UN MONUMENT DE LIMB~ LITERAR~:
BIBLIA LUI SAMUIL MICU
Pr. prof. Ioan Biz@u din Cluj, cel din urm@ exemplar
fiind pus la dispozi]ia editorilor pentru reproducerea
anastatic@): [7] f. + 894 p. + 246 p. + [3] f.
Pagina]ia real@ este ^ns@ pu]in diferit@ datorit@ unor
gre}eli de numerotare. Astfel, ^n loc de p. 255 este
tip@rit 256, num@r reluat corect pe pagina urm@toare,
^n loc de p. 452 apare 442, iar p. 874 este numerotat@,
^n mod gre}it, 876. Dac@ aceste erori nu afecteaz@
num@rul total de pagini ale Vechiului Testament, ^n
partea a doua a c@r]ii apar câteva repeti]ii care
modific@ volumul edi]iei. Dup@ p. 135, se revine ^n
numerotare la p. 132, ^n loc de p. 136, din care rezult@
un decalaj de patru pagini, care se men]ine pân@ la
sfâr}it, conducând la urm@toarea pagina]ie, pe care
am restabilit-o ^n cadrul edi]iei de fa]@: [7] f. + 894
p. + 250 p. + [3] f.
Oglinda za]ului este de 305 x 178 mm, textul fiind
cules, de regul@, pe dou@ coloane, cu excep]ia unor
p@r]i introductive la c@r]ile Vechiului }i Noului Testament, tehnoredactate pe o coloan@. Fiecare pagin@
are, ^n mod obi}nuit, câte 63 de rânduri. Tiparul a
fost executat cu caractere de trei m@rimi: litere de rând,
cu o ^n@l]ime medie de 2 mm, folosite ^n introduceri,
cu majuscule de 4 mm }i ini]iale simple de 6 mm,
utilizate, ^n special, ^n titlurile c@r]ilor componente;
litere de rând, având, de regul@, 1, 5 mm, iar cele
majuscule de 2, 5 mm, ^ntrebuin]ate la imprimarea
textului propriu-zis; litere mici de rând, de circa 1, 2
mm, utilizate ^n scoliile Bibliei (rezumatele capitolelor,
notele de subsol ale lui Samuil Micu }i locurile
paralele).
Caracterele mai mari de litere apar]in tipului folosit
^n tipografia de la B@lgrad ^n perioada 1683-1702,
mai exact o dat@ cu imprimarea Sicriului de aur, de
la Sebe}, }i pân@ la tip@rirea catehismului catolic
intitulat Pânea pruncilor. %ntregul instrumentar, ^n care
erau incluse }i matri]ele sau poansoanele necesare
turn@rii unor noi garnituri de litere, au fost aduse la
Blaj, ^n 1738, de c@tre episcopul Inochentie
Micu-Klein2. %ntr-un raport ^ntocmit ^n 29 octombrie
1771 de Iosafat Devai, prefectul tipografiei bl@jene,
c@tre episcopul Atanasie Rednic, se ofer@ am@nunte
despre soarta tipografiei r@mase ^n paragin@ }i
repunerea ei ^n func]iune sub episcopatul lui Petru
Pavel Aron3. Primele tip@rituri ap@rute la Blaj vor
utiliza deci, ^n mare parte, atât garniturile de litere,
cât }i materialul decorativ provenit de la B@lgrad,
c@rora li se va ad@uga, ^n deceniile urm@toare, o nou@
ornamentic@. Aceast@ continuitate este afirmat@, de
altfel, ^n predoslovia primei edi]ii a Strastnicului de la
Blaj din 1753: {i aflând cum c@ din zilele

eeditarea Bibliei de la Blaj, supranumit@ }i
Biblia lui Samuil Micu sau, uneori
impropriu, Biblia lui Bob, marcheaz@
repunerea ^n circuitul }tiin]ific  filologic }i
teologic, ^n acela}i timp  a unui moment de referin]@
al culturii scrise din secolul al XVIII-lea, cu un rol de
loc neglijabil ^n procesul de unificare a limbii române
literare. Ap@rut@ ^n 1795, noua versiune integral@ a
Sfintei Scripturi, datorat@ eruditului c@rturar iluminist
Samuil Micu, a devenit, pentru mai multe decenii, un
adev@rat model ^n literatura noastr@ ecleziastic@.
Pentru a fixa locul }i importan]a acestei monumentale
tip@rituri române}ti, scoas@ la lumin@ ^n pragul epocii
moderne, vom schi]a, mai ^ntâi, câteva coordonate
de ordin filologic }i lingvistic, cu referiri la descrierea
general@ a c@r]ii, tehnica }i arta tipografic@, filigranele
hârtiei, diferen]ele de tiraj, persoana tipografilor }i
chestiunile legate de tip@rire, stabilirea versiunilor
originale }i aspecte ale traducerii, probleme de filia]ie
a textelor, iar, ^n final, o paralel@ lingvistic@ ^ntre Biblia
de la Bucure}ti }i Biblia de la Blaj.

REPERE BIBLIOLOGICE
uprinzând traducerea Vechiului Testament
}i a Noului Testament ^n limba român@,
volumul este de format in-folio (380/390 x
250/260 mm), având, potrivit surselor
bibliografice consacrate, 10 file nenumerotate + 849
+ 246 pagini1. Filele liminare con]in o succint@ prefa]@
a traduc@torului, intitulat@ C@tr@ cetitoriu, urmat@ de
un amplu Cuvânt ^nainte la S[fânta] Scriptur@, apoi de
o mic@ introducere %n ceale cinci C@r]i ale lui Moisi,
precum }i de un scurt preambul la Cartea Facerii. Dup@
aceast@ sec]iune cu un con]inut isagogic, filele liminare
[8]-[10] cuprind %ns@mnarea apostolilor }i a
evangheliilor duminecilor, apoi ^n}tiin]area C@tr@
cetitoriu, apar]inând diortositorului Petru Gherman de
Peterlaca, iar ^n final o erat@. Cu toate c@ cele mai multe
exemplare pe care le-am consultat prezint@ aceast@
dispunere a pagina]iei din partea introductiv@, exist@
unele ^n care filele [8]-[10] se afl@ compactate, ^n mod
firesc, la sfâr}itul c@r]ii. Am adoptat, prin urmare,
urm@toarea structurare a pagina]iei (pe care am
consemnat-o ^n exemplarul cu cota CRV 601 de la BAR,
filiala Cluj, ^n exemplarul R 1620 de la Biblioteca
Facult@]ii de Litere din Cluj, ^n exemplarul V 19 de la
Institutul de Lingvistic@ }i Istorie Literar@ Sextil
Pu}cariudin Cluj, ^n exemplarul CVR 497 de la Muzeul
Unirii din Alba Iulia, precum }i ^n cel aflat ^n posesia

BRV, II, nr. 595, p. 380-382.
Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron }i Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilv@neni de
la 1751 pân@ la 1764, Blaj, 1902, p. 356.
3
Vasilie Popp, Diserta]ie despre tipografiile române}ti ^n Transilvania }i ^nvecinatele ]@ri de la ^nceputul lor
pân@ la vremile noastre, Sibiu, 1838, p. 38-42.
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Tot cu ajutorul cli}eelor gravate ^n lemn sunt
reproduse dou@ titluri: Dumnezeiasca Scriptur@ cea
Veachie }i Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos
de la Mateiu (cu mai multe ligaturi, asem@n@tor
manuscriselor).
Pagina de titlu, cu un ancadrament simplu alc@tuit
din ornamente de compozi]ie tipografic@, degaj@
aceea}i sobrietate ca a tip@riturilor de la B@lgrad, pe
care o ^ntâlnim }i ^n Biblia de la Bucure}ti. Câteva
dintre specimenele de ornamentic@ apar }i ^n
decora]iile interioare ale c@r]ii: un motiv fitoform, format din frunzuli]e trifoliate, cu codi]ele curbate ^n
semicercuri, asem@n@tor cu cel din Noul Testament
de la B@lgrad, din 1648, diverse fleuroane stilizate,
precum }i motivul astragalului, constituit din mici
balu}tri m@rgela]i.
Tiparul este executat ^n negru, pe o hârtie de
provenien]@ indigen@. Un sortiment de hârtie mai
groas@, pu]in poroas@, folosit ^n special la imprimarea
Vechiului Testament, con]ine filigranul morii din
F@g@ra}, ^n care este reprezentat@ stema imperial@,
iar ^n contramarc@ cifra 4, ^ntr-un mic cadru, ^nso]it@
de inscrip]ia FOGARASCH 5. Cel@lalt sort de hârtie,
mai sub]ire, utilizat la tip@rirea Noului Testament, este
de provenien]@ sibian@. %n filigran este redat@ stema
ora}ului Sibiu: dou@ s@bii ^ncruci}ate, cu vârfurile ^n
jos, suprapuse peste un scut romboidal cu extremit@]ile
lobate, surmontate de o coroan@, iar dedesubt este
inscrip]ionat HERMANSTADT. %n contramarc@ este
^nscris@, ^ntr-un medalion circular cu dou@ protuberan]e, cifra 4. Protocoalele tipografiei consemneaz@,
de altfel, aprovizionarea cu hârtie din morile transilv@nene respective.
Aceste documente de arhiv@, intitulate Rationes
Typographiae Balasfalvensis (1787-1821)6, ne ofer@
}i alte informa]ii relevante privind tip@rirea }i
difuzarea Bibliei de la Blaj. Sunt consemnate, astfel,
stocurile din aceast@ impun@toare carte, ^n decursul
anilor, pe m@sur@ ce exemplarele se comercializau:
^n 1797 se mai aflau ^n tipografie 1260 de exemplare,
^n 1798, un num@r de 1230, ^n anul urm@tor, 1202,
^n 1800 erau 1022 de volume, ^n 1803-1804 mai
existau 750 de exemplare, ^n 1807 doar 520, iar ^n
anul 1821 r@m@seser@ 87 de exemplare. Pe baza
stocului ini]ial, tirajul Bibliei a fost evaluat la circa
1350 de exemplare7, putându-l ^ns@ estima chiar la
1400 de exemplare. Tot ^n registrele de socoteli ale
tipografiei bl@jene se men]ioneaz@ remedierea unor
exemplare defectuoase. Astfel, la doi ani dup@
apari]ia Bibliei, o cantitate apreciabil@ de hârtie
num@rul 4 era folosit@ pentru refacerea colii 62
de la tirajul ^nc@ nedifuzat8.

preasfin]itului }i ^n Domnul r@p@osatului chir Atanasie,
mitropolitul B@lgradului, pân@ ^n vremile de acum, a
noastr@ tipografie ^n m@hram@ s-au ]inut ^nv@lit@, }i
pentru aceaea mare sc@dere ^n ceale suflete}ti s-au
^ntâmplat, lipsind s@m@n@torii }i s@mân]a, am judecat
de lips@ a fi cum nu numai cu cuvântul, ce }i cu tipariul
^ncredin]atul talant }i buna s@mân]@ a-l ^mp@r]i }i a o
s@m@na.
Pe lâng@ garniturile obi}nuite de litere, la tip@rirea
Bibliei au fost ^ntrebuin]ate numeroase ini]iale ornate,
^ncadrate ^n chenar, având linia literei de culoare alb@,
plasat@ pe un fond decorat cu motive fitomorfe, iar
uneori ha}urat. Apar trei categorii de ini]iale ornamentate, ^n func]ie de dimensiuni: mici (17 x 14 mm),
medii (23 x 18 mm) }i mari (28 x 22 mm).
F@r@ s@ exceleze printr-o ornamenta]ie foarte
bogat@, Biblia con]ine câteva elemente decorative de
o anumit@ fine]e stilistic@, realizate prin cli}ee s@pate
^n lemn, la fel ca ini]ialele ornate. La ^nceputul
Vechiului Testament apare un frontispiciu oblong (179
x 41 mm), format dintr-un câmp ornamentat cu
ghirlande de flori, având un medalion central ^n care
este reprezentat, pe un tron de nori, Iisus Hristos
binecuvântând. %n rest, ^ntâlnim trei tipuri de viniete,
cu câte una sau trei ocuren]e. La sfâr}itul Vechiului
Testament se g@se}te o viniet@ cul-de-lampe, de factur@
baroc@, ^ntruchipând un cap de serafim ^naripat,
amplasat pe un suport de vrejuri vegetale. Dedesubt,
se disting ini]ialele P. T., care pot fi atribuite lui Petru
Tipograful, respectiv, lui Petru Papavici, cunoscutul
tipograf }i xilogravor venit de la Râmnic la Blaj. Vinieta
a mai fost folosit@ ^n diverse tip@rituri bl@jene,
^ncepând cu Apostolul din 17674, fiind o imita]ie dup@
modelul ^ntâlnit ^n Cazania lui Varlaam, ap@rut@ la
Ia}i, ^n 1643, ^n Pravilele ^mp@r@te}ti, tot de la Ia}i,
din 1646, sau ^n %ndreptarea legii, scoas@ la Târgovi}te,
^n 1652. Cea de-a doua viniet@, aflat@ la finele
Evangheliei de la Mateiu, al Evangheliei de la Ioan,
precum }i al C@r]ii Sfântului Pavel apostol c@tr@
coloseani, este compus@ din volute vegetale ce
^ncadreaz@ un medalion sferic, având ^n centru o
cruce. Ultima viniet@, reprodus@ la sfâr}itul Noului
Testament, este de tip arabesc, fiind format@ din linii
spiralate dintre care se deta}eaz@ imaginea unui
fluture.
Dou@ mici xilogravuri, concepute ^ntr-o manier@
neobizantin@, ilustreaz@ ^nceputurile unor evanghelii.
Apare, mai ^ntâi, Sfântul evanghelist Mateiu (87 x 70
mm), cu o carte }i o pan@ ^n mân@, ^nso]it de un ^nger.
A doua gravur@ ^l reprezint@ pe Sfântul evanghelist
Ioan (87 x 71 mm), scriindu-}i evanghelia, flancat de
simbolul vulturului.

Vezi }i Cornel Tatai-Balt@, Pagini de art@ româneasc@, Blaj, 1998, p. 57.
Cf. }i Gabriela Manolache, Date privind tip@rirea Bibliei de la Blaj, ^n Biblioteca }i cercetarea, XII,
1988, p. 238.
6
Muzeul de Istorie din Blaj, dosar 1269; vezi Cornel Tatai-Balt@, Teodor Smericinschi, Din activitatea
tipografiei de la Blaj (1787-1821) reflectat@ de un material arhivistic, ^n Apulum, XIX, 1981, p. 239-258;
Gabriela Mircea, Etape ale difuz@rii Bibliilor bl@jene ^ntre anii 1795-1822, ^n Biblioteca }i cercetarea, XX,
1996, p. 96-105.
7
C. Tatai-Balt@, T. Smericinschi, art. cit., p. 249.
8
Rationes, f. 283r; G. Manolache, art. cit., p. 237.
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iar@ Domnul easte Duhul, ^n unele exemplare este
introdus@ nota a, ^n text }i ^n subsol, cu urm@torul
con]inut: Adec@ Duhul acela easte.
Nu ^nclin@m ^ns@, ^n totalitate, ^n favoarea
imprim@rii a dou@ sau mai multor tiraje distincte ale
Bibliei, deoarece diferen]ele constatate puteau
decurge din retip@rirea unor coli izolate }i refacerea
exemplarelor ^nc@ nedistribuite. Cu toate c@ are o
pagina]ie separat@, fiind imprimat pe un sortiment
diferit de hârtie, Noul Testament, care a circulat, ^n
unele cazuri, }i ^n volume separate, este un pseudocoligat tipografic, Biblia având o foaie de titlu unic@.
Este posibil ca tirajul Vechiului Testament s@ fi fost
tip@rit ^n avans, dup@ care a urmat o pauz@ necesar@
culegerii Noului Testament, ceea ce ar explica
diferen]ele privind filigranul hârtiei, precum }i legarea
separat@ a unor exemplare.

%n exemplarele pe care le-am examinat, nu am
constatat ^ns@ diferen]e de text ^n por]iunea respectiv@,
acestea f@când, probabil, parte din cele ref@cute ^n
1797. %n schimb, am ^ntâlnit ^n toate exemplarele o
omisiune de tip bourdon ^n textul din coala tipografic@
anterioar@. Iat@ pasajul pe care l-am reconstituit, din
ultimul verset al Psalmului 68: }i vor l@cui acolo }i-l
vor mo}teni pre [dânsul, }i semin]iia robilor T@i vor
st@pâni pre] el, }i cei ce iubesc numele T@u vor l@cui
^ntr-^nsul. Textul omis dintre prepozi]iile pre, care se
repet@, a fost ref@cut dup@ Psaltirea ap@rut@ la Blaj,
^n 1764, preluat@ cu fidelitate maxim@ de c@tre Samuil
Micu. Este posibil s@ existe exemplare din Biblie care
s@ con]in@ aceast@ por]iune de text corectat@, ^n cazul
^n care opera]ia de refacere din 1797 a vizat pasajul
amintit. Tot ^n Psalmul 68 este s@rit la numerotare
versetul 29, neconcordan]@ care se men]ine pân@ ^n
final.
O diferen]@ de tiraj apare totu}i ^n cartea
%n]elepciunea lui Sirah, unde, ^n unele exemplare,
capitolul 26 are 34 de versete ^n loc de 25. Pasajul
adi]ional l-am identificat numai ^n dou@ dintre
exemplarele consultate: ^n cel apar]inând p@rintelui
ieromonah Silvestru Augustin Prundu}, din Cluj,
precum }i ^n exemplarul primat de la Biblioteca Central@ Universitar@ Lucian Blaga din Cluj (cota BRV
595), cel din urm@ având retip@rite paginile 811-812
}i ^n varianta prescurtat@, legate ^ns@ gre}it la sfâr}itul
Vechiului Testament. Dup@ versetul 21, comun pentru
ambele tiraje, apar ^n plus versetele 22-30, coresponden]ele de versete dintre seria amplificat@ }i cea redus@
fiind, ^n continuare, urm@toarele: 31-22, 32-23, 33-24,
34-25. Aceste versete suplimentare, consacrate
defectelor muiarii, care se reg@sesc }i ^n protograful
traducerii lui S. Micu (Ms. rom. 115, BAR, filiala
Cluj), sunt ^n concordan]@ cu versiunea din Biblia
Complutensis, fiind eliminate ^ns@ din alte versiuni
ale Septuagintei. Remarc@m faptul c@ ^n manuscris
versetele 22 }i 30 sunt marcate cu o cruciuli]@, probabil
de c@tre revizorii lucr@rii, ceea ce a condus, ulterior,
la aceast@ epurare }i la reimprimarea paginilor
811-812 din coala 102. Consider@m deci c@ structura
mai redus@ a capitolului 26, existent@ ^n majoritatea
exemplarelor, este posterioar@ tip@ririi ini]iale, fiind
rezultatul unei remedieri sesizabile }i ^n modul de
^ncleiere a paginilor respective. Nu este exclus ca
registrele tipografiei bl@jene s@ se refere la aceast@
opera]ie de ^nlocuire, confundându-se ^n situa]ia dat@
num@rul 102 cu 62.
O alt@ diferen]@ de tiraj pe care o semnal@m apare
^n cuprinsul Noului Testament, la p. 164 [=168],
unde la 2 Cor 3, 17, dup@ segmentul de verset cursiv

