arhiepiscopului Bartolomeu Anania, 

au valorificat, în genere, versiunea Radu-Galaction, neezitînd să amestece, uneori, textele 

sursă, respectiv Septuaginta şi Masoreticul.24 

În anul 2001 a apărut, la București, Biblia sau Sfânta Scriptură, într-o versiune diortosită 

după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscopul Clujului, 

sprijinit pe numeroase alte osteneli. Lucrarea este a unui teolog cu bune cunoștințe de 

lingvistică. Bartolomeu Valeriu Anania a fost unul dintre cei mai profunzi și mari cunoscători 

români ai Bibliei. Autorul traducerii de față și-a înțeles și asumat pe deplin misiunea față de 

triplul destinatar al lucrării: cititorul interesat, cercetătorul și cultura română.25 

 Noua Traducere Românească, publicată în anul 2007, este rezultatul unui proces 

îndelungat şi sinuos pe care îl vom rezuma în cele ce urmează. Evaluat în linii mari, am putea 

spune că procesul a avut trei etape, asociate cu numele celor trei coordonatori succesivi ai 

proiectului: Sorin Sabou (1994-1999), Silviu Tatu (2000-2003) şi Ioan Giosan (2004-2007). 

Pentru a înţelege contextul mai larg care a dus la realizarea acestui proiect trebuie să precizăm 

 
22https://robiblia.com/Traduceri-ale-Bibliei-in-limba-romana--pg74.html   Traduceri ale Bibliei in limba 

română 
23 Prof. Dr. Dorin Stănescu Gala Galaction, o personalitate a Bisericii şi literaturii române 2021  
24http://oglindanet.ro/din-cuvantul-inainte-la-pentateuh/ Din Cuvântul înainte la Pentateuh 
25http://dordeneamt.ro/2020/02/01/bartolomeu-valeriu-anania-omagiat-la-biblioteca-judeteana/ Bartolomeu 

Valeriu Anania, 
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mai întâi că el a fost precedat de publicarea în România a unui Nou Testament tradus după 

versiunea Living Bible (1984, retip. 1991). 26 

 Spre deosebire de versiunea Cornilescu 1924 (adevărat textus receptus în bisericile 

neoprotestante), NTR conţine un bogat aparat de note (circa 6.000), care explică textul sau 

semnalează lecţiuni şi traduceri alternative. Pasajele poetice sau citatele vechi-testamentare din 

NT au fost tipărite de manieră care le face uşor de identificat, ceea ce constituie un real progres 

în raport cu aproape toate celelalte ediţii româneşti. O altă noutate importantă adusă de NTR 

este armonizarea textelor paralele din Evangheliile Sinoptice. 27 

 

 

 
26Emanuel Conțac Tradiţia biblică românească. o prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni 

româneşti ale Sfintei Scripturi St Teol 2/2011 pag 223  
27Emanuel Conțac Tradiţia biblică românească. o prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni 

româneşti ale Sfintei Scripturi St Teol 2/2011 pag 225  
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2. PIEDICI ȘI OBSTACOLE ÎN TRADUCEREA BIBLIEI  

În orice demers literar există anumite opoziții și obstacole iar traducerea Bibliei nu a 

făcut excepție. Procesul de traducere este unul îndelungat și necesită cunoașterea dezvoltată a 

limbilor greacă, ebraică și latină și de asemenea a limbii în care se traduce textul biblic.  

 Din mărturisirile directe pe care le avem referitor la procesul traducerii – ca act cultural 

şi lingvistic –, precum şi pe baza conjecturilor pe care le putem face, înțelegem că în secolele 

al XVI-lea şi al XVII-lea traducerea era o activitate care se organiza treptat. Având diferite 

dinamici la nivelul zonelor culturale româneşti, procesul acesta dobândea seturi de principii şi 

practici, îşi pierdea caracterul primar, neorganizat, traducătorii căpătând cunoștințe despre 

tehnicile de lucru nu doar pe cale empirică, dar şi altcumva, aflând despre acestea de la alți 

traducători. 28 

2.1 ASPECTUL CULTURAL 

 Aspectul literar care nu era bine definit în limba română  s-au format și conturat pe 

limba vie, trăsături locale și regionale și de asemenea sursele străine cu caracteristicile lor și de 

felul cum erau percepute de traducători . Aceștia s-au îndreptat către surse care erau în 

conformitate cu influențele culturale suferite de ariile lor de apartenență şi de activitate. 29 