TIPARUL
m@nunte privitoare la durata tip@ririi ne
ofer@ noti]a semnat@ de ieromonahul
Gherman, de fapt un epilog din care rezult@
c@ prefectul de atunci al tipografiei,
cunoscut sub numele de Gherman Peterlachi sau
Petru Gherman de Peterlaca, ^}i asumase, totodat@,
calitatea de diortositor. Anterior, el mai efectuase
corectura la Liturghiile din 1775 }i la Evanghelia din
1776, ambele ap@rute la Blaj.
Din men]iunea lui Peterlachi, reiese c@ tip@rirea
Bibliei a durat doi ani, e}alonându-se ^ntre 1
noiembrie 1793 }i 15 noiembrie 1795. Preg@tirile
^ncepuser@ mai ^nainte, ^n acest scop fiind f@cut@ o
masiv@ achizi]ie de 272 de leg@turi de hârtie,
^nregistrat@ ^n protocoalele tipografiei ^n data de 7
octombrie 17929.
%n anii anteriori, tentativele lui S. Micu de a tip@ri
Biblia pe cont propriu e}uaser@, astfel c@, la solicitarea
sinodului din 24 septembrie 1791, manuscrisul este
vândut tipografiei bl@jene cu suma de 600 de florini10.
Tot ^n aceste faze preg@titoare se ^nscrie demersul f@cut
de episcopul Bob ^n vederea ob]inerii aprob@rii de
tip@rire, printr-o scrisoare adresat@ guberniului
ardelean, la 1 noiembrie 1792, ^n care afirm@ c@ edi]ia
veche a Bibliei este dep@}it@, fiind plin@ de cuvente
neacomodate evului nostru }i preste totul de sc@deri
multe11.
Arhiva tipografiei de la Blaj ne dezv@luie, de
asemenea, numele tipografilor care au activat ^n acea
perioad@, ei nefiind men]iona]i ^n carte. Astfel, la
sfâr}itul lunii noiembrie 1795, sunt pl@ti]i 8 tipografi12,

C. Tatai-Balt@, T. Smericinschi, art. cit., p. 248.
Vezi Zenovie Pâcli}anu, ^n Cultura cre}tin@, VIII, nr. 5-6, martie 1919, p. 101; idem, Un vechi proces
literar (Rela]iile lui I. Bob cu S. Klein, Gh. {incai }i P. Maior), ^n AAR, Mem. sec]. ist., seria III, tomul XVI,
mem. 12, 1935, p. 232.
11
I. M. Moldovanu, Documente pentru biografia lui S. Clain, ^n Archivu pentru filologia }i istoria, nr.
XXXIV, 20 aprilie 1870, p. 676.
12
C. Tatai-Balt@, Gabriela Mircea, Lucr@torii tipografiei de la Blaj (1787-1821) ^n context documentar (I),
^n Apulum, XXV, 1988, p. 378; G. Manolache, art. cit., p. 235.
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deseori, dep@}e}te traducerea pe care sp@tarul Nicolae
Milescu, secondat de dasc@lii locului, o realizase
cu un secol mai devreme. Ideea de a se angrena la o
asemenea lucrare de amploare i-a fost sugerat@
ieromonahului polihistor de c@tre protectorul s@u,
Ignatie Darabant, pe atunci vicar general la Blaj17.
Micu se decide s@ traduc@ Biblia ^ncepând din anul
1783, pe vremea când era prefect de studii la Colegiul
Sf. Barbara din Viena. Unele dintre fazele lucr@rii sunt
consemnate ^n prima variant@, incomplet@, din
protograful traducerii Vechiului Testament: Ms. rom.
70 (Fc, I}), Ms. rom. 71 (Lv, Nm, Dt) }i Ms. rom. 64
(1 Rg, 2 Rg, 3 Rg), p@strate la BAR, filiala Cluj. Potrivit
^nsemn@rilor lui Micu, Cartea Facerii a fost tradus@
din 1783 pân@ ^n 19 ianuarie 1784, Cartea Ie}irii,
Levi]ii, Cartea Numerilor }i A doao Leage au fost
^ncheiate ^n 18 decembrie 1784, Cartea ^ntâi a
^mp@ra]ilor a fost ^nceput@ ^n martie 1785, iar Cartea
a doao a ^mp@ra]ilor a fost terminat@ ^n 26 iulie 1785.
Chiar }i numai dup@ aceste date par]iale se poate
aprecia ritmul de lucru al traduc@torului, mai lent la
^nceput }i care s-a intensificat, desigur, pe parcurs.
Nu credem c@ ^ntreaga traducere a Bibliei era
^ncheiat@ ^nc@ din 1785, dup@ cum sus]in I. Modrigan18
}i Z. Pâcli}anu, ultimul aducând ca argument
solicitarea de c@tre Micu, ^n octombrie 1785, a unui
^mprumut de la stat de 4000 de florini ^n vederea
tip@ririi c@r]ii19. C@rturarul bl@jean f@cea, probabil,
aceste demersuri pe m@sur@ ce ajunsese ^ntr-un stadiu
avansat al traducerii. Cert este c@ abia ^n 13 iunie
1786 manuscrisul, probabil doar Vechiul Testament,
a fost trimis spre lectur@ episcopului greco-catolic de
la Oradea, Moise Drago}. Acesta se va pronun]a,
nefavorabil, ^n data de 17 noiembrie 1786, criticând
faptul c@ noua versiune este diferit@ de celelalte
cunoscute pân@ atunci, deoarece con]ine lucruri noi,
care nu s-ar afla ^n codicii Sf. Scripturi, pentru ca, ^n
final, s@-i propun@ lui Micu s@ o scrie ^nc@ o dat@,
mai legibil20. La fel de nedrept ^n aprecierea traducerii
va fi }i mitropolitul sârb Moise Putnik de la Carlov@]21,
pozi]ii care ^l vor determina pe Micu s@ ^ncerce, ^n
decursul anilor 1787-1788, s@-}i tip@reasc@ lucrarea
pe cont propriu. %ntr-o scrisoare din 9 noiembrie 1787,
el ^l anun]a pe Samuil Vulcan, pe atunci vicerector la
seminarul din Lemberg, c@ a terminat traducerea Sf.
Scripturi dup@ Septuaginta, pe care dore}te s@ o dea
la tipar pentru folosul ^ntregii comunit@]i, f@când un
apel pentru a ob]ine contribu]ia unor prenumeran]i22.

care contribuiser@, ^ntr-o m@sur@ mai mare sau mai
mic@, la imprimarea Bibliei. Cel dintâi este amintit
{tefan Huszi, magistrul tipografiei, denumit
typographus primus, considerat unul dintre cei mai
pricepu]i me}teri bl@jeni, ini]iat }i ^n gravur@13. El era
secondat de Dimitrie Finta, care avea atribu]iile de
typographus secundus, fiind, ^n acela}i timp,
culeg@tor }i gravor. Celor doi li se poate atribui,
totodat@, execu]ia gravurilor ^n lemn folosite la
ornamentarea c@r]ii. Lor li se adaug@, apoi, Ioan
Suciu-Söcs }i Ioan Moldovan, culeg@tori de litere, Iosif
Alma}i, având calitatea de pelcarius, care ^nc@rca
forma de tipar cu cerneal@, urma]i de Gheorghe Bistra
}i Teodor Todi, ambii de]inând func]ia de
impressor, ca }i pe aceea de turn@tor de litere, lista
fiind ^ncheiat@ de Paul Iclozan, care activa ca
purgator litterarum, adic@ cur@]itor de litere.
Privitor la amploarea activit@]ii tipografice
desf@}urate la Blaj sunt men]ionate, ^n aceast@
perioad@, trei prese sau teascuri, aflate ^n stare de
func]ionare14. Un ultim element de ordin documentar,
demn de re]inut, este legat de pre]ul de desfacere a
Bibliei, care se ridica, ^n 1797, la 20 de florini renani
}i 24 de crei]ari, iar tot ^n acela}i an evoluase la 22 de
florini renani }i 36 de crei]ari, pentru ca, ^n 1818,
pre]ul unui exemplar, din stocul care nu se epuizase
^nc@, s@ se tripleze15. Noti]a lui Gherman Peterlachi,
^ncercând s@ justifice smintealele din carte, se refer@ la dificult@]ile cu care s-au confruntat tipografii,
nevoi]i s@ culeag@ de pre izvod scris cu mâna, care,
macar c@ bine s-au pl@tit izvoditoriului ca limpede
scris s@ se deaie, de atâtea ^ndrept@ri }i }ters@turi era
plin, cât pre multe locuri abiia cu mare luare aminte
s@ putea ceti. Remarca mali]ioas@ a prefectului
tipografiei va trezi, bine^n]eles, reac]ia lui S. Micu,
care, ^ntr-o scrisoare din 8 noiembrie 1796, adresat@
lui Bob, se arat@ contrariat de aceast@ practic@
nemai^ntâlnit@ pân@ atunci: ... in ipsis bibliis typo
adpositum sit me optime exolutum esse, quod in nullo
unquam libro factum adhuc vidi16.

TRADUCEREA
laborarea unei noi versiuni a Bibliei
reprezint@ o cheie de bolt@ pentru opera
teologic@, filosofic@, istoric@ }i lingvistic@
a lui Samuil Micu, prin care egaleaz@ }i,
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Cererea de abonamente este repetat@, f@r@ succes, }i
^n anul urm@tor, dup@ care nu se mai ^nregistreaz@
decât tentativa hazardat@ din 1790 de a edita Biblia
cu sprijinul episcopului Gherasim Adamovici23.
Câteva am@nunte referitoare la sursele }i metoda
traducerii noii versiuni a Bibliei sunt furnizate ^n
succintul prolog al c@r]ii, intitulat C@tr@ cetitoriu,
semnat de Samuil Micu. C@rturatul m@rturise}te, de
la ^nceput, cu probitate, izvoarele pe care le-a utilizat,
^ntre care se afl@ Biblia cea veachie româneasc@,
ap@rut@ la Bucure}ti, ^n 1688, cu precizarea c@ mai
ales Testamântul cel Vechiu, mai mult de Nou, de pre
cel elinesc a celor }eaptezeci de dascali l-am t@lm@cit.
Edi]ia critic@ de mare autoritate la care credem c@
a apelat Samuil Micu, ce reflecta stadiul hermeneuticii
biblice din primele decenii ale secolului al XVIII-lea,
apar]ine lui Lambert Bos (1670-1717), un elenist de
marc@ de la Universitatea din Haneker: H PALAIA
DIAQIKH KATA TOGS EBDOMHKONTA. Vetus
Testamentum ex versione Septuaginta interpretum, secundum exemplar Vaticanum Romae editum,
Franequerae, Excudit Franciscus Halma, 1709. O
reeditare a acestei versiuni a Septuagintei va ap@rea
la Amsterdam, ^n 1725. Textul edi]iei olandeze fusese
stabilit prin confruntarea variantelor din codicele de
la Vatican, Alexandria }i Oxford, precum }i a celui
din siriac@, a versiunilor lui Aquila, Symmachos }i
Theodotion, prin compara]ii cu Tetrapla }i Hexapla
lui Origen, printr-o paralel@ critic@ ^ntre Biblia
Complutensis, ap@rut@ la Alcalá de Henares ^ntre
1514 }i 1517, Biblia Aldina, din 1518, de la Vene]ia,
cu edi]ia derivat@, tip@rit@ la Frankfurt, ^n 1597, }i
^ntre Biblia Romana, ap@rut@, sub auspiciile lui Sixtus
al V-lea, ^n 1587. Aparatul critic ^nregistra, astfel,
numeroase lec]iuni }i variante care ^i permiteau
traduc@torului român s@ elucideze, ^n mare parte,
sensurile unor pasaje dificile }i s@ g@seasc@
echivalen]ele potrivite. Modelul acestui tip de critic@
textual@ este preluat }i aplicat de c@tre Micu, care,
urmând ^n linii mari Biblia de la Bucure}ti, traduce
din nou dup@ Septuaginta multe por]iuni, consemnând
^n notele de subsol atât diferen]ele fa]@ de edi]ia din
1688, cât }i alte lec]iuni din sursele fructificate de Lambert Bos ^n edi]ia de la Franeker.
Referirile comparative la Biblia de la Bucure}ti
(BB) sunt frecvente ^n Biblia de la Blaj (BBl), chiar
dac@ nu sunt ^ntotdeauna conforme cu originalul,
uneori având o explicitare suplimentar@: BBl S@ nu
mearge]i la cei ce (g) vr@jesc }i de descânt@tori s@ nu
v@ lipi]i (Lv 19, 31); nota g, p. 111: Bibliia cea veachie
are: b@znuitoriu de pântece, prin care se ^n]eleg vr@jitorii
aceia carii din ma]ele dobitoacelor spunea ceale
viitoare; cf. BB S@ nu urma]i celor ce b@snuiesc den
p$ntece }i c@tr@ vr@jâtori s@ nu v@ lipi]i; BBl ispravnici
(a) judec@torilor vo}tri; nota a, p. 158: %n cea veachie
easte: purt@tori de c@r]i ^n loc de ispravnici; cf. BB
aduc@tori de c@r]i judic@torilor vo}tri; BBl }i au zidit
cetatea ^mpregiur, din margine }i primpregiur (a) (1
Par 11, 8); nota a, p. 360: %n cea veachie se afl@ }i
aceastea: iar@ Ioav au p@zit ceaealalt@ cetate carea

r@m@sease, }i au dat r@zboiu }i au luat cetatea; cf. BB
}i Ioav au cru]at r@m@}i]a cet@]ii, }i au dat r@zboiu }i
au luat cetatea; BBl }i pân@ la mai-marele puterii s-au
m@rit (g) (Dn 8, 11); nota g, p. 696: %n cea veachie
easte: }i pân@ la voivod va mântui robiia; cf. BB }i
p@n@ unde voivodul va mântui robiia.
Diferen]ele apar }i ^n versetele ^n care edi]ia din
1688 este recunoscut@ ca model pentru pasajul
respectiv: BBl Veni]i s@ bem vin }i s@ ne ^mb@t@m, }i
s@ fie aceast@ zi, mâne, mare mai mult foarte (a) (Is
56, 12); nota a, p. 588: Acest ver} ^n unele Biblii nu
s@ afl@, iar@ ^n cea veachie easte; cf. BB Veni]i s@ lu@m
vin }i s@ ne ^mb@t@m be]ie, }i va fi ca aceast@ zi, m$ine,
mare ^mprejurul t@u.
Exist@ situa]ii ^n care solu]iile de traducere sunt
comune edi]iilor din 1688 }i 1795, ^ns@ S. Micu adnoteaz@, minu]ios, unele locuri aparent obscure: BB s@
r@dicar@ asupra lui r@dicare (2 Par 25, 27); cf. BBl
s-au sculat asupra lui sculare (a); nota a, p. 394:
Adec@: au f@cut sfat cu tiranie asupra lui ca s@-l omoar@;
BB om }i arma lui, la ap@ (Ne 4, 23); cf. BBl }i arma
lui, la ap@ (a); nota a, p. 418: Adec@, nici când s@
sp@la dup@ obiceaiu nu ]ipa armele; BB }i ^ntrar@ ^n
blestem }i jur@mânt (Ne 10, 29); cf. BBl }i au ^ntrat
(a) ^n bl@st@m }i jur@mânt; nota a, p. 423: Au f@cut,
adec@ au f@g@duit cu bl@st@m }i jur@mânt; BB Cu
buzele va pa}te ^mp@ratul (Pr 22, 1); cf. BBl Cu buzele
va pa}te ^mp@ratul (a); nota a, p. 532: Adec@: ^mp@ratul
cu vorbele gurii sale pa}te pre norod; BB pentru
necertarea limbilor (Os 7, 15); cf. BBl pentru
nepedepsirea limbii lor (a); nota a, p. 704: C@ nu }i-au
^nv@]at limba sa.
Aparatul critic al Bibliei din 1795 con]ine, de
asemenea, o serie de trimiteri la alte izvoare, ilustrând,
^n bun@ m@sur@, orizontul cultural }i modul doct de
lucru al traduc@torului. Se fac dese referiri la Biblia
de la Alexandria, la cea de la Complutum, la textul
masoretic, la Vulgata sau la o versiune din aramaic@.
Spicuim câteva dintre aceste note: Fc 37, 7: Mi s@
p@rea c@ voi (b) lega]i snopi ^n mijlocul câmpului; nota
b, p. 36: Jido., sir., ar@b., lat., hald., samar. are: c@
noi legam snopi ^n ]arin@; I} 38, 8: temeiul ei de aram@
^ntr@ (a) oglinzile muierilor; nota a, p. 89: %ntr@ am
luat din Bibl. sirieneasc@, cea româneasc@ }i latineasc@
are din ^n loc de ^ntr@; Lv 19, 26: S@ nu mânca]i pre
mun]i (b); nota b, p. 110: Cea jido., latineasc@,
ar@beasc@, perseasc@ au : s@ nu mânca]i sânge sau cu
sânge; cf. ed. Bos, p. 154, nota 53: sic O.C. et Ald.
sed Ms. A. ownsqe oÙd Ñrniqoskophq»sesqe;
Nm 11, 25: Iar@ deaca s-au odihnit duhul ^ntr-^n}ii,
au prorocit }i apoi nu au mai adaos (a); nota a, p.
132: Bibliia letineasc@ Vulgata are: {i dup@ ce au
odihnit ^ntru ei duhul au prorocit }i mai mult nu au
^ncetat; 1 Rg 15, 4: }i din Iuda treizeci de mii de
pedestra}i (a); nota a, p. 252: Bibli. cea de la Vatican
are: patru sute de mii de rânduri. Cea de la Complut:
doao sute de mii de rânduri. {i cea letineasc@: zeace
mii pedestri; Ezr 10, 12: Mare easte cuvântul acesta
preste noi, ca s@ facem (b); nota b, p. 414: Iar@ ^n cea
greceasc@ de la Complut, a}ea s@ cetea}te: Dup@

Z. Pâcli}anu, art. cit., p. 231-232.
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cuvintele tale, care ne-ai zis, a}ea vom face; cf. ed.
Bos, p. 649, nota 26: C. kat¦ toÙj lÒgouj sou,

traducerii, p@strat par]ial atât ^ntr-o prim@ redactare,
cât }i ^n cea definitiv@, surprindem variantele unor
lec]iuni, c@ut@rile pentru descifrarea sensurilor }i a
conota]iilor unor cuvinte. Men]ion@m câteva dintre
modific@rile survenite ^n bruionul traducerii Vechiului
Testament (Ms. rom. 70, 71, 64), care au fost
introduse, dup@ aceea, ^n versiunea manuscris@
definitiv@ (Ms. rom. 111, 115), precum }i ^n cea
tip@rit@: s@ scoat@ este ^nlocuit cu s@ rodeasc@ (Fc 1,
24); }i-l domni]i pre el  }i-l st@pâni]i pre el (Fc 1,
28); cuno}tin]ii  }tiin]ii (Fc 2, 9); pântecele  zg@ul
(Fc 20, 18); ceale din pântece  m@runtaiele (Lv 1,
9); pog@ci  turte (Lv 2, 4); azime  nedospite (Lv 2,
4); din ^nceput  din pârg@ (Lv 2, 12); praporul  peli]a
cea de pre ficat (Lv 3, 4); mai-marele oastei 
mai-marele puterii (3 Rg 1, 19); lucrul  cuvântul (3
Rg 1, 27); om bun  fiiul vârtutei (3 Rg 1, 52); groap@
 iad (3 Rg 2, 9); s-au culcat  au murit (3 Rg 3, 19);
au cuptu}it  au zidit (3 Rg 6, 16); co}ul carului 
sânul carului (3 Rg 22, 35).
Se observ@, astfel, tendin]a constant@ a lui Micu
de a se debarasa pe parcurs de cuvintele cu o
circula]ie regional@ sau popular@, preferând, totodat@,
termenii care aduc ^n plan semantic un plus de
exactitate }i de plasticitate.
Pe lâng@ calitatea traducerii, Biblia de la Blaj
ilustreaz@ o manier@ superioar@ de editare, care se
distinge prin complexitatea aparatului critic, alc@tuit ^n
cea mai mare parte de c@tre S. Micu, având
colaborarea acelor b@rba]i ^nv@]a]i pe care episcopul Bob i-a numit ^n comisia de revizie. Spre deosebire
de Biblia de la Bucure}ti, noua edi]ie este ^nzestrat@ cu
mai multe texte complementare cu un bogat con]inut
isagogic, ^ntre care se ^nscriu un scurt cuvânt C@tr@
cetitoriu, semnat de c@tre Micu, urmat de un amplu
excurs teologic privind semnifica]ia Sfintei Scripturi, la
care se adaug@ introducerile la grupuri de c@r]i }i la
fiecare carte ^n parte, precum }i rezumatele de la toate
capitolele. Neuzitat@ ^n edit@rile clasice ale Septuagintei,
metoda prolegomenelor }i a scoliilor detaliate fusese
introdus@ pe scar@ larg@ ^n edi]iile critice din Biblia Sacra
realizate de filologi umani}ti precum François Vatable,
Théodore de Bèze, Immanuel Tremellius }i Franciscus
Junius (François du Jon), ^ncepând din ultimele decenii
ale secolului al XVI-lea. Modelul este asimilat }i ^n cultura
român@, Noul Testament din 1648 }i Psaltirea din 1651,
ambele ap@rute la B@lgrad, fiind cele dintâi texte editate
dup@ aceste principii filologice, perpetuate }i ^n Biblia
din 1795. %n privin]a textului intitulat Cuvânt ^nainte la
S. Scriptur@, facem precizarea c@ Micu redactase ini]ial
o variant@ mai l@rgit@ (p@strat@ ^n Ms. rom. 497 de la
BAR Cluj), rev@zut@ }i modificat@ tot de c@tre el ^n cadrul
versiunii definitive. Un alt element de critic@ textual@
frecvent folosit ^n edi]ia de la Blaj const@ ^n notele de
subsol, redactate de c@tre Micu, pe care le-am
men]ionat deja ^n leg@tur@ cu izvoarele traducerii, dar
care ne pot releva }i alte am@nunte privind c@ut@rile
sale ^n vederea g@sirii unor echivalen]e lexicale cât mai
adecvate }i expresive. Urm@rind protograful traducerii,
constat@m c@ aceste note sunt redactate numai ^n
varianta final@. Trimiterile marginale la locurile paralele
din Biblie, inexistente ^n edi]ia din 1688, completeaz@,
^n mod riguros, aparatul critic al c@r]ii.

oÞj fhj oÛtwj poi»somen.

Exemplele pe care le-am selectat sunt concludente
pentru procedeul savant prin care Micu adnoteaz@ o
serie de lec]iuni, apelând, ^n multe cazuri, la aparatul
critic al Septuagintei editate de c@tre Lambert Bos.
%ntrucât filologul olandez nu a redat ^ntotdeauna
concordan]ele din textul masoretic }i din Vulgata,
credem c@ traduc@torul român a mai consultat }i o
edi]ie a Bibliei poliglote, de tipul celor ^ngrijite de Brian
Walton, la Londra, ^ntre 1653-1657, sau de
Christianus Reineccius, la Leipzig, ^ntre 1747-1751,
alc@tuite dup@ modelul instituit de Biblia Regia, tip@rit@
de Plantin, la Anvers, ^n opt volume, ^ntre 1569-1573,
^n limbile ebraic@, greac@, latin@, caldeean@ }i siriac@.
Un argument ^n plus privind utilizarea }i a altor surse
^l constituie prezen]a ^n Biblia din 1795, pentru prima
oar@ ^ntr-o traducere româneasc@, a Rug@ciunii regelui
Manase, inexistent@ ^n Septuaginta editat@ la Franeker,
fapt care ne-a condus la o edi]ie a Vulgatei din 1592
(retip@rit@ ^n 1690), unde acest text necanonic este
inclus ^ntr-un apendice.
O not@ izolat@ la Lv 6, 31 indic@ }i consultarea
unui izvor slavon, identificabil ^n edi]ia de la Moscova,
din 1663, o retip@rire a Bibliei de la Ostrog, din
1580-1581. Red@m cuprinsul notei a, p. 97: Toate
alte limbi aici ^ncep cap 7, numai cea greceasc@ nu;
^nc@ }i ru}ii, carii amintrilea urmeaz@ dup@ cea
greceasc@, aici pun cap 7.
Elocvente pentru spiritul erudit ^n care S. Micu a
editat textul Bibliei sunt notele ^n care se consemneaz@
echivalen]ele unor termeni ^n greac@ }i latin@.
Termenul cumplit (Fc 49, 3) este glosat printr-o serie
sinonimic@ extins@: Grece. scliros, latin. durus,
adec@ vârtos, greu, aspru, cumplit (p. 49). Semnificativ@ este }i explica]ia care se confer@, ^ntr-o adnotare,
cuvântului desi}urile (I} 34, 13): Era la p@gâni p@dure
unde jertvea, apoi juca ^ntr-acea p@dure, carea grecea}te
alsi, latinea}te lucus s@ zice (p. 85).
Maniera de traducere a lui S. Micu este expus@, ^n
mod programatic, ^n finalul cuvântului s@u C@tr@
cetitoriu, ^n care el argumenteaz@ avantajele }i, mai
ales, dezavantajele transpunerii cuvânt cu cuvânt, ale
rigorilor fidelit@]ii maxime impuse ^n epoc@ pentru orice
echivalare a textului biblic: Iar@, o, iubite, cucearnice
cetitoriu, am voit a-]i aduce aminte c@ doar@ }i acum
^ntru unele locuri ]i s@ va p@rea ^ntunecat graiul, ci
pentru aceaea s@ nu te sminte}ti, nici s@ te pripe}ti a
vinov@]i }i a def@ima lucrul, c@ ^ntunecarea aceasta }i
dintru aceasta vine, c@ noi nici pentru mai luminat
^n]eles nu am vrut de la noi nici m@car un cuvânt cât
de mic s@ b@g@m ^n S. Scriptur@, ci ne-au fost voia ca
^ntru toate s@ r@mâie ^ntru cur@]eniia sa }i ^ntru tot
adev@rul s@u, dup@ cum easte ^n cea elineasc@. Aceasta
easte pricina ^ntunec@rii ^ntru unele locuri, c@ foarte
anevoie easte luminat }i cu chiiar ^n]eles de pre o limb@
a t@lm@ci pre alt@ limb@, nici un cuvânt ad@ogând }i
]iind idiotismii limbii ceii dintâiu, c@ fie}tecare limb@
are osibi]i ai s@i idiotismi.
Câteva compara]ii ^ntre varianta manuscris@ }i
textul tip@rit sunt relevante pentru laboratorul
traduc@torului. Din examinarea protografului
6
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Câteva observa]ii se cuvin a fi f@cute pe marginea
rezumatelor aflate la ^nceputul fiec@rui capitol.
Redact@rile lui Micu din prima variant@ sunt mult mai
concise, preluate apoi }i ^n versiunea final@, fiind
corectate }i extinse, ^n ultima faz@, cu un alt scris,
apar]inând, probabil, canonicului prepozit Dimitrie
C@ian, }i publicate astfel sub forma amplificat@.
Interven]iile revizorului sunt apropiate ^ns@, ^n multe
pasaje, de redact@rile similare din Biblia manuscris@
a lui Petru Pavel Aron, dup@ cum reiese din urm@toarea paralel@:

nun]ând ^nc@ din prolog inten]ia sa de a
perfecta traducerea anterioar@ a Bibliei,
publicat@ ^n 1688, S. Micu recunoa}te unul
dintre izvoarele edi]iei sale, la care se
raporteaz@ ^n permanen]@, fie prin adoptarea solu]iilor
comune de echivalare a unor pasaje, fie prin
^nregistrarea ^n cadrul notelor a lec]iunilor apar]inând
predecesorilor s@i. Cu toate c@ exist@ puncte de
convergen]@ ^ntre cele dou@ texte, versiunea din 1795
reflect@, ^n multe privin]e, o prelucrare substan]ial@ a
traducerii anterioare, pe baza unei noi lecturi a
izvodului elinesc. Vom ilustra raportul dintre cele
dou@ versuri printr-o simpl@ paralel@:

Fc 3:

C@dearea }i pedeapsa oamenilor (Ms.
rom. 70);
Prin vicleniia }arpelui, str@mo}ii calc@
porunca Domnului. Mesia lumii s@
f@g@duie}te }i, spuindu-se fie}tec@ruia
pedeapsa, din raiu s@ gonesc (B. Aron,
Ms. rom. 29);
Prin viclenia }earpelui, str@mo}ii calc@
porunca Domnului. Mesiia lumii s@
f@g@duia}te }i, spuindu-se fie}tec@ruia
pedeapsa, s@ gonesc din raiu (Ms. rom.
111; BBl).

4 Rg 19, 22-28:

BB
22. Pre cine ai def@imat }i pre cine ai
blestemat }i asupra cui ai ^n@l]at glas }i
ai r@dicat ^ntru ^n@l]ime ochii t@i? La
Sfântul lui Israil!
23. %n mâna solilor t@i ai def@imat pre
Domnul }i ai zis: %ntru mul]imea car@lor
meale eu m@ voiu sui ^ntru ^n@l]imea
mun]ilor, partea Livanului! {i am t@iat
m@rimea chedrului lui }i ceale alease ale
chiparo}ilor lui }i am venit la partea
s@vâr}irii lui, dumbrava Carmilului lui. Eu
am p@zit
24. {i am b@ut ape striine }i am pustiit
cu urma piciorului mieu toate râurile
^ngr@dirii.
25. Au n-ai auzit c@ de departe pre
d^nsa am f@cut, de la zile de-nceput am
ziditu-o pre ea? {i am adus pre ea }i s@
f@cu la r@dic@rile nemerniciei r@zboinici,
cet@] tari.
26. {i ceia ce l@cuiesc ^ntru dânsele
sl@bir@ cu mâna, sp@mântar@-se }i s@
ru}inar@, s@ f@cur@ ca iarba ]arenii }i
vearde buruian@, paji}te de case }i
c@lc@ri denaintea celuia ce st@.
27. {i }@dearea ta, }i ^ntrarea ta, }i
ie}irea ta am cunoscut, }i m@niia ta.
Pentru c@ci te-ai m@niiat asupra Mea.
28. {i trufa ta s-au suit ^ntru urechile
Meale, }i voiu pune unde]ile Meale ^n
n@rile tale }i frâu ^n buzele tale }i te voiu
^ntoarce ^n calea carea ai venit ^ntru ea.

I} 9:

Cium@, rane, grindin@ (Ms. rom. 70);
A cincea ran@ easte boala ^n dobitoace,
a }easa, bubele, a }eaptea, grindin@,
tresniturile }i fulgerile; pentru carea s@
f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi norodul,
de va ^nceta, ^ns@ nice aceasta plinea}te;
}i iar@} s@ ^nv@rto}az@; iar@ dintre fiii lui
Israil nimene din toate acestea nice un r@u
p@timea}te (B. Aron, Ms. rom. 29);
A cincea pedeaps@, boala ^n dobitoace,
a }easa, rane, a }eaptea, grindin@; la carea
s@ f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi
norodul, de va ^nceta, carea nici aceasta
plinea}te. Iar@ din toate aceastea fiii lui Israil
nimic nu au p@timit (Ms. rom. 111; BBl).

Lv 1:

Arderea de tot din boi }i din oi }i din
capre }i din turtureale }i din porumbi (Ms.
rom. 71);
Leagea }i modrul cum s@ s@ aduc@ spre
j@rfire dobitoacele }i paserile (B. Aron,
Ms. rom. 29);
Leagea }i modru cum s@ se aduc@ jertva
carea s@ chema ardere de tot din boi, din
oi, din capre, din turtureale }i din porumbi
(Ms. rom. 111, BBl).

BBl
22. Pre cine ai oc@rât }i pre cine ai
hulit? {i asupra cui ai ^n@l]at glas }i ai
râdicat spre ^n@l]ime ochii t@i? Asupra
Sfântului lui Israil.
23. Prin mâna solilor t@i ai def@imat
pre Domnul }i ai zis: Cu mul]imea
car@lor meale eu m@ voiu sui ^ntru

Traducerea lui Petru Pavel Aron nu a fost, de fapt,
valorificat@ de c@tre S. Micu, a}a cum s-a sugerat la
un moment dat24, reg@sindu-se, par]ial, doar ^n
rezumatele modificate de c@tre ceilal]i colaboratori ^n
urma reviziei Bibliei.

Ioan B@lan, Limba c@r]ilor biserice}ti. Studiu istoric }i liturgic, Blaj, 1914, p. 168-169.
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^n@l]imea mun]ilor ^n partea Livanului, }i
am t@iat chedrii cei mari }i chiparo}ii lui
cei ale}i, }i am ^ntrat pân@ la mijlocul
dumbr@vii Carmilului.
24. Eu sap }i beau ape str@ine, }i am
pustiit cu urma piciorului mieu toate
râurile ^ngr@dite.
25. Au nu ai auzit c@ aceasta de
departe o am f@cut, din zilele ceale din
^nceput o am zidit }i o am adus pre ea, }i
am venit de partea s@vâr}irii lui,
dumbrava Carmilului o am p@zit, }i au
fost r@dic@rile nemerniciei r@zboinici
cet@]i tari.
26. {i cei ce l@cuiesc ^ntr-^nsele au
sl@bit cu mâna, sp@imântatu-s-au }i s-au
ru}inat, }i s-au f@cut ca iarba ]arinei }i
ca iarba ce crea}te pe coperi}ul casii,
c@lcare ^naintea celui ce st@.
27. {i }edearea ta, }i ^ntrarea ta }i
ie}irea ta am cunoscut, }i m@niia ta, c@
te-ai m@niiat asupra Mea.
28. {i trufiia ta s-au suit ^n urechile
Meale, }i voiu pune belciugul Mieu ^n
n@rile tale }i z@bale ^n buzele tale, }i te
voiu abate ^n calea pre carea ai venit.

Tot din Biblia de la Bucure}ti este reprodus@ cartea
A lui Iosif / Iosip Flavie, un insolit tratat filosofic despre
s$ngurul-]iitoriul g$nd, absent din edi]ia lui Bos }i
din alte versiuni ^n latin@, greac@ }i slavon@ ale
Bibliei25.
Transpunerea onomasticii biblice reflect@, ^n multe
privin]e, op]iunea lui Micu pentru variantele edi]iei
lui L. Bos, al c@rei aparat critic prezint@ un tablou
aproape complet al coresponden]elor din celelalte
versiuni ale Bibliei. Câteva exemple: Ilaal (Nm 13,
7); cf. Bos Ila¦l; B. Alex., B. Complut. Ig£l; B.
Ald. Ig£d; BB Igad; Defrona (Nm 34, 9); cf. Bos
Defrwn¦ ; Cod. Oxon. Efrwn¦; B. Alex., B.
Complut. Zefrwn¦; BB Zefrona; Arava (Ios 11, 2);
cf. Bos ´Araba; B. Ald. Rab£q; BB Ravath; Tafod
(Ios 12, 16); cf. Bos TafoÝt; B. Complut. Tapfoà;
B. Alex. QarfoÝ; B. Ald., B. Frank. Apfoà; BB Apfu.
Preferând formele numelor proprii potrivit lec]iunilor lui L. Bos, c@rturarul ardelean se distan]eaz@,
dup@ cum se observ@ din aceste exemple, de Biblia
de la Bucure}ti, fidel@ variantelor din Biblia Aldina
}i, respectiv, din edi]ia de la Frankfurt a Septuagintei.
S. Micu ^nclin@, uneori, pentru variantele antroponimelor }i toponimelor stabilite ^n Biblia Complutensis,
pe care le preia, probabil, tot din notele edi]iei de baz@
din 1709, f@r@ s@ excludem utilizarea, ^n subsidiar, a
unei edi]ii derivate din prototipul de la Complutum26.
Exemplific@m prin câteva situa]ii: Daar (Ios 10, 3); cf.
B. Complut. Da£r; Bos Dabn; B. Alex. Dab»r; B.
Ald. Dabr»; BB Davri; Iesan (Ios 13, 18); cf. B.
Complut. Iess¦n; Bos Bas¦n; B. Ald. Iass¦; BB
Iasa; Samarim (Ios 18, 22); cf. B. Complut. Samarm;
Bos Sar¦; B. Ald. Semrm; BB Semrim.
Solu]iile de traducere }i de stabilire a textului,
adoptate dup@ Biblia Complutensis a cardinalului
Francisco Ximenes, sunt vizibile }i ^n alte por]iuni,
printre care se ^nscriu versetele suplimentare din Sir
26, 22-30, existente ^n varianta definitiv@ a protografului lui Micu (vezi supra), tip@rite ini]ial, epurate
^ns@ ulterior din restul tirajului. %ntregul pasaj, marcat
cu sigla edi]iei de la Complutum, este ^nregistrat ^n
subsolul versiunii lui Bos, realizate ^n conformitate cu
Codex Vaticanus, dar care nu a eludat ^n aparatul
critic fragmentul respectiv.
Pe lâng@ aceste izvoare, S. Micu nu a ignorat nici
tradi]ia literar@ local@, reproducând Psalmii lui David,
cu o mare fidelitate, din Psaltirea ap@rut@ la Blaj, ^n
1764 (reeditat@ ^n 1773, 1780 }i 1786), care preia,
cu mici modific@ri, textul edi]iilor muntene}ti similare,
având ca prototip pe cea tip@rit@ la Buz@u, ^n 1703,
de c@tre Grigorie Râmniceanul27. Red@m, comparativ,
primele 10 versete din Psalmul 18:

Fragmentele comparate se caracterizeaz@ printr-o
serie de elemente lexicale sau frazeologice identice
sau foarte apropiate, care, neapar]inând, ^n general,
vocabularului curent, nu pot fi explicate pe baza unor
coinciden]e ^ntâmpl@toare: ai ^n@l]at glas; ai r@dicat/
râdicat ^ntru/spre ^n@l]ime ochii; mâna solilor;
mul]imea car@lor; urma piciorului; cet@]i tari; iarba
]arenii/]arinii; trufa/trufia ta s-au suit ^ntru/^n urechile.
F@când abstrac]ie de variantele fonetice }i lexicale
din pasajele respective, rela]ia de dependen]@ relativ@
a versiunii din 1795 este sesizabil@. %n acela}i timp
^ns@, elementele divergente, de}i ^ntr-un num@r mai
redus, sunt esen]iale, punând ^n eviden]@ efortul de
prelucrare }i de retraducere depus de c@tre Micu: ai
def@imat  ai oc@rât; ai blestemat  ai hulit; am p@zit 
eu sap(!); unde]ile  belciugul; frâu  z@bale; te voi
^ntoarce  te voi abate.
Interven]iile c@rturarului bl@jean sunt }i mai
pronun]ate ^n unele por]iuni de text. Un pasaj corupt
din Biblia de la Bucure}ti  datorat copi}tilor sau
tipografilor  este emendat de Micu, potrivit
Septuagintei: BB Dup@ aceaea vine ]ie, ca un râu
cur@toriu, s@r@ciia (Pr 6, 11); BBl Ca apoi ^]i va veni
]ie, ca un c@l@toriu r@u, s@r@ciia; cf. ed. Bos kakÕj

ÐdospÒros ¹ pen a.