 Traducerea textelor sacre ridică din perspectivă teoretică, în general și fără granițe 

temporale, două probleme: 1) cea a principiului care orientează, la un moment dat, acțiunea de 

a transpune un text într-o altă limbă; și 2) cea a descifrării mecanismului cognitiv care duce la 

apariția unei soluții de echivalare a unui element de limbă aparținând textului-sursă cu un 

anumit element lingvistic în limba-țintă, într-un anume context.30  

 Putem afirma că în alegerea surselor pentru traducere traducătorii au fost condiționați 

cultural. În general, s-a observat că traducerile făcute direct, după originalul ebraic, aramaic 

sau elin, au putut reda cu mai multă acuratețe echivalentul adecvat al cuvintelor în limba 

română decât traducerea după limbi intermediare precum latina, slavona, engleza, franceza, 

italiana ori germana. Unele traduceri aparțin primei categorii, altele celei de a doua, iar în cazul 

Bibliei de la 1688, diverse cărți au fost traduse când direct după limbile originale, când după 

 
28 Alexandru Gafton Relaţia dintre sursele traducerilor biblice şi concepţia de la baza acestora 
29Alexandru Gafton Relaţia dintre sursele traducerilor biblice şi concepţia de la baza acestora 
30 Adina Chirilă și Alexandru Gafton Dinamica traducerilor biblice în raport cu ambiguitatea contextualǎ a 

termenilor 2016 
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limbi intermediare, aceasta depinzând de traducătorii respectivi (la această Biblie bucureșteană 

s-au conturat mai mulți traducători, neidentificați în totalitate) 

 Coresi era un diacon român, mare meșter tipograf și traducător, probabil cu ascendențe 

grecești (din insula Koressios), născut la Târgoviște, care avea o tipografie la Brașov. El a 

tradus din grecește și a tipărit Evangheliile Noului Testament. Traducerea lui, realizată în 1580, 

a fost numită "Tetravanghelul" sau "Evangheliarul", fiind a doua carte tipărită de el în limba 

română. Prima tipăritură românească a fost "Catehismul", care a văzut lumina tiparului probabil 

în 1544, la Sibiu, iar în 1559 Coresi a tipărit un alt "Catehism" la Brașov. "Tetravanghelul" 

cuprindea cele patru evanghelii ale Noului Testament și a fost una din cele mai importante 

lucrări ale lui Coresi. Fiul său, Șerban, va continua munca de tipograf deprinsă de la tatăl lui, 

făcând parte din grupul celor care au tradus și tipărit Vechiul Testament (din care, din păcate, 

s-au păstrat numai primele două capitole, Geneza și Exodul, lucrarea lor numindu-se "Palia de 

la Orăștie" (1561). Șerban Coresi este primul care folosește cuvântul "român" în loc de 

"rumân", cum se scria până atunci. Preoții ortodocși nu au apreciat prea mult aceste tipărituri, 

temându-se să nu conțină subînțelesuri eretice, nepravoslavnice, deși Coresi traducea textele 

împreună cu un grup de preoți ortodocși din Scheii Brașovului, folosind o limbă română bazată 

pe dialectele muntenești și din Ardeal, fără pronunțiile rotacizante. Pentru a deveni mai 

credibil, paralel cu textele scrise cu litere latine, adaugă și pagini cu litere chirilice. (Trecerea 

oficială la alfabetul latin se face în timpul lui Cuza, printr-un decret din 1862.)31 

 Biblia de la 1688 apare ca rezultat al reviziei unor texte, în funcție de un model grecesc. 

Privind nu doar la destinul acestei lucrări, ci şi la felul în care este ea construită, putem spune 

că revizorii Bibliei de la București încearcă, în primul rând, să ofere culturii şi spiritualităţii 

româneşti un text care, sub aspect teologic, să fie în conformitate cu o versiune de mare 

prestigiu a textului sacru, iar, din punct de vedere cultural, să fie creat pe modelul existent într-

una dintre cele mai prestigioase limbi. Eliminările, nesistematice, ale elementelor regionale 

moldoveneşti şi ardeleneşti, precum şi torsiunile pe care limba română le suferă în încercarea 

de a i se impune tiparele modelului grecesc, ne arată că cititorul a fost avut în vedere prea puţin. 