Vezi Virgil C$ndea, Ra]iunea dominant@. Contribu]ii la istoria umanismului rom$nesc, Cluj-Napoca,
1979, p. 172-214.
26
Avem ^n vedere, de pild@, Sacra Biblia hebraice, graece et latine, Heidelberg, ex officina Commeliniana,
1599 (reeditat@ ^n 2 volume, ^n 1616), adnotat@ }i cola]ionat@ de François Vatable dup@ edi]ia Complutensis,
având textul latin redat, ^n paralel, atât ^n traducerea veche a Sf. Ieronim, cât }i ^n noua traducere a lui Sante
Pagnini. Nu ^ntâmpl@tor, credem, edi]ia din 1616, la fel ca edi]ia Vulgatei, ap@rut@ la Vene]ia, ^n 1690, sau ca
aceea a lui Lambert Bos, din 1709, pe care le-am presupus ca surse ale Bibliei lui Samuil Micu, se afl@ ^n
fondurile provenite din vechea bibliotec@ a Blajului.
27
Vezi }i Alexandra Roman, Psaltirile române}ti din secolele al XVII-lea }i al XVIII-lea. Probleme de filia]ie,
^n LR, XXIII, 1974, nr. 3, p. 234.
25
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Psalm 18, 1-10

BB
1. Ceriurile povestesc m@rirea lui Dumnezeu, }i facerea mânilor Lui povestea}te
^nt@rirea.
2. Zioa zilei va izbâcni cuvânt }i noaptea nop]ii povestea}te minte.
3. Nu-s graiuri, nici cuvinte, c@rora nu
s@ aud glasurile lor.
4. La tot p@mântul ie}i r@spunsul lor,
}i la marginile lumii cuvintele lor.
5. %n soare au pus l@ca}ul Lui; }i El, ca
un ginere ie}ind den c@mara lui.
6. Bucura-se-va ca un uriia} s@ alearge
cale; den marginea ceriului ie}irea lui.
7. {i istovul lui p@n@ ^n marginea
ceriului; }i nu easte cel ce s@ ascunde de
c@ldura Lui.
8. Leagea Domnului f@r@ prihan@ e,
^ntorcând suflete; m@rturiia Domnului
credincioas@ e, ^n]elep]ind pruncii.
9. Dirept@]ile Domnului direapte-s,
veselind inema; porunca Domnului lucie
easte, luminând ochii.
10. Frica Domnului curat@ e, r@mâind
^n veacul veacului; judec@]ile Domnului
adev@rate-s, ^ndireptate deodat@.

Psaltire, Blaj, 1764
1. Ceriurile spun m@rirea lui Dumnezeu, }i facerea mâinilor Lui o vestea}te
t@riia.
2. Zioa zilii spune cuvânt }i noaptea
nop]ii vestea}te }tiin]@.
3. Nu sânt graiuri, nici cuvinte, ale
c@rora s@ nu s@ auz@ glasurile lor.
4. %n tot p@mântul au ie}it veastea lor,
}i la marginile lumii cuvintele lor.
5. %n soare au pus l@ca}ul S@u; }i El,
ca un mire ce iase din c@mara sa.
6. Bucura-s@-va ca un uriia} s@ alearge
cale; din marginea ceriului ie}irea lui.
7. {i ^ntimpinarea lui pân@ la marginea ceriului; }i nu easte cine s@ se ascunz@
de c@ldura Lui.
8. Leagea Domnului f@r@ prihan@, carea ^ntoarce sufletele; m@rturiia Domnului
credincioas@, carea ^n]elep]ea}te pruncii.
9. Drept@]ile Domnului dreapte, ceale
ce veselesc inima; porunca Domnului
str@lucit@, carea lumineaz@ ochii.
10. Frica Domnului curat@, carea r@mâne ^n veacul veacului; judec@]ile Domnului adev@rate, ^ndreptate ^mpreun@.

Psaltire, Râmnic, 1736, 1746
1. Ceriurile povestesc m@rirea lui Dumnezeu, }i facerea mâinilor Lui o vestea}te
t@riia.
2. Zioa zilei spune cuvânt }i noaptea
nop]ii vestea}te }tiin]@.
3. Nu sânt graiuri, nici cuvinte, ale
c@rora s@ nu s@ auz@ glasurile lor.
4. %n tot p@mântul au ie}it veastea lor,
}i la marginile lumii cuvintele lor.
5. %n soare au pus l@ca}ul S@u; }i El,
ca un ginere ce iase din c@mara sa.
6. Bucura-s@-va ca un uriia} s@ alearge
cale; din marginea ceriului ie}irea lui.
7. {i ^ntimpinarea lui pân@ la marginea ceriului; }i nu easte cine s@ se ascunz@
de c@ldura Lui.
8. Leagea Domnului f@r@ prihan@,
carea ^ntoarce sufletele; m@rturiia Domnului credincioas@, carea ^n]elep]ea}te
pruncii.
9. Drept@]ile Domnului dreapte, ceale
ce veselesc inima; porunca Domnului
str@lucit@, carea lumineaz@ ochii.
10. Frica Domnului curat@, carea r@mâne ^n veacul veacului; judec@]ile Domnului adev@rate, ^ndreptate ^mpreun@.

BBl
1. Ceriurile spun m@rirea lui Dumnezeu, }i facerea mâinilor Lui o vestea}te
t@riia.
2. Zioa zilii spune cuvânt }i noaptea
nop]ii vestea}te }tiin]@.
3. Nu sânt graiuri, nici cuvinte, ale
c@rora s@ nu s@ auz@ glasurile lor.
4. %n tot p@mântul au ie}it veastea lor,
}i la marginile lumii cuvintele lor.
5. %n soare au pus l@ca}ul S@u; }i El,
ca un mire ce ias@ din c@mara sa.
6. Bucura-s@-va ca un uriia} s@ alearge
cale; din marginea ceriului ie}irea lui.
7. {i ^ntimpinarea lui pân@ la marginea ceriului; }i nu easte cine s@ se ascunz@
de c@ldura Lui.
8. Leagea Domnului f@r@ prihan@,
carea ^ntoarce sufletele; m@rturiia Domnului credincioas@, carea ^n]elep]ea}te
pruncii.
9. Drept@]ile Domnului dreapte, ceale
ce veselesc inima; porunca Domnului
str@lucit@, carea lumineaz@ ochii.
10. Frica Domnului curat@, carea r@mâne ^n veacul veacului; judec@]ile Domnului adev@rate, ^ndreptate ^mpreun@.
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%ncorporând, f@r@ rezerve, ^n corpul Bibliei textul
Psaltirii ap@rute la Blaj ^n anii anteriori, S. Micu accept@, implicit, normele literare muntene, care
p@trunseser@, deja, ^n jurul anului 1750, ^n tip@riturile
ardelene}ti, la fel ca ^n cele moldovene}ti, determinând
anularea diferen]elor de ordin dialectal28.
O alt@ leg@tur@ de filia]ie pe care am stabilit-o are
^n vedere ultima carte a Vechiului Testament, absent@
din Biblia de la Bucure}ti, dar inclus@ ^n Biblia de la
Blaj: Rug@ciunea lui Manasi, ^mp@ratului Iudei, când
era rob ^n Vavilon. F@când parte dintre c@r]ile
necanonice (deuteronomice sau apocrife), eliminate
dup@ Conciliul Tridentin din Vulgata, ca }i din
Septuaginta, textul este repus ^n circula]ie ^n edi]ia
revizuit@ a Vulgatei, ap@rut@ la Roma ^n 1592,
a}a-numita Biblie a Papei Clement al VIII-lea.
Rug@ciunea se g@se}te ^n apendicele edi]iei, al@turi
de c@r]ile 3 }i 4 din Ezdra, fiind reluat@ ^n reimprim@ri
ulterioare din Biblia Sacra, cum ar fi cea ap@rut@ la
Vene]ia, ^n 1690, dup@ care am transcris-o ^n
urm@torul paralelism:

non possim attollere caput meum, & non
est respiratio mihi; quia excitaui
iracundiam tuam, & malum coram te feci;
non feci voluntatem tuam, & mandata tua
non custodiui; statui abominationes, &
multiplicaui offensiones. Et nunc flecto
genu cordis mei, precans a te bonitatem.
Peccaui Domine, peccaui, & iniquitates
meas agnosco. Quare peto rogans te,
remitte mihi Domine, remitte mihi, & ne
simul perdas me cum iniquitatibus meis,
neque in aeternum iratus, reserues mala
mihi, neque damnes me in infima terrae
loca; quia tu es Deus, Deus, inquam,
poenitentium; & in me ostendes omnem
bonitatem tuam, quia indignum saluabis
me secundum magnam misericordiam
tuam, & laudabo te semper omnibus
diebus vitae meae; quoniam te laudat
omnis virtus caelorum, & tibi est gloria
in saecula saeculorum. Amen.

Oratio Manassae, regis Iuda,
cum captus teneretur in Babylone
Domine omnipotens, Deus patrum
nostrorum, Abraham, & Isaac, & Iacob,
& seminis eorum iusti, qui fecisti caelum
& terram cum omni ornatu eorum, qui
ligasti mare verbo praecepti tui, qui
conclusisti abyssum, & signasti eam
terribili & laudabili nomine tuo; quem
omnia pauent, & tremunt a vultu virtutis
tuae, quia importabilis est magnificentia
gloriae tuae, & insustentabilis ira
comminationes tuae super peccatores;
immensa vero & investigabilis misericordia promissionis tuae; quoniam tu es
Dominus altissimus, benignus,
longanimis, & multum misericors &
poenitens super malitias hominum. Tu
Domine, secundum multitudinem
bonitatis tuae, promisisti poenitentiam &
remissionem iis, qui peccauerunt tibi, &
multitudine miserationum tuarum
decreuisti poenitentiam peccatoribus in
salutem. Tu igitur Domine Deus iustorum,
non posuisti poenitentiam iustis,
Abraham, & Isaac, & Iacob, iis qui tibi
non peccauerunt; sed posuisti
poenitentiam propter me peccatorem;
quoniam peccaui super numerum arenae
maris; multiplicatae sunt iniquitates meae
Domine, multiplicatae sunt iniquitates
meae, & non sum dignus intueri &
aspicere altitudinem caeli, prae
multitudine iniquitatum mearum.
Incuruatus sum multo vinculo ferreo, vt

Rug@ciunea lui Manasi, ^mp@ratului Iudei,
când era rob ^n Vavilon
Doamne Atotputearnice, Dumnezeul
p@rin]ilor no}tri, al lui Avraam }i al lui Isaac
}i al lui Iacov }i al semin]iei lor ceii dreapte,
Carele ai f@cut ceriul }i p@mântul, cu toat@
podoaba lor, Cel ce ai legat marea cu
cuvântul poruncii Tale, Cel ce ai ^ncuiat
adâncul }i l-ai pecetluit pre el cu ^nfrico}at
}i sl@vit numele T@u, de Carele toate s@
tem }i s@ cutremur@ de fa]a puterii Tale,
c@ nesuferit@ e mare cuviin]a m@ririi Tale
}i ner@bdat@ m@niia ^ngrozirii Tale, ceii
asupra p@c@to}ilor. {i nem@surat@ }i
neurmat@ e mila f@g@duin]ii Tale. C@ Tu
e}ti Domnul cel %nalt, milosârd, ^ndelung
r@bd@toriu }i mult milostiv, }i-[i pare r@u
de r@ut@]ile oamenilor. Tu, Doamne, dup@
mul]imea bun@t@]ii Tale, ai f@g@duit
poc@in]@ }i iertare celor ce gre}esc [ie }i,
cu mul]imea ^ndur@rilor Tale, ai hot@rât
poc@in]@ p@c@to}ilor spre mântuire. Tu,
dar@, Doamne, Dumnezeul puterilor, n-ai
pus poc@in]@ drep]ilor, lui Avraam }i lui
Isaac }i lui Iacov, celor ce n-au gre}it [ie,
ci ai pus poc@in]@ asupra mea,
p@c@tosului, pentru c@ am gre}it mai mult
decât num@rul n@sipului m@rii.
%nmul]itu-s-au f@r@delegile meale,
Doamne, ^nmul]itu-s-au f@rdelegile meale
}i nu sânt vreadnic s@ privesc }i s@ v@z
n@l]imea ceriului, pentru mul]imea
nedrept@]ilor meale. %mpilat sânt de mult@
leg@tur@ de fier, cât nu-mi pociu r@dica
capul mieu }i nu easte sl@bire. Pentru c@

Vezi Ion Ghe]ie, Baza dialectal@ a românei literare, Bucure}ti, 1975, p. 406-415.
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am ^nt@râtat mâniia Ta }i r@u ^naintea Ta
am f@cut, nef@când voia Ta }i nep@zind
poruncile Tale. {i acum plec genunchele
inimii, trebuindu-mi bun@tate de la Tine.
Gre}it-am, Doamne, gr@}it-am, }i
f@r@delegile meale eu le }tiu, ci m@ cuceresc
rugându-m@. Sl@bea}te-mi, Doamne,
sl@bea}te-mi }i nu m@ piiarde pre mine cu
f@r@delegile meale, nici ^n veac ]iind
m@nie, s@ nu Te ui]i la r@ut@]ile meale, nici
s@ m@ osânde}ti ^ntru ceale mai de jos ale
p@mântului. Pentru c@ Tu e}ti,
Dumnezeule, Dumnezeul celor ce s@
poc@iesc. {i ^ntru mine s@ ar@]i toat@
bun@tatea Ta. C@, nevreadnic fiind, s@ m@
mântuie}ti, dup@ mult@ mila Ta. {i te voiu
l@uda totdeauna ^n zilele vie]ii meale, c@
pre Tine Te laud@ toat@ putearea ^ngerilor
}i a Ta easte m@rirea ^n veacii veacilor!
Amin!

BB
1. {i, pogorându-Se El den munte,
mearser@ dup@ El gloate multe.
2. {i, iat@, bubos, viind, s@ ^nchin@
Lui, zicând: Doamne, de vei vrea,
po]i-m@ cur@]i.
3. {i, tinzând mâna, atinse pre el Iisus,
zicând: Voia Mi-e, cur@]ea}te-te. {i
numaidecât i s@ cur@]i lui stric@ciunea.
B Aron (Ms. rom. 22)
1. Iar@ deac@ S-au pogorât din munte,
au mers dup@ El gloate multe.
2. {i, iat@, un bubos, venind, s@
^nchina Lui, zicând: Doamne, de vreai,
m@ po]i cur@]i.
3. {i ^ntinzându Iisus mâna, l-au atins,
zicând: Vreau, cur@]ea}te-te. {i ^ndat@
s-au cur@]it lepra lui.

C@rturarul bl@jean realizeaz@ nu numai o traducere
exact@ dup@ originalul latin, dar inaugureaz@ }i o
tradi]ie privind circula]ia rug@ciunii ^n textele biblice
române}ti, care s-a men]inut pân@ ^n versiunile
moderne.
De}i Samuil Micu m@rturisea, la ^nceputul c@r]ii,
c@ Vechiul Testament i-a prilejuit o t@lm@cire mai
asidu@, textul Noului Testament ne dezv@luie aceea}i
acribie a traduc@torului, care dispunea, ^n aceast@
sec]iune, de mai multe modele consacrate deja ^n
biserica româneasc@. Biblia Sacra ^i oferea, de asemenea, un etalon pentru controlul traducerilor mai
vechi, dintre care a cunoscut, desigur, Tetraevanghelul
lui Coresi, din 1561 (CT), }i Noul Testament de la
B@lgrad, din 1648 (NT). S@ urm@rim comparativ
câteva scurte fragmente ilustrative din aceste posibile
surse pentru edi]ia lui Micu, ^ntr-un tablou sinoptic ^n
care am mai inserat, pe lâng@ Biblia de la Bucure}ti
(BB), }i Biblia manuscris@ a lui Petru Pavel Aron
(B Aron):
Mt 8, 1-3

CT
1. {i destinse El den codru, pre urm@-i
mergea gloate multe.
2. {i, iat@, stricat vine }i ^nchin@-se Lui,
gr@i: Doamne, s@ veri, po]i s@ m@
cur@te}ti.
3. {i tinse mâna Iisus, pip@i El, gr@i:
Voiu, cur@]ea}te-te. {i aciia se cur@]i
lui stric@ciunea.

BBl
1. Iar@ pogorându-S@ El din munte, au
mers dup@ El noroade multe.
2. {i, iat@, un lepros [glosat: bubos],
venind, s@ ^nchina Lui, zicând: Doamne,
de vreai, po]i s@ m@ cur@]e}ti.
3. {i, tinzând mâna, S-au atins de el
Iisus, zicând: Voiu, cur@]ea}te-te. {i
^ndat@ s-au cur@]it lepra lui.
Mc 12, 38-42

CT
38. Zise Domnul: P@zi]i-v@ de c@rtulari.
Veni-vor ^mbr@ca]i }i s@rutate la târgure,
39. {i nainte a }edea la gloate }i ^nt@iu
a }edea la cin@,
40. Mânânc@ casele v@duolor }i v@ se
pare c@ de departe se roag@; aceia lua-vor
mai mare osând@.
41. {i }ezu Iisus naintea vistiiariului
r@cli]eei, c@uta cum n@rodul arunc@ bani
^n vistiiari ^n r@cli]@ }i mul]i boga]i arunca
mult.
42. {i vine o v@duo s@rac@, arunc@ doi
fileari, ce easte condrat.
NT
38. Iar@ El zicea lor ^ntru ^nv@]@tura Lui:
Socoti]i-v@ de c@rtularii carii le place a
^mbla ^n ve}minte lungi }i ^nchin@ciune
^n târguri,
39. {i }@derile ^nt@iu la s@boar@ }i a
}@dea mai ^nainte la ospea]e,
40. Carii ^nghit casele v@duolor }i la
ar@tare rugându-s@ cu rug@ciune lungi;
ace}tia vor lua mai grea giudecat@.
41. {i, }@zând Iisus derept vistiiarul
surumanilor, previia cum arunc@
mul]imea bani ^n vistiiariu, }i mul]i boga]i
arunca mult.
42. {i, viind o v@duo s@rac@, arunc@
doi fileari, ce easte un condrat.

NT
1. Iar@ pogorindu-S@ El den munte,
mearser@ dup@ El mul]ime mult@.
2. {i, iaca, un bubos, venind, s@
^nchina Lui, zicând: Doamne, de vei
vrea, po]i-m@ cur@]i.
3. {i, tinzând Iisus mâna, atinse pre
el, zicând: Voia Mi-e, cur@]ea}te-te. {i
numaidecât i s@ cur@]i lui gub@viia.
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BB
38. {i zicea lor ^ntru ^nv@]@tura Lui:
Socoti]i-v@ de c@rturarii carii le place a
^mbla ^n podoabe }i ^nchin@ciune ^n
târguri,
39. {i }@derile ^ntâiu ^n s@boar@ }i
}@deri mai ^nainte la ospea]e,
40. Carii ^nghit casele v@duvelor }i cu
prilej ^ndelung rug@ciune f@când; ace}tia
vor lua mai grea judecat@.
41. {i, }@zând Iisus dirept visterie,
priviia cum arunc@ mul]imea bani ^n
vistiariu, }i mul]i boga]i arunca mult.
42. {i, viind o v@duo s@rac@, arunc@
doi fileari, ce easte um condrant.

BB
Sau cum po]i zice fratelui t@u: Frate,
las@ s@ sco]u a]apocul cel den ochiul t@u,
tu bârna cea den ochiul t@u nu v@zând?
F@]arnice, scoate ^ntâiu bârna den ochiul
t@u, }i atuncea vei c@uta s@ sco]i a}chiia
cea den ochiul fratelui t@u.

B Aron (Ms. rom. 22)
38. {i le zicea ^ntru ^nv@]@tura Sa:
P@zi]i-v@ de c@rturarii carii vreau ^n
ve}minte lunji a umbla }i a le s@ da
^nchin@ciuni prin târguri,
39. {i a }edea pre scaunele ceale dintâi
^n sinagoguri }i }ederile dintâi la ospea]e,
40. Carii ^mbuc@ casele v@duvelor supt
ar@tare de rug@ciune lung@; ace}tia vor
lua mai mare judecat@.
41. {i, }ezând Iisus ^n preajma vistieriei,
S@ uita cum arunca gloata bani ^n vistierie.
42. Iar@ venind o v@duv@ s@rac@, au
aruncat doi fileari, care easte un condrat.

BBl
Sau cum po]i zice fratelui t@u: Frate,
las@ s@ sco] gozul care easte ^n ochiul
t@u, ^nsu]i nev@zând bârna care easte
^n ochiul t@u? F@]arnice, scoate ^ntâiu
bârna din ochiul t@u, }i atunci vei vedea
s@ sco]i gozul [glosat: }tercul] din ochiul
fratelui t@u.

B Aron (Ms. rom. 22)
Au cum po]i zice fratelui t@u: Frate,
las@ s@ sco] o]apocul din ochiul t@u,
nev@zând tu bârna ^n ochiul t@u?
F@]arnice, leap@d@ ^ntâi bârna din ochiul
t@u, }i atunci vei vedea s@ sco]i o]apocul
din ochiul fr@]âne-t@u.

Sub aspectul limbii literare, versiunea evangheliilor
^n traducerea lui Micu se remarc@ prin modernitatea
expresiei, textul nefiind tributar, ^n mod vizibil,
transpunerilor anterioare. Unele coresponden]e
lexicale deta}eaz@ edi]ia din 1795 fa]@ de celelalte
versiuni: CT, BB, B Aron gloate  NT mul]ime  BBl
noroade (Mt 8, 1); CT stricat (CT)  NT, BB, B Aron
bubos  BBl lepros, glosat prin bubos (Mt 8, 2); CT
n@rodul  NT, BB mul]imea  B Aron gloata  BBl
norodul (Mc 12, 41); CT }tercul  NT, B Aron
o]apocul  BB a]apocul/a}chiia  BBl gozul, adnotat,
^n a doua ocuren]@, prin }tercul (Lc 6, 42).
Chiar }i numai câteva dintre concordan]ele
lingvistice prezentate ne relev@ dependen]a Bibliei de
la Bucure}ti }i, ^n parte, a lui P.P. Aron, de Noul Testament de la B@lgrad, cu care Biblia de la Blaj nu are
atâtea elemente de convergen]@. De altfel, influen]ele
edi]iei din 1648 asupra celei din 1688 au fost deja
eviden]iate, reg@sindu-se, de pild@, ^n identitatea
predosloviilor la Evangheliile dup@ Marcu, Luca }i
Ioan, cu totul diferite ^ns@ ^n edi]ia din 1795. Am
remarcat, pe de alt@ parte, câteva puncte comune cu
Tetraevanghelul lui Coresi, S. Micu fiind la curent,
desigur, cu versiunea bra}ovean@ din 1561.
%n fine, leg@turile de filia]ie pot fi extinse }i ^n cel@lalt
sens, ^n care, luând ca arhetip edi]ia de la Blaj, vom
putea detecta influen]a pe care a exercitat-o, timp de
peste un secol, asupra limbajului biblic românesc. Este
de ordinul eviden]ei c@ Biblia de la Petersburg, din
1819, Biblia de la Buz@u, ap@rut@, ^n cinci volume,
^ntre 1854-1856, apoi cea tip@rit@ sub supravegherea
}i binecuvântarea mitropolitului Andrei {aguna, la
Sibiu, ^ntre anii 1856-1858, precum }i, ^ntr-o anumit@
m@sur@, Biblia Sinodal@, ap@rut@ la Bucure}ti, ^n
1914, sunt ^ndatorate traducerii lui Samuil Micu, pe
care nu ^ntotdeauna o recunosc. Cu mult@ onestitate,
episcopul Filotei m@rturisea ^n precuvântarea edi]iei

BBl
38. {i zicea lor ^ntru ^nv@]@tura Sa:
P@zi]i-v@ de c@rturarii c@rora le place a
umbla ^n haine lungi }i carii iubesc
^ntreb@rile de s@n@tate prin târguri,
39. {i }ederile mai sus la adun@ri }i a
}edea mai ^nainte la ospea]e,
40. Carii m@nânc@ casele v@duvelor }i
cu f@]@rie ^ndelung s@ roag@; ace}tia vor
lua mai grea judecat@.
41. {i, }ezând Iisus ^mprotiva vistieriei,
privea cum arunc@ norodul bani ^n
vistierie, }i mul]i boga]i arunca mult.
42. {i, venind o v@duv@ s@rac@, au
aruncat doi fileari, ce easte un condrat.
Lc 6, 42

CT
Sau cum po]i zice fratelui t@u: Frate, las@
s@ iau }tercul ce easte ^n ochiul t@u, ^nsu]i
fiind ^n ochiul t@u b@rna nu vezi? F@]arnice,
ia ^ntâiu b@rna den ochiul t@u }i atunce
caut@ de ia }tercul den ochiul fratelui t@u.
NT
Sau cum po]i zice fratelui t@u: Frate,
las@ s@ sco] o]apocul den ochiul t@u, }i
fiind b@rna ^n ochiul t@u nu o socote}ti?
F@]arnice, scoate ^nt@iu b@rna den ochiul
t@u, }i atuncea c@ut@ s@ sco]i o]apocul den
ochiul fratelui t@u.
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buzoiene c@ dintre Bibliile tip@rite ^n limba noastr@
mai bine t@lm@cit@ }i mai luminat la ^n]eles este cea
de la Blaju. %n reproducerile }i prelucr@rile edi]iei din
1795 au putut interveni, ^n diferite grade, unele
modific@ri de ordin grafic, fonetic sau lexical, ^ns@
acestea nu le confer@ statutul de versiuni independente, care s@ le distan]eze de versiunea lui Micu, ^n
urma unei confrunt@ri sistematice cu originalul str@in
al traducerii. Vom ilustra aceast@ aser]iune printr-un
alt paralelism din Vechiul Testament, ^n care vom avea
ca mijloace de compara]ie Biblia de la Bucure}ti
(BB), Biblia de la Blaj (BBl), Biblia din 1819 (B 1819),
Biblia de la Buz@u (BBz), Biblia lui Andrei {aguna
(B{ag) }i Biblia Sinodal@ din 1914 (B 1914):
Iov 16, 2-14

BB
2. Auzit-am ca aceastea multe,
mângâitori de reale, to]i.
3. Pentru c@ci? Au rânduial@ easte
graiurile duhului? Sau ce va dodei pre
tine, c@ci vei r@spunde? {i eu ca }i voi
voiu gr@i, de ar fi supus sufletul vostru în
locul cestuia al mieu.
4. {i apoi voiu s@ri întru voi cu graiuri
}i voiu cl@ti asupra voastr@ capul mieu.
5. {i fie vârtute în rostul mieu, }i
pornirea buzelor nu voiu pregeta.
6. C@ de voiu gr@i, nu voiu durea rana,
iar@ de voiu }i t@cea, ce mai pu]in m@
voiu r@ni?
7. Iar@ acum prea trudit m-au f@cut,
n@uc, putred, }i te-ai apucat de mine.
8. Întru m@rturie m-am f@cut }i s@ scul@
întru mine minciuna mea, în fa]a mea au
dat r@spuns.
9. Cu urgie ispr@vindu-}, m@ oborî,
scâr}ni asupra mea din]ii, s@ge]ile
bântuitoriului Lui pre mine c@zur@.
10. Cu ]aglele ochilor au s@rit, cu
ascu]it m-au lovit în genunche, }i cu to]i
odat@ foarte au alergat asupra mea.
11. Pentru c@ m@ deade Domnul în
mânile nedirep]ilor, }i spre cei necura]i
m@ arunc@.
12. Fiind în pace, m@ r@sipi, luându-m@
de chic@, m@ zmulse.
13. Puse-m@ ca pre un strajnic, încunjurar@-m@ cu fu}tiuri, lovind în mu}chii
miei nemilostivindu-s@, au v@rsat la
p@mânt hiiarea mea.
14. Oborâr@-m@ stârv preste stârv,
alergar@ c@tr@ mine cei ce putea.

5. {i s@ fie t@rie în gura mea, }i pornirea
buzelor nu o voiu pregeta.
6. C@ de voiu gr@i, nu m@ va durea
rana, }i de voiu }i t@cea, au mai pu]in
m@ voiu r@ni?
7. Iar@ acum trudit }i m-au f@cut nebun
}i putr@d, }i te-ai apucat de mine.
8. Întru m@rturie m-am f@cut }i s-au
sculat asupra mea minciuna mea,
împrotiva fea]ii meale au r@spuns.
9. C@ m@nie pornindu-s@ m-au oborât,
scâr}nit-au asupra mea cu din]ii, s@ge]ile
tiranilor preste mine au c@zut.
10. Cu c@utarea ochilor au n@v@lit, cu
ascu]itul m-au lovit în genunche, }i odat@
au alergat asupra mea.
11. C@ m-au dat Domnul în mâinile
nedrep]ilor, }i la cei necredincio}i m-au
aruncat.
12. În pace fiind m-au r@sipit }i,
apucându-m@ de p@r, m-au smuls, pusum-au ca un semn.
13. Încungiuratu-m-au cu l@nci, care
le-au aruncat în r@runchii miei, f@r@ de
mil@ au v@rsat pre p@mânt fiiarea mea.
14. Oborâtu-m-a c@deare preste
c@deare, alergat-au asupra mea cei
putearnici.
B 1819
2. Multe de aceastea am auzit,
mâng@itori celor r@i sânte]i to]i.
3. C@ ce este? Au easte rânduial@ în
cuvintele duhului? Sau în ce-]i va fi greu
a r@spunde?
4. {i eu ca voi gr@iesc, de ar fi pus
sufletul vostru în locul sufletului mieu, }i
eu v-a} gr@i voao cuvinte, a} cl@ti capul
ca }i voi.
5. {i s@ fie t@rie în gura mea, }i pornirea
buzelor nu o voiu cru]a.
6. C@ de voiu gr@i, nu m@ va durea
rana, }i de voiu }i t@cea, au mai pu]in
m@ voiu r@ni?
7. Iar@ acum trudit }i m-ai f@cut nebun
}i putred, }i te-ai apucat de mine.
8. Întru m@rturie m-am f@cut }i s-au
sculat asupra mea minciuna mea,
împrotiva fea]ii meale au r@spuns.
9. C@ mânie pornindu-s@ m-au oborât,
scâr}nit-au asupra mea cu din]ii, s@ge]ile
tiranilor preste mine au c@zut.
10. Cu c@utarea ochilor au n@v@lit, cu
ascu]itul m-au lovit în genunche, }i odat@
au alergat asupra mea.
11. C@ m-au dat Domnul în mâinile
nedrep]ilor, }i la cei necredincio}i m-au
aruncat.
12. În pace fiind m-au r@sipit, }i
apucându-m@ de p@r, m-au smuls, pusum-au ca un semn.
13. Încungiuratu-m-au cu l@nci, care
le-au aruncat în r@runchii miei, f@r@ de
mil@ au v@rsat pre p@mânt fiiarea mea.

BBl
2. Multe de aceastea am auzit,
mâng@itori celor r@i sânte]i to]i.
3. C@ ce e? Au easte rânduial@ în
cuvintele duhului? Sau în ce-]i va fi greu
a r@spunde?
4. {i eu ca voi gr@iesc, de ar fi pus
sufletul vostru în locul sufletului mieu, }i
eu v-a} gr@i voao cuvinte, a} cl@ti capul
ca }i voi.
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14. Oborâtu-m-a c@deare preste
c@deare, alergat-au asupra mea cei
putearnici.

8. Întru m@rturie m-am f@cut }i s-au
sculat asupra mea minciuna mea,
împrotiva fea]ii meale au r@spuns.
9. C@ mânie pornindu-s@ m-au oborât,
scâr}nit-au asupra mea cu din]ii, s@ge]ile
tiranilor preste mine au c@zut.
10. Cu c@utarea ochilor au n@v@lit, cu
ascu]itul m-au lovit în genunche, }i odat@
au alergat asupra mea.
11. C@ m-au dat Domnul în mânile
nedrep]ilor, }i la cei necredincio}i m-au
aruncat.
12. În pace fiind m-au r@sipit }i,
apucându-m@ de p@r, m-au smuls, pusum-au ca un semn.
13. Încungiuratu-m-au cu l@nci, care
le-au aruncat în r@runchii mei, f@r@ de
mil@ au v@rsat pre p@mânt fiiarea mea.
14. Oborâtu-m-a c@deare preste
c@deare, alergat-au asupra mea cei
putearnici.

BBz
2. Multe de aceastea am auzit,
mângâitori celor r@i sânte]i to]i.
3. C@ ce este? Au este rânduial@ în
cuvintele duhului? Sau în ce-]i va fi greu
a r@spunde?
4. {i eu ca voi gr@iesc, de ar fi pus
sufletul vostru în locul sufletului mieu, }i
eu v-a} gr@i vou@ cuvinte ca acestea }i
a} cl@ti capul ca }i voi.
5. {i s@ fie t@rie în gura mea, }i pornirea
buzelor nu o voiu pregeta.
6. C@ de voiu gr@i, nu m@ va durea
rana, }i de voiu t@cea, au mai pu]in m@
voiu r@ni?
7. Iar@ acum trudit, m-ai f@cut nebun
}i putred, }i te-ai apucat pornit asupra
mea.
8. Întru m@rturie m-am f@cut }i
sculându-se asupra mea minciuna mea,
împrotiva fe]ii mele a r@spuns.
9. C@ m@nie pornindu-se m-au oborât,
scrâ}nit-au asupra mea cu din]ii, s@ge]ile
tiranilor preste mine au c@zut.
10. Cu c@utarea ochilor au n@v@lit, cu
ascu]itul m-au lovit în genunche, }i odat@
au alergat asupra mea.
11. C@ m-au dat Domnul în mâinile
nedrep]ilor, }i la cei necredincio}i m-au
aruncat.
12. În pace fiind m-au risipit }i,
apucându-m@ de p@r, m-au smuls, pusum-au ca un semn.
13. Încungiuratu-m-au cu l@nci, care
le-au aruncat în r@runchii miei, f@r@ de
mil@ au v@rsat pre p@mânt fierea mea.
14. Oborâtu-m-a c@dere preste c@dere,
alergat-au asupra mea cei puternici.

B 1914
2. Multe de acestea am auzit,
mângâitori de rele sunte]i to]i.
3. C@ ce este? Oare au vreo rânduial@
aceste vorbe în vânt? Sau ce te împinge
a r@spunde?
4. {i eu ca voi a} gr@i, de ar fi pus
sufletul vostru în locul sufletului meu, }i
eu v-a} gr@i vou@ cuvinte, a} cl@ti capul
ca }i voi.
5. {i s@ fie t@rie în gura mea, }i nu voiu
întârzia a deschide buzele mele.
6. C@ de voiu gr@i, nu m@ va durea
rana, }i de voiu t@cea, au mai pu]in m@
voiu r@ni?
7. Iar acum trudit, m-ai f@cut nebun }i
istovit, te-ai pornit asupra mea.
8. Întru m@rturie m-am f@cut }i m-am
ridicat împrotiva celui ce min]e}te de
mine, împrotiva celui ce-mi r@spunde în
fa]@.
9. C@ mânia pornindu-se m-au oborât,
scrâ}nit-au asupra mea cu din]ii, s@ge]ile
tiranilor preste mine au c@zut.
10. Cu c@utarea ochilor au n@v@lit, cu
ascu]itul m-au lovit în genunche, }i odat@
au alergat asupra mea.
11. C@ m-au dat Domnul în mâinile
celor nedrep]i, }i la cei nelegiui]i m-au
aruncat.
12. În pace fiind m-au risipit }i,
apucându-m@ de p@r, m-au smuls, pusum-au ca un semn.
13. Încungiuratu-m-au cu l@nci, care
le-au aruncat în r@runchii mei, f@r@ de
mil@ au v@rsat pre p@mânt fierea mea.
14. Oborâtu-m-a durere preste durere,
alergat-au asupra mea cei puternici.

B{ag
2. Multe de aceastea am auzit,
mâng@itori celor r@i sânte]i to]i.
3. C@ ce easte? Au easte rânduial@ în
cuvintele duhului? Sau în ce-]i va fi greu
a r@spunde?
4. {i eu ca voi gr@iesc, de ar fi pus
sufletul vostru în locul sufletului meu, }i
eu v-a} gr@i voao cuvinte, a} cl@ti capul
ca }i voi.
5. {i s@ fie t@rie în gura mea, }i pornirea
buzelor nu o voiu cru]a.
6. C@ de voiu gr@i, nu m@ va durea
rana, }i de voiu }i t@cea, au mai pu]in
m@ voiu r@ni?
7. Iar@ acum trudit }i m-ai f@cut nebun
}i putred, }i te-ai apucat de mine.
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S@ sintetiz@m coresponden]ele lexicale, discordante
fa]@ de BB, care apar ^n aceste fragmente: BB graiurile
 BBl , B1819, BBz, B{ag cuvintele  B 1914 vorbe;
BB ce va dodei  BBl, B1819, BBz, B{ag ce-]i va fi
greu  B 1914 ce te ^mpinge; BB vârtute  BBl, B
1819, BBz, B{ag, B1914 t@rie; BB rostul  BBl,
B1819, BBz, B{ag, B1914 gura; BB, BBl, BBz voiu
pregeta  B1819, B{ag voiu cru]a  B1914 voiu
^ntârzia; BB n@uc  BBl, B1819, BBz, B{ag, B1914
nebun; BB urgie  BBl, B1819, BBz, B{ag, B1914
mânie(a); BB bântuitoriului  BBl, B1819, BBz, B{ag,
B1914 tiranilor; BB ]aglele ochilor  BBl, B1819, BBz,
B{ag, B1914 c@utarea ochilor; BB chic@  BBl,
B1819, BBz, B{ag, B1914 p@r; BB strajnic  BBl,
B1819, BBz, B{ag, B1914 semn; BB fu}tiuri  BBl,
B1819, BBz, B{ag, B1914 l@nci; BB mu}chii  BBl,
B1819, BBz, B{ag, B1914 r@runchii; BB stârv  BBl,
B1819, BBz, B{ag c@deare/c@dere  B1914 durere;
BB cei ce putea  BBl, B1819, BBz, B{ag, B1941 cei
putearnici/puternici.
Dihotomia lingvistic@ dintre Biblia de la Bucure}ti,
pe de o parte, }i Biblia de la Blaj, ^mpreun@ cu
reproducerile ei din aniii 1819, 1854-1856 }i
1856-1858, pe de alt@ parte, se percepe f@r@ dificultate.
%n ceea ce prive}te unele neconcordan]e ^nregistrate
^n cuprinsul edi]iei din 1914, acestea ar pleda pentru
^ncadrarea ei ^n categoria prelucr@rilor dup@ Biblia
din 1795. Ni se pare, de aceea, nemotivat@ ^ncercarea
unor autori de a minimaliza originalitatea traducerii
lui S. Micu, pe care o consider@ tributar@ edi]iei din
1688, ca }i opinia dup@ care reedit@rile ulterioare nu
ar fi atât de fidele Bibliei de la Blaj29.