Biblia de la 1688 nu este o vulgată (destin pe care, mai întîi, însăşi Septuaginta şi-l asumase), 

ci o carte adresată uzului celor culţi şi, mai ales, un model şi o cale de edificare a aspectului 

literar al limbii române. Căile pe care este construită Biblia de la 1688 şi caracteristicile 

produsului finit reflectă din plin felul în care limba română de la sfârșitul secolului al XVII-lea 

muntenesc şi respectivii cărturari, fiecare cu antecedentele sale, au reușit să cuprindă şi să 

 
31 Cristian Petru Balan Traduceri ale Bibliei în limba română   
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reproducă modelul pe care şi-l asumaseră. Prin îmbinarea unei multitudini de elemente – 

aparent minore sau doar reflectând neputințele limbii şi ale revizorilor –, cum ar fi prezenţa 

masivă a formelor verbale perifrastice, numeroasele calcuri din limba greacă, alături de 

încetățenitele slavonisme ori de frecvenţa elementul latin moștenit, revizorii care produc acest 

text ne arată că marea lor dorință nu era aceea de a transla doar conţinutul, ci şi de a transpune 

– în limitele maxime posibile – tiparul structural şi funcţional al aspectului cult al limbii 

greceşti.32 

2.2 ASPECTUL LINGVISTIC 

 Una dintre problemele cu care s-au confruntat traducătorii Bibliei a fost transpunerea 

numeroaselor nume proprii în limba română. Această dificultate nu a fost cauzată numai de 

restricțiile impuse acestora de caracterul sacru al textului pe care trebuiau să îl traducă, ci și de 

gradul de familiarizare cu limba sursă, combinarea surselor utilizate, valorificarea tradiției 

traducerilor existente în limba română, lipsa unui sistem ortografic stabil și a unei viziuni 

sistematizate asupra procesului traducerii. La problemele enunțate mai sus se adăugă statutul 

special al numelor proprii în cultura ebraică. 33  

 Urmând fidel textul Septuagintei, traducătorii români care au avut drept izvor principal 

acest text au transpus toponimele în limba română utilizând trei procedee:  

1. adaptarea la sistemul grafic și fonetic al limbii române a numelor pure, prin procedeul 

transcrierii; 

 2. substituirea unor toponime prin nume existente în limba română, în epocă, pentru realitatea 

denominată; 

 3. traducerea formelor descriptive din limba sursă prin forme descriptive specifice limbii în 

care se traduce. 34 

În concluzie se observă că în traducerea Bibliei motivul lingvistic dar și cel cultural au avut 

un rol major. Biblia a fost cea care a ajutat la unitatea și armonizarea limbii române. Contactul 

cu limbile clasice greaca, latina, dar și ebraica, slavona au modelat cursul formării limbii 

române.  

 

 

 

 
32Alexandru Gafton Relația dintre sursele traducerilor biblice şi concepția de la baza acestora  
33Ana-Maria Gînsac Despre traducerea toponimelor biblice descriptive în limba română 
34Ana-Maria Gînsac Despre traducerea toponimelor biblice descriptive în limba română 
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CONCLUZIE  

 

Biblia a fost și va rămâne o carte de căpătâi. Traduceri ale ei se vor mai face deoarece limba se 

modifică și se dezvoltă mereu. Traducătorii sunt oameni care au fost dedicați lucrării de 

traducere și iar cei care vor fi în viitori va trebui să fie la fel de perseverenți și dedicați deoarece 

Scriptura este un lucru sacru iar modul în care este ea transmisă oamenilor trebuie să fie cât 

mai aproape de original.  

 Am făcut o trecere prin istoria traducerilor importante din România începând cu cele 

bilingve, la Coresi, la Biblia de la București urmând cea de la Blaj care a văzut multe revizuiri 

până la Dumitru Cornilescu care a văzut nevoia de modernizare a Bibliei pe înțelesul 

oamenilor. În procesul de traducere Cornilescu a fost cercetat de Domnul și a făcut o traducere 

care nu a plăcut mai marilor din acea vreme dar iată că și astăzi traducerea lui este folosită în 

Bisericile neoprotestante.  

De asemenea am scris despre câteva obstacole în traducerea Biblie. Unul din obstacole 

a fost cel cultural. La început liturghia și Biblia erau fie în latină fie în slavonă limbi pe care 

doar cei care mergeau la școală de specialitate le puteau înțelege. Astfel când a fost începută 

traducerea s-a folosit textul slavon și cel latin abia mai târziu sursele s-au diversificat. De 

asemenea nu trebuie uitat elementul lingvistic care la noi nu a fost de la început bine dezvoltat 

ci s-a îmbogățit odată cu traducerile.  

 Traducerea Bibliei în România nu doar că a produs o unitate la nivel lingvistic ci ea a 

fost înțeleasă de omul de rând care nu avusese acces la ea. Adevărul a ieșit la iveală și în cazul 

lui Dumitru Cornilescu l-a schimbat l-a făcut să îl cunoască pe Creatorul Său care a vorbit pe 

limba lui.  
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