CONCORDAN[E LINGVISTICE
paralel@ lingvistic@ mai am@nun]it@ ^ntre
Biblia de la Bucure}ti }i Biblia de la Blaj
ne ofer@ argumente ^n plus privind rolul mult
sporit pe care edi]ia din 1795 l-a jucat ^n
procesul de unificare a limbii române literare. Mult
supralicitat@, comparat@ cu Biblia lui Martin Luther,
Biblia lui {erban Cantacuzino a fost considerat@, ^n
mod exagerat, modelul prin care s-a impus definitiv
graiul muntean ca baz@ a limbii literare. Devenit@ un
loc comun ^n istoriile noastre literare, aceast@ idee
preconceput@ a fost reanalizat@ de I. Ghe]ie, care a
demonstrat conving@tor c@ particularit@]ile pe care le
prezint@ edi]ia din 1688 contravin, de fapt, normelor
tradi]ionale ale scrierilor muntene}ti, fixate prin
tip@riturile lui Coresi, }i se distan]eaz@, totodat@, de
normele unice supradialectale ale românei literare,
cristalizat@ definitiv ^n a doua jum@tate a secolului al
XIX-lea30.
Analiza comparativ@ a celor dou@ texte ne relev@,
mai ^ntâi, faptul c@ limba Bibliei de la Bucure}ti este
mult dominat@ de moldovenisme (explicabile prin

interven]ia tipografilor }i a diortositorului Mitrofan),
precum }i de muntenisme respinse de tradi]ia scrisului
literar din [ara Româneasc@. Afirma]ia plin@ de
severitate a lui Samuil Micu, dup@ care edi]ia din 1688
s-ar fi tip@rit cu foarte ^ntunecat@ }i ^ncurcat@ a}ezare
}i ^ntocmire a graiului românesc se confirm@, dup@
cum vom vedea, ^n mare m@sur@. Pe de alt@ parte,
Biblia de la Blaj, de}i se resimte de unele particularit@]i
nordice, prin câteva ardelenisme strecurate ^n unele
pasaje, reflect@, ^n esen]@, muntenizarea masiv@ pe
care o cunoscuse varianta literar@ din Transilvania
de sud-vest la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Vom trece ^n revist@, spre edificare, câteva dintre
particularit@]ile fonetice, morfologice }i lexicale pe
care le prezint@, comparativ, Biblia de la Bucure}ti }i
Biblia de la Blaj:
a) Vocala a este ^nlocuit@ ^n BB cu ea, dar s-a
p@strat ^n BBl: bleast@m@  blast@m@ (Nm 22, 17).
b) S-a p@strat ^n ambele edi]ii vechiul fonetism cu
@, netrecut la a, ^n p@har (Nm 17, 79), dar }i pahar@ 
p@har@ (Nm 7, 84).
c) Este conservat @ ^n cele dou@ texte: f@meiasc@
(Lv 3, 6), l@cuiesc (Is 23, 2), p@reate (I} 14, 29), r@sipit
(2 Rg 20, 22); ^n multe cazuri, @ a trecut ^n BBl la â:
r@dicaiu  râdicat-am (Ps 120, 1), r@sipi  râsipi (Is
24, 1); frecvent@ este }i trecerea lui @ la o, prin
asimilare vocalic@, ^n ed. 1795: n@rodului  norodului
(Sir 9, 22).
d) Fonetismele de tipul strein, striin sunt p@strate,
cu predilec]ie, ^n BB: striin  str@in (Dt 14, 21, Sir 8,
23, [22]), ne-au instreinat  ne-au ^nstr@inat (Bar 2,
11 [14]); cf. }i, ^n ambele edi]ii: strein (Pr 5, 17).
e) Formele cu e medial aton trecut la i predomin@
^n BB, spre deosebire de BBl: baliga  balega (Lv 4,
11), judic@tori  judec@tori (2 Par 34, 13), pântecile 
pântecele (Lv 4, 11), pe}tira  pe}tera (Fc 23, 9),
priiatinul  priiatenul (Sir 12, 9 [11]), scaunile 
scaonele (Idt 9, 4), suli]ile  suli]ele (Idt 7, 8), uli]ile 
uli]ele (Idt 7, 20); ^n ambele tip@rituri apare }i priiatin
(Pr 17, 18), sau, ^n sens invers, izolat, priiaten  priiatin
(Sir 6, 9).
f) Un fonetism moldovenesc cu e este ^nlocuit ^n
BBl cu @: nedejdui  au n@d@jduit (Ps 90, 14).
g) Formele cu i men]inute ^n BB s-au sincopat ^n
BBl : direapta  dreapta (Iona 4, 12), dirept@]ile 
drept@]ile (Bar 2, 14 [19]), s-au ^ndireptat  s-au
^ndreptat (Sir 49, 3).
h) %n schimb, un fonetism cu â trecut la i (form@
analogic@) apare numai ^n BBl: tân@r  tin@r (Fc 42,
15, 43, 3, Dt 1, 39), al@turi de tân@rului (Pr 22, 15).
Fenomenul se mai ^ntâlne}te ^n prezent ^n zona
Banat-Hunedoara, ^n p@r]ile Mure}ului mijlociu }i a
Târnavelor, cu ramifica]ii pân@ ^nspre Sibiu }i Bra}ov,
precum }i ^n ^ntreaga Oltenie (cf. Atlasul lingvistic
român I, vol. II, h. 179).
i) Diftongarea lui â, ^n cuvinte de tipul pâine,
este oscilant@: fonetismul etimologic se men]ine ^n

Nicolae I. Nicolaescu, Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele edi]ii ale Bibliei ^n Biserica
Ortodox@ Român@, ^n Studii teologice, XXVI, 1974, nr. 7-8, p. 504-512.
30
Ion Ghe]ie, Biblia de la Bucure}ti }i procesul de unificare a limbii române literare, ^n Studii de limb@
literar@ }i filologie, vol. II, 1972, p. 53-66.
29
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moi sunt comune: ^n]elepciunea (Ecc 9, 15), ]i]elor
(Fc 49, 25), au zemislit (Cânt 8, 2); ^n alte situa]ii
^ns@, rostirile moi din BB s-au durificat ^n BBl, potrivit
r@spândirii dialectale a fenomenului: cet@]ean 
cet@]anului (Pr 24, 28), ^n]elept  ^n]@lept (Pr 9, 12,
Ecc 9, 10), seca  s@ca (Is 19, 5), semin]iei  s@min]iei
(I} 32, 13, Dt 11, 9), sine  sâne (Nm 16, 5).
Dac@ ^n BB grafiile hipercorecte de acest tip apar
sporadic, ^n BBl ele sunt mai frecvente: simbetelor 
sâmbetelor (Nm 28, 9); dar }i: c@zând  c@zind (Pr
25, 20), de}chizând  de}chizind (Dt 15, 8), ^nv@]ând
 ^nv@]ind (Mc 14, 49), r@spunzând  r@spunzind (Ios
24, 16, Is 3, 6), v@zând  v@zind (Fc 43, 18, Dt 9, 16,
Mt 13, 13).
p) Fa]@ de durificarea lui }, j, ^nainte de e, i,
generalizat@ ^n BB, ^n BBl predomin@ rostirile moi,
care s-au men]inut }i atunci când diftongul ea se afla
^n pozi]ie moale: a}a  a}ea (Fc 50, 3), coaja  coajea
(Cânt 6, 6), de}@rt@ciune  de}ert@ciune (Ecc 2, 1),
doj@nea}te  dojenea}te (Sir 11, 7), j@luindu-se 
jeluindu-s@ (Pr 26, 24), jârt@vnicul  jertvenicul (Jd 6,
25), jâdovii  jidovii (Ezr 1, 19), s@ sfâr}@sc  s@
sfâr}esc (Bar 2, 13 [18]), s@ slujasc@  s@ slujeasc@
(Dt 29, 18), }apte  }eapte (Fc 29, 18), }arpe  }earpe
(Fc 49, 17, I} 4, 3), }ase  }ease (Fc 30, 20), }@zi 
}ezi (1 Rg 22, 23), u}a  u}ea (I} 33, 10), vr@jâtori 
vr@jitori (Lv 20, 6); izolat, apare, ^n ambele edi]ii,
forma }arpele (In 3, 14); cf. }i BBl }apte (Ps 78, 13),
^n BB numeralul fiind redat cu cifr@.
r) %n privin]a red@rii lui j + o, u latin, apar mai multe
situa]ii, dintre care, mai ^ntâi, le consemn@m pe cele ^n
care fricativa j este r@spândit@, de regul@, ^n ambele
tip@rituri: ajutoriu (Sir 8, 21 [20]), ^mprejur (I} 37, 11,
12, 1 Par 10, 9); ^n alte cazuri, lui j din BB ^i corespunde
^n BBl africata g: ^mprejur  ^mpregiur (I} 32, 2, 3 Rg
7, 11), ^ncunjurar@  au ^ncungiurat (3 Rg 22, 32),
putrejune  putregiune (Is 14, 11); uneori, aceste forme
sunt comune: ^ncungiura (Idt 10, 19); nu pu]ine sunt
situa]iile inverse ^ns@, ^n care lui g din BB ^i corespunde
j ^n BBl: agiutoriul  ajutoriul (Pr 21, 31), batgiocurea}te
 batjocorea}te (Pr 15, 5), giunghiiare  junghiiare (Pr
7, 22), giur@mânt  jur@mânt (Tob 8, 15 [21]),
^ncungiurare  ^ncunjurarea (Pr 1, 27).
s) Din compararea tr@s@turilor morfologice re]inem
forma substantivului tat@, care ^n BB este tatul (2 Rg
15, 7, Mc 8, 38), specific@ graiurilor din Moldova, ^n
opozi]ie cu forma literar@ din BBl; sunt comune
pluralele neutre ^n @: car@le (I} 14, 9), hotar@le (Ps
147, 3); articolul posesiv a invariabil este normalizat
^n edi]ia de la Blaj: pentru p@catele meale }i a p@rin]ilor
miei  dup@ p@catele meale }i ale p@rin]ilor miei (Tob
3, 4 [5]); o form@ tare de perfect simplu din BB este
transformat@ ^n perfectul compus ^n BBl: m@ prinset
 m-a]i prins; fa]@ de imperativul adu din BB, ^n BBl
apare forma particular@ ado (Ecc 12, 1).
}) Paragraful cel mai semnificativ privind evolu]ia
normelor literare ^n Biblia de la Blaj ^l constituie cel
privitor la lexic, ^n care elementele de tip nordic sunt
mai pu]in numeroase ca ^n edi]ia din 1688,
concomitent cu ^nmul]irea celor de tip sudic. %n mod
paradoxal, procesul de muntenizare este mai
accentuat ^ntr-o tip@ritur@ din Transilvania, fa]@ de
una ap@rut@ la Bucure}ti. Iat@ aceast@ paralel@,


ambele texte, ^n forme precum cânii (3 Rg 14, 11),
mâne (I} 32, 5), mânile (Fc 39, 12, 13, 3 Rg 7, 32);
formelor epentetice din BB, r@spândite ^n [ara
Româneasc@, li se contrapun ^n BBl cele cu â:
câineasc@  câneasc@ (I} 8, 22), câinii  cânii (3 Rg
21, 19, 24), câinele  cânele (Tob 11, 3), mâine 
mâne (Nm 14, 25, Ios 4, 6, 3 Rg 19, 11), mâinile 
mânile (I} 15, 17, Mc 8, 23), pâine  pâne (Fc 37, 25,
3 Rg 18, 13, Mc 8, 14, Lc 4, 3); este interesant c@ ^n
unele forme nediftongate din BB apare ^n BBl
epenteza lui i: mânile  mâinile (Fc 27, 22, I} 9, 29,
33, Lv 8, 18), interven]ie care apar]ine tipografilor de
la Blaj, ^ntrucât ^n toate cazurile protograful traducerii
(Ms. rom. 70, 71 }i 111) prezint@ forma mânile; aceea}i
inadverten]@ fa]@ de manuscrisul lui Micu am
^ntâlnit-o }i ^n cazul formelor pâine (Fc 40, 1, Nm 15,
20), pâinile (Nm 15, 19), epentetice ^n ambele edi]ii,
dar care prezint@ ^n manuscris fonetismul originar.
j) %n cazul lui ^ etimologic din ^mbla, ^mplea, p@strat
par]ial ^n BB, ^n BBl s-a adoptat norma literar@: s-au
^mplut  s-au umplut (Dt 34, 9), s@ ^mple  s@ umpl@
(Is 8, 8), ^mbla]i  umbla]i (In 12, 35).
k) Unele forme ^n care u a trecut la o au fost
restabilite ^n BBl: conoa}te  cunoa}te (Sol 9, 13).
l) %n domeniul consonantismului, men]ion@m mai
^ntâi durificarea labialelor numai ^n BB, o particularitate nemunteneasc@ de limb@: s@ clipasc@  s@
clipeasc@ (Pr 4, 25), p@scarii  pescarii (Is 19, 8), vacul
vacului  veacul veacului (Ps 9, 18), s@ vorovasc@ 
s@ vorbeasc@ (Pr 6, 22); opozi]ia se men]ine }i ^n
pozi]ia tare a labialei, reflectând ^n BBl situa]ia din
graiurile locale: b@ur@  au beut (I} 24, 11).
m) Palatalizarea labiodentalei f, care este frecvent@
^n BB, este normalizat@, de cele mai multe ori, ^n BBl:
hiar@  fiiar@ (Lv 17, 13, Ap 13, 11), hierul  fierul
(Ios 6, 19), hiar@le  fiiar@le (I} 23, 11, Iz 34, 25),
hiar@le  fierile (Dn 8, 4), hiarea  fiiarea (Pr 5, 4);
sporadic, fenomenul apare }i ^n BBl: hiar@  hiiar@
(Sol 17, 19), hiar@le  hiir@le (Ps 103, 12), herestraie
(Am 1, 3), hierestreului  herestreului (Idt 3, 11).
n) %n unele cuvinte de origine slav@, s-a men]inut
fonetismul etimologic ^n BB, potrivit graiului din nordul
Moldovei, pe când ^n BBl laringala h a evoluat, ^n
general, la f: pohta  pofta (Pr 6, 25), pohtea}te 
poftea}te (2 Rg 20, 11); apar }i excep]ii, ^n care
fonetismul originar este comun, de pild@ ^n poht@ (Sol
19, 11), ^n consonan]@ cu situa]ia din graiurile din
Muntenia }i sudul Transilvaniei; exist@ exemple ^n care
f, provenit din h, s-a sonorizat, trecând la v, ^n BBl:
praful  pravul (Dt 9, 21, Ep Ir 1, 10 [13]), cf. }i prah
 prav (Ep Ir 1, 14 [17]), vârful  vârvul (I} 24, 17).
o) Rostirea dur@ a lui s, z, ], dominant@ ^n BB, se
reg@se}te }i ^n BBl, ^n alternan]@ cu rostirile moi:
sângur (Pr 9, 12), s@mnu  s@mn (Lv 13, 23), z@ciuiala
(Tob 1, 7); unele forme dure devin moi ^n ed. 1795:
auzând  auzind (Idt 14, 7), s@ folosasc@  s@
foloseasc@ (Ep Ir 1, 57), s@ p@z@}ti  s@ p@ze}ti (Pr 7,
5), sara  seara (Dt 16, 16), s@mn  semn (Mc 8, 12),
sângur  singur (Is 2, 17), ]@rmure  ]ermure (Mt 13,
2), ]@ru}ii  ]eru}ele (Nm 3, 37), ]â]e  ]i]e (Ap 1, 13),
]â]ele  ]i]ele (Cânt 1, 1); BBl adopt@, ^n ultimele
exemple, rostirea moale a africatei ] }i ^n situa]iile ^n
care vocalele se g@seau ^n pozi]ie tare; unele rostiri

selectiv@, ^ntre BB }i BBl: acolisitura  obr@zniciia (Lc
11, 8), aluat  dospit (I} 34, 25), apestea}te 
z@bovea}te (Mt 24, 48), are]ii  berbecii (Fc 31, 10),
ariciul  hirogrilionul (Lv 11, 5), astrucat  ^ngropat
(Tob 2, 6), bahn@  b@l]i (Is 35, 7), bântuiale  ispite
(1 Ptr 1, 6), blagoslovit  binecuvântat (Fc 12, 2),
bogza  buha (Lv 11, 15), bozii  idolii (Fc 31, 19),
buzdugane  schiptruri semin]ii, neamuri (3 Rg 11,
31, 32, 35, 36), cantariu  cump@n@ (Dt 25, 13),
cantariu  punt (Dt 25, 15), c@u}@le  p@harale (Nm
4, 7), câmpului  ]arinei (Fc 2, 5), cerdac  foi}or (Mc
14, 15), chivot  corabie (Fc 6, 19), ciobot@ 
^nc@l]@minte (1Rg 12, 3, Am 2, 6), cioplitele  idolii
(I} 34, 13), cirezile  ciurdele (Dt 28, 4), cerezile 
ciurzile (Dt 28, 18), ciutura  vadra (Ecc 12, 6),
ciuturile  vas@le (In 2, 7), clicuit  strigat (Idt 14, 9),
coconii  pruncii (Lc 11, 7), concenire  sfâr}it (Sof
1, 19), copacii  arborile (Fc 23, 17), copila}  prunc
(Jd 8, 14), copilul  sluga (Sir 33, 30), copuzul 
al@uta (Fc 4, 21), co}ni]@  corf@ (I} 29, 3), cov@seala
 aluatul (Mc 8, 15, Lc 12, 1), cuhnii  buc@t@rii (Iz
46, 24), dan]uri  jocuri (Jd 9, 27), davir  oltariul (2
Par 5, 7), decindea  dincolo (Dt 1, 5, Ios 24, 2),
despuia]i  goli (Fc 3, 7), dodeiala  ^mbulzala (Dt
28, 53), dudeaile  sicomorii (3 Rg 10, 27 [28]), dum@i
 vorbi (Pr 15, 13 [12]), elam  pritvorul (2 Par 3, 4),
f@t@ciunile  rodurile (Jd 6, 4), fântâna  pu]ul (Ps 68,
19 [18]), fota  rochiia (Rut 3, 15), gard  p@retariu
(I} 26, 2), gâlcevi  turbur@ri (Pr 6, 14), gârl@  râu (I}
2, 5), gâtul  grumazi (1 Rg 17, 35), ghizdav@  mândr@
(Fc 29, 17), ginere  mire (Ps 18, 5, In 2, 9), gr@din@
 raiu (Fc 2, 8), gre}ul  poghircitura (Jd 8, 2), grobni]a
 mormântul (Dt 34, 6), hadâmul  famenul (Sol 3,
14), hicle}ug  pânditoriu (Sir 8, 14), istovul 
s@vâr}irea (Evr 13, 7), ^mpletitur@  salb@ (Nm 31,
50), jâtni]ele  c@m@rile (Dt 28, 5), judeca  pricea
(Jd 8, 1), la]u  curs@ (Pr 6, 2), limbi  neamuri (Fc
17, 6), lovituri  bolduri (Nm 33, 55), luoare  dar (I}
35, 23), mâ}coi  catâri (Fc 12, 16), merticul  m@sur@
(Lc 12, 42), mescând  turnând (Fc 40, 13), mociori]@
 b@l]i (Is 35, 7), muzaviriile  clevetirile (1 Ptr 2, 1),
nacealnici  pov@]uitorii (Jd 5, 15), na}terile  rodurile
(Dt 28, 11), n@rodul  neamul (Pr 14, 36 [35]), n@sipul
 arena, glosat: n@sipul (Ap 20, 8), n@strapa  fiiala
vas, cup@ (Ap 16, 4, 8), nesilie  pat (Cânt 3, 9),
nevast@  mireas@ (Sol 8, 2), obrezuia}te  taie
^mpregiur (Ios 5, 2), ol@cari  soli (1 Mac 5, 14), osiile
 c@ile (Sol 2, 9), om@tul  z@pada (Ps 147, 5), p@gubi
 globi (Dt 22, 19), p@rângile  z@voar@le (2 Par 5, 8),
p@sa]i  mearge]i (Ios 10, 24), pâng@rit  ^ntinat (Ap
14, 4), pleanuri  pr@zi (Idt 15, 8), pofal@  l@udat (Dt
26, 19), polcovnicul  c@pitanul (FAp 22, 24),
polimarele  aripile (Sir 9, 18), politia  cet@]@niia
(FAp 22, 28), polog  acoperemânt (Idt 10, 23),

poslu}nicul  sluga (Fc 15, 3), potical@  sminteal@
(Idt 12, 2), price  sfad@ (Pr 10, 13), pri}le]i 
nemearnici (Ps 145, 8), procleciune  bl@st@m (FAp
23, 14), r@d@cin@  trupin@ (Fc 49, 21), r@veneal@ 
umezal@ (Lc 8, 6), râvnire  pism@ (Iac 3, 16), rojdit 
sc@rpinat (Jd 8, 16), rostul  gura (Dt 18, 18), rudeniile
 casnicii (Pr 17, 9), sad  tuf@ (Fc 22, 13), sângifu 
fimbrii ciucuri (Nm 15, 38), sicriiu  corabie (Fc 6,
14), spata  armul (1Rg 9, 24), sud@lmi  oc@ri (Pr
10, 19), talani]@  curv@ (Sir 9, 3), toiagele  schiptrurile
(1 Rg 10, 19), toporul  s@curea (Dt 19, 5), trestiia 
condeiul (Ir 8, 8), truf@  laud@ (Idt 15, 11), turte 
pog@ci (Nm 11, 8, Jd 7, 13), ]âmbale  al@ute (1 Rg
18, 6), unde]ile de carne  furcu]ele (Nm 4, 14), urloiu
 }ipot (Sir 24, 31), usturoiul  aiuri (Nm 11, 5), vase
 luntri (Dt 28, 68), za  plato}ea (1 Rg 17, 38),
zavistiile  pizmele (1 Ptr 2, 1), z@podiia  valea (2 Rg
5, 22), zbir}tin@  aveare (2 Mac 12, 21), zbir}tin@ 
^mpiedec@ri (Idt 7, 2), zg@u  pântece (Fc 16, 4, Nm
3, 12).
Limitându-ne la aceast@ investiga]ie frontal@,
suntem ^n m@sur@ s@ caracteriz@m limba Bibliei de la
Blaj 31, care se deta}eaz@, ^n mod tran}ant, de aceea
a tip@riturii lui {erban Cantacuzino, puternic marcat@
de influen]a graiului moldovean. Versiunea realizat@
cu mult discern@m$nt de c@tre Samuil Micu reflect@,
^ntr-adev@r, oscila]iile variantei literare sud-vest
ardelene}ti, ^n care vechile deprinderi de a scrie
r@zb@teau uneori la suprafa]@. Fa]@ de tip@riturile
bl@jene din deceniile anterioare, care adoptaser@
modele muntene}ti mai omogene, Biblia din 1795 nu
a beneficiat de un prototip similar, ceea ce explic@
unele alternan]e fonetice, precum }i c$teva concesii
f@cute graiului local. %n mare parte ^ns@, ^n special
prin elementele de lexic pe care le vehiculeaz@, Biblia
lui Samuil Micu ilustreaz@ tendin]ele de unificare a
limbii rom$ne literare, care se manifestau tot mai pregnant ^n a doua jum@tate a secolului al XVIII-lea. Ni se
pare, prin urmare, elocvent@ caracterizarea pe care
Perpessicius o f@cea Bibliei de la Blaj, dup@ ce
descoperea ^n Glossa lui Eminescu sonuri desprinse,
imprevizibil, din Ecleziastul t@lm@cit de Samuil Micu:
O lectur@ comparativ@ a celor dou@ Biblii, de la 1688
}i de la 1795, apleac@ cump@na ^n favoarea celei de
a doua. {i nu e la Clain numai grija unei clarit@]i c$t
mai explicite, dovad@ argumentele ini]iale ale
capitolelor, glosele, explica]iile cuvintelor, cu cari e
^nlesnit@ lectura unui text bogat ^n arcane, dar este
mai cu seam@ grija unei continui rotunjiri a frazei, a
expresiei, a topicei32. Cuvintele filologului }i editorului
^mp@timit al poetului circumscriu, lapidar, nu numai
sensul unei afinit@]i elective, ci intui]ia profund@ a
valorilor perene ale spiritului, între care Cartea
c@r]ilor de la Blaj ocup@ un loc aparte.
EUGEN PAVEL

A se vedea, ^n acest sens, }i I. B@lan, op. cit., p. 167-187; Jacques Byck, Samuil Micu Klein, ^n Gazeta
literar@, III, nr. 20, 17 mai 1956; Perpessicius, Samuil Micu Clain, ^n Scriitori rom$ni, vol. I, Bucure}ti, 1986,
p. 57-80; Al. Andriescu, Elemente de stil oral ^n Noul Testament de la B@lgrad (1648) }i Biblia de la
Bucure}ti (1688), ^n compara]ie cu Biblia lui Micu (1795) }i Noul Testament de la Viena (1875), ^n
Analele }tiin]ifice ale Universit@]ii «Al.I. Cuza» Ia}i, sec]. III, Lingvistic@, XXXII, 1986, p. 47-53; idem, Biblia
de la Bucure}ti (1688) }i Biblia de la Blaj, ^n Dacoromania, VII, 1988, p. 195-201.
32
Perpessicius, op. cit., p. 71.
31
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NOT~ ASUPRA EDI[IEI
ip@rit@ prima oar@ la Blaj, în 1795, cea de-a
doua traducere integral@ a Sfintei Scripturi
în limba român@, apar]inând ilustrului
c@rturar al {colii Ardelene, Samuil Micu
(1745-1806), este readus@ acum în actualitate, într-o
edi]ie jubiliar@.
Tentativele anterioare de reeditare a Bibliei lui S.
Micu nu au lipsit, printre acestea înscriindu-se
ini]iativa unui erudit dasc@l al Blajului, Victor V.
Smigelschi, din primele decenii ale acestui secol.
Transcrierea sa, cola]ionat@ cu o nou@ edi]ie a
Septuagintei }i cu Vulgata, cuprindea unele corec]ii
ale edi]iei princeps (nemen]ionate în aparatul critic),
remarcându-se îns@ prin amplele comentarii din subsol
ale textului biblic (Ms. rom. 284, BAR, filiala Cluj).
Publicarea acestei versiuni pu]in modificate, care
cuprindea }i textele complementare ale primei edi]ii,
a fost mereu amânat@, astfel încât }i dup@ anul 1918
se mai f@ceau referiri la acele zvârcoliri neputincioase1 pentru editarea Bibliei. O nou@ edi]ie a
acestei prestigioase lucr@ri preg@tea, între cele dou@
r@zboaie mondiale, episcopul greco-catolic de la
Oradea, Valeriu Traian Fren]iu2, r@mas@ tot în faz@
de proiect. Dac@ ne reamintim c@ traducerea lui Micu
se datora îndemnului lui Ignatie Darabant, ajuns
episcop de Oradea, încerc@m s@ reg@sim, în mod
simbolic, ecourile unui mesaj peste timp, pe care un
prelat din aceea}i diecez@, PSS Virgil Bercea, îl va
duce la îndeplinire în zilele noastre.
Edi]ia de fa]@ are, în principal, atributele unei edi]ii
diplomatice interpretative, potrivit disocierilor criticii
textuale (François Masai, Alberto Chiari), propunându-}i obiective limitate, dar riguroase, în stabilirea
textului de baz@ }i transcrierea sa. Proiectul unei edi]ii
critice, în adev@ratul în]eles al termenului, pe care
colectivul de fa]@ l-a abordat deja, va consta într-o
reeditare sinoptic@ a Bibliei de la Blaj, în care vom
include traducerile paralele ale lui Petru Pavel Aron }i
Samuil Micu, prin compararea manuscriselor cu versiunea tip@rit@, cu emend@ri paleografice }i conjecturale mai extinse, în care vom fructifica, în aparatul
critic, lec]iunile }i comentariile din transcrierea lui
Victor V. Smigelschi.
Pentru intrarea în circuitul }tiin]ific imediat a
Bibliei din 1795, am propus un mod de editare pu]in
simplificat, cu un num@r redus de interven]ii: îndreptarea gre}elilor evidente de tipar, scrierea separat@
a unor cuvinte compuse (Emec-Ahor) }i scrierea
într-un cuvânt a celor care prezint@ un grad avansat
de fuziune (untdelemn), restabilirea între cro}ete a
literelor sau a cuvintelor omise, precum }i
completarea unui salt de tip bourdon. Textul a fost
stabilit prin examinarea mai multor exemplare,
redându-se varianta mai extins@ din cadrul
diferen]elor de tiraj, cum este cazul din Sir 26, unde
am transcris }i versetele suplimentare.

S-au efectuat câteva emend@ri necesare ale textului, dup@ cum urmeaz@:
a) La p. 25a/23, am transcris Laomim numele
tip@rit lomim (Fc 25, 3), corectat prin comparare
cu Ms. rom. 70 }i 111;
b) S-a corectat la p. 35a/25, dup@ protograful
traducerii, numele Asir, tip@rit Air1 (Fc 35, 26);
c) S-a transcris la p. 36a/46 Valenon, în loc de

Allenon (Fc 36, 38), conform ms.; cf. }i ed. Bos:
Ballenën;

d) Numele propriu Gola, tip@rit gre}it sub forma

pola (Fc 36, 40), la p. 36a/55, prin confuzia lui g cu
p, emendat dup@ ms.; cf. }i ed. Bos: Gwl¦;

e) La p. 146b/27, am transcris Suni numele propriu
tip@rit gre}it, de dou@ ori consecutiv, ;uni (Nm 26,
15); men]ion@m c@ numele s-a alterat pe parcursul
transcrierii, în Ms. rom. 71 fiind forma corect@ suni,
copiat@ în Ms. rom. 111 mai greu lizibil, care a permis
confuzia lui s cu o, redat de tipografi prin ;; cf. }i BB;
f) Tot o gre}eal@ de tipar, repetat@, de la p. 154a/
25, 26, a condus la alterarea numelui Mateca (Nm
33, 28, 29) sub forma matenka, mateika, în
manuscris fiind forma corect@ matekka, unde prima
slov@ k a fost confundat@ cu n, i;
g) La p. 204a/57, s-a tip@rit pamna, în loc de
tamna (Ios 15, 57), lec]iunea Tamna fiind corectat@
dup@ Septuaginta (cf. B. Complut, B Ald.: Qamn£);
h) A fost corectat numele propriu Neestan, tip@rit

pees•an (4 Rg 18, 4), la p. 340a/48; cf. ed. Bos:
Neesq£n;

i) La p. 444a/20, s-a transcris }tiin]a, tip@rit

f™in3a (Iov 12, 12), datorit@ unei confuzii între slovele
f }i 6; cf. ed. Bos: pist»mh;
j) S-a corectat lec]iunea zalei, tip@rit@ zilei (Iov
41, 3), de la p. 459a/34; cf. ed. Bos: soj; Vulgata:
indumentum;
k) La p. 486b, s-a completat saltul de tip bourdon
de la Ps 68, 41 (40), prin compara]ie cu edi]ia Psaltirii
ap@rut@ la Blaj în 1764: {i vor l@cui acolo, }i-l vor
mo}teni pre [dânsul, }i semin]iia robilor T@i vor
st@pâni pre] el, }i cei ce iubesc numele T@u vor l@cui
într-însul;
l) S-a corectat la p. 509a/28 goniia, tip@rit gin™9
(Ps 118, 150), potrivit edi]iilor anterioare ale Psaltirii;
m) În Noul Testament, la p. 55a/20, s-a îndreptat
forma numelui Ionan, tip@rit ”wann (Lc 3, 30),
lec]iune corectat@ în conformitate cu protograful lui
Micu (Ms. rom. 112);
n) S-a transcris, la p. 130b/31, Ptolomaida (FAp
21, 7), tip@rit gre}it ktolomaida, emendare dup@
Ms. rom. 92, BAR, filiala Cluj.

I. Modrigan, Cum a ap@rut Biblia lui Clain? Pe baz@ de documente inedite, ^n Cultura cre}tin@, VIII,
martie 1919, nr. 5-6, p. 96.
2
Ioan Georgescu, Tipografia seminarului din Blaj, în Boabe de grâu, V, 1934, nr. 1, p. 6.
1
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Observa]ie: La p. 668, s-au p@strat cele dou@
variante, Faturi (Iz 29, 14) }i Paturi (Iz 30, 14),
ocurente }i în Ms. rom. 115, acestea nefiind gre}eli
de copiere sau de tipar, ci oscila]ii ale traduc@torului
fa]@ de lec]iunile din diferite versiuni ale Septuagintei;
cf. ed. Bos: FaqwrÁj; B. Alex.: PaqourÁj; B. Ald.:
PaqoÚrhj.
Pe lâng@ aceste corecturi }i emend@ri ale unor
lec]iuni, au fost restabilite unele omisiuni de litere,
silabe sau cuvinte, precum: Ma[s]refont (Ios 11, 8);
Ma[ha]ti (Ios 13, 13); Noaptea mi-au pus în [loc] de
zi (Iov 17, 12); pus[t]nice}ti (Ps 119, 4); Sla[v@] (Ps
123, 8); r@s[p]l@ti (Pr 24, rezumat); dumbrava [de]
leamne (Ecc 2, 6); pre[s]te (Ir 11, rezumat); }i am
[rânduit] hotar@le lui (Mal 1, 3), cf. BB; Bos: taxa
t¦ Ória.
O lec]iune alterat@ printr-o liter@ în plus a fost
restabilit@: lipi, tip@rit lipsi (Iov 41, 6). Au fost operate, de asemenea, corecturile din erat@, cu excep]ia
unei singure semnal@ri pe care, potrivit protografului
traducerii, nu am luat-o în considera]ie: marh@ nu a
fost înlocuit cu marf@ (Dt 20, 14). Câteva gre}eli
minore de tipar, precum inadverten]ele dintre unele
colontitluri }i capitolele respective, au fost îndreptate
în mod tacit.
Locurile paralele au fost confruntate cu textul
Bibliei, precum }i cu trimiterile din versiunile moderne,
începând cu edi]ia din 1914, iar neconcordan]ele au
fost îndreptate între cro}ete. S-au completat asteriscurile, marginal }i în text, în func]ie de num@rul
trimiterilor la diferitele p@r]i ale unui verset.
S-a îndreptat tacit silaba]ia defectuoas@ uneori la
final de coloan@ sau de pagin@. Numerota]ia capitolelor }i a versetelor s-a f@cut potrivit edi]iilor moderne
ale Bibliei, respectiv cu cifre arabe atât pentru capitole,
cât }i pentru versete.
În structurarea edi]iei, s-a dispus, în partea stâng@,
reproducerea anastatic@ a textului cu caractere
chirilice, iar în partea dreapt@, transcrierea interpretativ@ a acestuia. În tehnoredactarea textului transcris,
s-a avut în vedere doar a}ezarea identic@ în coloan@
}i în pagin@, nu }i în rând.
Textul Bibliei a fost redat cu litere latine, în
transcriere interpretativ@, respectându-se realitatea sa
lingvistic@, f@r@ a se utiliza alte semne diacritice în
afara celor existente în ortografia actual@.
Corespondentele slovelor chirilice pe care le-am
adoptat în transcriere sunt urm@toarele:

a = a, b = b, v = v, g = g, g (+ e, i) = ghe,
ghi, d = d, c, e = e, ie, j = j, z = z, i, ™, ” = i,
k = c, k (+ e, i) = che, chi, l = l, m = m, n = n,
o, w = o, p = p, r = r, s = s, t, @ (variant@) = t,
• = t, ft, u, oy = u, f = f, h = h, 3 = ], q (+ a,
e, o) = cea, cio, 4 = }, 6 = }t, { = @, â, 1 = 0
(zero), @, i, š = ea, ia, ‘ = iu, 7 = â, @, ‹ = ia,
ea, 9 = ia, ea, x = x, > = i, v, u, 8= ps, – = în,
îm, î, n, 5 (+ e, i) = ge, gi. Slova — are în Biblia de
la Blaj numai valoarea de cifr@ (6).
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Se disting trei categorii de slove: slove care au un
singur corespondent fonetic; slove care au mai multe
valori fonetice; slove diferite care noteaz@ acela}i segment fonetic. În func]ie de dificult@]ile întâmpinate în
interpretarea valorii lor fonetice, slovele se împart în
dou@ categorii: slove care nu ridic@ probleme în stabilirea valorii lor }i, respectiv, slove care pun probleme
de interpretare, ultima categorie impunând câteva
disocia]ii }i exemplific@ri.
Vom trece în revist@, în continuare, grafiile susceptibile de mai multe interpret@ri, pe care am urm@rit s@
le trat@m unitar:
1. š (notat, de regul@, dup@ consoan@)
s-a transcris, în general, prin ea:
a) în forme de tipul kartš = cartea,
lšg{ = leag@, lumš = lumea.
b) în pozi]ia [e], în cuvinte de origine latin@
de tipul besšrek{ = besearec@, fšte =
feate, lš5e =leage, zšqe = zeace (cu š
accentuat urmat de un e în silaba urm@toare).
c) în cuvinte de origine slav@, precum:
nemšrnik = nemearnic, všqnik{ =
veacinic@ (unde este posibil@ conservarea
diftongului originar).
d) în alte cazuri, š s-a transcris prin ia:
aqc6š = ace}tia, jungšte = junghiate,
kšr = chiar, 4šu = }i-au.
2. 9 a fost redat prin ia sau prin ea, dup@
cum urmeaz@:
a) la ini]ial@ de cuvânt sau de silab@
(având valoarea lui ‹) s-a transcris ia: 9 =
ia (vb.), k{ru9 = c@ruia, –no96e =
înnoia}te, mu9re = muiare, qelu9 = celuia
etc.
b) unele nume proprii au fost transcrise
cu ea, conform tradi]iei: galile9 = Galileea,
”ude9 = Iudeea.
3. ‹ la ini]ial@ de silab@ s-a redat prin ia:
l{ku‹sk{ = l@cuiasc@, ‹ = ia (vb.),
m7ng7‹t = mângâiat, ‹r{ = iar@.
Excep]ie: 9, ‹ au fost redate prin ea (}i
nu prin ia) în cazul formelor pronominale: 9
= ea (pron. pers. fem. 3 sg.), 9le = eale
(pl.), aqš9 = aceaea, precum }i în cazul
formei verbului a fi: ‹ste = easte (}i nu

iaste).
Succesiunile ™a }i ™e se redau prin ea, e (}i
nu prin ia, ie), conform principiului
morfologic, care reglementeaz@ scrierea cu
ea/ia, e/ie dup@ consoanele palatale k, g.
Formele respective s-au transcris: chemând,
cheile, cheltuit, ghea]@, veghez (}i nu
chiemând, chieile, chieltuit, ghia]@, veghiez).
Au fost p@strate variantele care reflect@
oscila]ii de încadrare morfologic@: p@reache
 p@reachie, veache  veachie.

7. o, w apar de obicei cu valoarea o sau
uo. Ambele slove sunt folosite }i pentru a nota
diftongul oa, putând marca, eventual, }i un o
deschis. S-a transcris deci: plo9 = ploaia
(Dt 28, 24), 4opte = }oapte (2 Cor 12, 20).
S-a restabilit elementul semivocalic prin
notarea lui u în forme de tipul: a doa = a
doua, zaw = zauo, z”w = ziuo. În schimb,
grafii precum a d o a w a , n o a w ,
am7ndoaw s-au transcris ca atare: a
doaoa, noao, amândoao.

Succesiunile ™‹, ™9 în ab™9, k™9m{,
p™9rde, –p™‹dek{, v™‹3{, aprop™9, –
p{r{3™9, rob™9 s-au redat prin iia: abiia,
chiiam@, piiarde, împiiadec@, viia]@, apropiia,
împ@r@]iia, robiia; la fel sunt transcrise }i
numele proprii: Araviia, Iezechiia, Oziia,
Samariia. %n cazurile mi9m, 4™9y am
transcris ^ns@ mi-am, }i-au.

4. c, e la ini]ial@ de cuvânt }i de silab@, în
cuvinte române}ti, s-a transcris ie, potrivit
ortografiei actuale, în cuvinte de tipul: gr{esk
= gr@iesc, spue = spuie, c4it1 = ie}it,
crt{qune = iert@ciune, –k”ae = încheaie,
ploae = ploaie, trebue = trebuie.
S-a transcris îns@ e }i nu ie în paradigma
verbului a fi }i în cazul pronumelor personale
eu, el, ei. De asemenea, în unele nume proprii
str@ine }i în împrumuturi, la ini]iala cuvântului
sau a silabei s-a transcris e: Efes, Noe,
episcop. În schimb, Essan s-a transcris Iesan,
conform Septuagintei: Iess¦n.

8. ‘ final se red@ prin iu:
a) dup@ consoan@: ajutwr‘l1 =
ajutoriul, v7n{twr‘l1 = vân@toriul,
qer‘l1 = ceriul, r{bd{twr‘ =
r@bd@toriu.
b) dup@ vocal@: vo‘ = voiu, spu‘ =
spuiu, fi‘ = fiiu.
9. Slova –, folosit@ la ini]iala absolut@, s-a
redat prin în (–tru = întru, –kun5ura =
încungiura) sau prin îm (înainte de p, b, conform ortografiei actuale): –p{rat = împ@rat,
–protiv{ = împrotiv@. Dac@ dup@ – este
notat@ }i nazala, s-a transcris î: –n = în.

5. Ierul mare { }i iusul mare 7 sunt discuta]i
împreun@, deoarece în vechile texte române}ti
noteaz@ deopotriv@ pe @ }i pe â. În Biblia de la
Blaj exist@ tendin]a de a se folosi { cu valoarea
de @ }i 7 cu valoarea lui â: p{kat = p@cat,
r{spunse = r@spunse, iar d7n4™i = dân}ii,
p{m7nt = p@mânt etc. Exist@, totu}i, cazuri
de nerespectare a acestei distribu]ii, adic@ de
notare a lui @ prin 7 sau a lui â prin {:
kuv{nt = cuvânt, sf{nt = sfânt. De
aceea, s-a urm@rit, în general, redarea celor
dou@ semne chirilice prin @ sau â, conform
pronun]iei actuale. Nu am eludat îns@ o serie
de grafii, precum dent@i, m@niia, p@n@,
t@lhariu, care reflect@ o situa]ie de fapt din
graiurile dacoromâne }i care au fost notate
ca atare. Pentru grafiile c@rora în limba veche
}i în graiurile actuale le corespund atât
pronun]ii cu @, cât }i pronun]ii cu â, dar c@rora
nu li se poate aplica regula de mai sus,
deoarece formele lor acceptate de limba literar@
actual@ sunt cu i sau cu e, s-a adoptat redarea
lui { prin @ }i a lui 7 prin â. Iat@ câteva
alternan]e: r{dik{ = r@dic@ (Pr 25, 24),
r 7 d i k a t = râdicat (Ps 82, 2),
j{rtvšsk{, j7rtv{ = j@rtveasc@, jârtv@
(Ps 106, 22), r7sipi, r{sipit = râsipi,
r@sipit (Is 24, 1, 5).

10. > s-a redat prin i: Mw>si = Moisi,
Eg>pt1 = Eghipt, m>r = mir, t>r1 =
Tir. S-a transcris v în: E >angel™9 =
Evangheliia, isa>= Isav, na>i = Navi,
pa>el/pa>el1 = Pavel, ultimele grafii fiind
predominante în raport cu pavel. În cuvinte
precum A>tolik = Autolic, A>gustin1
= Augustin, k l a > d ™ a = Claudia,
pentate>k”ws1 = pentateuchios, sa>l1
= Saul, > s-a transcris u.
11. Slova • s-a transcris t (la fel ca t) }i
nu th, întrucât apare în cuvinte }i în nume
proprii în care este impus@ de etimon:
Korin• = Corint, Mat•e‘ = Mateiu. În
unele nume proprii, s-a redat îns@ prin ft:
”e•a= Iefta, ne•alim = Neftalim, potrivit
formelor din Septuaginta.
12. Semnele diacritice (cu excep]ia
chendimei) nu s-au luat în considerare. Nu
au fost deci notate accentele, spiritele }i
isonul.
13. Cuvintele abreviate prin suprascriere
sau contrac]ie s-au întregit în mod tacit:
D ±nul1 = Domnul, D ±×ezeu =
Dumnezeu, d¨ul1 = Duhul, Ás ás= Iisus
Hristos (prin analogie cu forma întreag@).

6. Ierul mic 1 este folosit frecvent în pozi]ie
final@, în general, f@r@ valoare fonetic@,
putând alterna cu paiericul: al1 = al,
adev{r1 = adev@r, amin1 = amin,
r7dikat1 = râdicat. În aceast@ pozi]ie,
poate avea îns@ }i valoarea @: deplin1 =
deplin@ (In 16, 24), des{v7r4it1 =
des@vâr}it@ (Iac 1, 25).

14. Reduplic@rile de consoane în unele
cuvinte (mann{ = man@) }i în numele
proprii nu s-au reprodus (” wvv = Iov,
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”wann = Ioan), o excep]ie fiind în cazul

numelui Sarra, motivat contextual în raport
cu Sara; în schimb, s-au redat reduplic@rile
de vocale în scrierea unor nume precum:
Aaron, Avraam, Caat, Galaad, Hanaan, Isaac,
Mooli, Roov, Salaavil.
Pentru a nu altera prin pronun]are unele nume
proprii având consoana palatal@ k, le-am transcris
potrivit etimonului: makhi = Makhi (Nm 13, 15),
vakhir1 = Vakhir (Nm 34, 22), vakhid1 = Vakhid
(1 Mac 9, 1, 12, 14), zakheu = Zakheu (2 Mac 10,
19), evitând astfel formele Machi, Vachir, Vachid,
Zacheu.
Numele de popoare (coloseani, efeseani, galateani)
}i numele lunilor anului din ebraic@ (adar, haselev,
nisan) au fost scrise cu liter@ mic@, potrivit regulilor
ortografice în vigoare.
În transcrierea textului am normalizat influen]ele
ortografiei etimologizante asupra scrisului chirilic,
legate de grafiile cu s în loc de z înaintea consoanelor
sonore b, d, g, j, v. Nu au fost p@strate grafiile de
genul desbrac@, sboar@, sbur@toare, svântat, svârlind,
care au devenit dezbrac@, zboar@, zbur@toare, zvântat,
zvârlind. În aceea}i situa]ie au intrat grafiile cu
prefixele des- }i r@s-, care au devenit dez- }i r@z-, în
cazurile: deslega  dezlega, desn@dejdui  dezn@dejdui,
desnoda  deznoda, desv@lit  dezv@lit, resvl@tesc 
rezvl@tesc, r@svr@tite  r@zvr@tite, r@svretitori 
r@zvretitori.
Au fost p@strate, în schimb, o serie de forme
învechite, populare }i regionale, care se individualizeaz@ sub aspectul fonetic, morfologic }i lexical,
conducând la acceptarea unor variante fonetice }i
lexicale, precum: bibol (Dt 14, 5), chipzuim (Sol 9,
16), cuvânte (FAp 7, 38), daic@, varianta lui doic@ (I}
2, 27), doftori (Tob 2, 9), epohelor (Idt, cuv. înainte,
p. 749/6), gâcire (Pr 16, 10), gâcitur@ (Fc 44, 15),
herestraie (Am 1, 3), ipodromului (Fc 48, 7), s@
împ@r@]asc@ (Ecc 4, 14), împut@ (Sir 18, 18), ^ntra
(passim), vor j@li (Is 19, 8), l@cr@mi (Ps 76, 6), l@cui]i
(Za 2, 7), macar (Pr 6, 8), mânjî-s@-va (Sir 13, 1),
obicinuit (Sir 26, 30), oc@ra}te (Pr 9, 7), paravol@ (Idt,
cuv. înainte, p. 749/10), pierii, varianta lui perii (Is 7,
19), prea}ma (Ne 12, 36), protestan}i (Idt, cuv. înainte,
p. 749/11), pustâiu (Mt 14, 15), va s@ca (Is 19, 5),
scâr}ni (Ps 111, 9), sluc@ (Mt 23, 10), so]ietate (Pr
18, 25), st@rnutarea (Iov 41, 8), strâga (Is 6, 4),
struncin@turi (Pr 20, 29), sup]ire (Sol 7, 21), trezvie
(Sir 19, rez.), trezvi]i-v@ (1 Cor 15, 34), ]ipet (Is 5, 8),
veacinic (passim), visaz@ (Is 29, 8).
Au fost men]inute, de asemenea, alternan]e
fonetice }i dublete lexicale, printre care: amenin]erilor
(Ir 36, rez.)  amerin]ind (Pr 6, 13), nu te as@m@na (Pr
23, 4)  asem@n@ri (Cânt 1, 10), a}@z@mânt (Ps 77,
41)  a}ez@mânt (Is 28, 15), a}ijderea (Ir 52, 20) 
a}i}derea (Is 43, 8), b@laorului (Bel. p. 830/16)  b@laur
(Bel 27, rez.), binecuvânta]i (Tin 40)  binecuvinteaz@
(Ps 102, 1), chiar (In 16, 25)  chiiar (passim),
cutr@murul (Iosip 17, p. 892b/13)  cutremur (Is 15,
5), datornicii (Lc 16, 5)  deatora}ul (Pr 29)  deatoriu
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(Is 23, 2)  detori (1 Mac 10, 43), de ob}te (2 Mac 14,
25)  de op}te (2 Mac 14, 22), deschis-au ( Plg 3, 45)
 de}chis-au (Plg 2, 16), de}@rt@ciune (Ecc 11, 8) 
de}ert@ciune (Ecc 4, 16), în de}@rt (Pr 26, 2)  în
de}ert (Pr 28, 25), Eclisiastul (Ecc 1, 2)  Eclisiiastul
(Ecc 1, 1), Eghipet (Ps 79, 9)  Eghipt (Is 11, 11),
fierâle (Dn 4, 9)  fieri (Dn 4, 18)  fiiar@le (Iz 34, 25)
 hiiar@ (pl.) (Sol 17, 19), finichii (Iz 40, 22)  finicii
(Iz 40, 23), s-au frâmt (Ir 50, 23)  frânt (Is 36, 6),
frumsea]a (Ecc 12, 9)  frumsea]ea (Ps 77, 67), gaorii
Ir 48, 28)  gaurile (Is 7, 18), g@orea}te (Iz 12, 5)  am
g@urit (Iz 12, 7), grij@ (Pr 14, 24)  grije (Pr 11, 29),
s-au împetrit (Rm 11, 7)  împietrire (Rm 11, 8),
împotriv@ (Lc 21, 15)  împrotiv@ (passim),
împotrivnici (Lc 12, rez.)  împrotivnici (passim),
încungiur@ (Ecc 1, 6)  încunjur@ (Ecc 1, 5),
înd@r@pniciia (Is 24, 8)  înd@r@ptnic (Pr 16, 30) 
înd@r@tnicii (Pr 16, 32), înfrico}are (Ir 30, 13) 
înfrico}eare (Is 19, 17), s-au înfrico}at (Iona 1, 10) 
s@ vor înfrico}ea (Is 19, 17), ve]i înseta (In 4, 13)  va
înseto}a (In 4, 14)  ve]i înseto}ea (Is 65, 12), în}al@
(Is 3, 11)  s@ în}eale (Sol 4, 11), în}@l@ciuni (Pr 12,
5)  în}el@ciune (Is 19, 14), întâmpin@m (Ps 94, 2) 
întimpin@ (Pr 12, 14), în]@lept (Pr 9, 12)  în]elept
(Sir 10, 29), înz@oa]i (1 Mac 6, 35)  înzoat@ (1 Mac
6, 43), jaf (Sof 1, 13)  jeaful (Mal 3, 10), j@rtveasc@
(Ps 106, 22)  jârtv@ (Ps 106, 22)  jertv@ (Pr 7, 14) 
jirtvi (FAp 14, rez.), l@sând (Mc 14, 52)  l@sindu-l
(Mc 14, 5o), s@ lapede (Bar 5, rez.)  leap@d@ (Pr 14,
36), l@p@dat (Pr 77, 66)  lep@dat (Ps 77, 63), va lua
(Pr 11, 21)  au luoat (Mt 2, 14), m@hnea}te (Pr 25,
20)  mâhnea}te (Pr 15, 13), m@niia (Ps 94, 12) 
mâniia (Ps 77, 43), mâini (Is 31, 7)  mâni (Is 31, 7),
mireasm@ (Nm 15, 3)  mireazm@ (Nm 15, 5), mi}@l
(Pr 22, rez.)  mi}el (Pr 22, 22), musica (Sir 22, 6) 
muzica (1 Mac 9, 39), n@caz (Pr 24, 10)  necaz (Ps
90, 15), n@c@jiia (Ps 77, 47)  nec@jiia (Ps 80, 13),
nego]@torii (Iz 27, 25)  nego]etoriei (Iz 28, 16) 
nego]itorii (Iz 27, 23)  negu]itorii (Iz 27, 23),
nemearnicele (Bar 4, 14)  nemearnicile (Bar 4, 9),
nim@nui (Sir 15, 20)  nim@rui (Tob 4, 19), ochiiul
(Ps 91, 11)  ochiul (Pr 20, rez.), os@bire (Is 56, 3) 
va osibi (Is 56, 3), pas@ri (Pr 9, 12)  paserilor (Pr 1,
17), p@iajin (Ps 89, 10)  p@ianjin (Is 59, 5), s@ p@zasc@
(Pr 2, 8)  s@ p@zesc (Is 27, 4), pâine (Is 3, 6)  pâne
(Is 21, 14), peri (Ps 91, 9)  s@ nu pieri (1 Rg 15, 16),
perirea (Pr 16, 28), pierirea (Pr 18, 7), persilor (Dn
10, 1)  per}ilor (Dn 10, 20), pismuire (Is 26, 11) 
pizma (Is 16, 6), praful (Is 49, 23)  pravul ( Iz 26,
10), priete}ugul (Sir 25, 2)  prieti}ugul (Sir 22, rez.),
am primit (Lc 19, 6)  priimea}te (passim),
privegheaz@ (Sir 14, 23)  priveghiiat-am (Ps 101, 8),
pu]ân@ (Pr 15, 33)  pu]in (Pr 22, 16), au r@cnit (Ir 2,
15)  r@gnind (Ps 103, 22), r@dic@ (Pr 25, 24)  râdicat
(Ps 82, 2)  ridicat (Ps 120, 1), au r@sipit (Is 24, 5) 
râsipi (Is 24, 1), r@spunzând (Marco 15, 2) 
r@spunzind (Marco 15, 12), r@otate (Pr 8, 5)  r@utate
(Pr 14, 18), r@vnirea (Ps 118, 139)  nu râvni (Pr 23,
rez.), r@zvletea}te (Pr 10, 33)  r@zvr@tind (Lc 23, 2),
au rumpt (2 Mac 4, 38)  ai rupt (Ir 2, 20), Samaria (Is
9, 9)  Samariia (Is 10, 9), s@ (Is 19, 3)  se (Is 13,

14), s@ceri} (In 4, 35)  seceri} (In 4, 35), s@mn (Is 18,
3)  semn (Is 7, 13), s@n@tate (Lc 10, 4)  sân@tatea
(Sir 30, 16), s@tur@rii (Sir 18, 25)  am seturat (Ir 31,
25), sâne (Pr 13, 7)  sine (Pr 13, 7), sângur (Is 2) 
singur (Is 2, 17), vei sâm]i (Pr 24, 14)  sâm]itoare (Pr
14, 10)  sim]ea (Ep Ir 23), sânt (passim)  sinte]i
(FAp 19, 15), scaonul (Pr 16, 12)  scaunul (Mt 23,
2), sfarm@ (Idt 16, 2)  sf@râmare (Pr 10, 16)  s@
sf@râme (Sol 11, 20)  sf@rmare (Pr 10, 15), snopi (Mt
13, 30)  znopi (Rut 2, 7); st@jeariul (Am 2, 9) 
stejeariu (Is 44, 14), s@ stânge (Pr 24, 20)  voiu stinge
(Ir 47, 4), str@in@ (Pr 5, 20)  strein (Pr 5, 17), str@jariul
(Iz 33, 6)  str@jeariu (Iz 33, 7), strâc@ (Pr 19, 3) 
stric@ (Pr 25, 21), strâmt@ (Pr 23, 27)  strânte (Pr 31,
27), }arpele (In 3, 14)  }earpelui (Pr 30, 19), }@d (Pr
15, 20)  }ed (Is 8, 14), }ezând (Mc 12, 41)  }ezind
(Mc 14, 62), tâmp@n@ (Ps 80, 2)  timpenelor (Is 24,
8), tân@rului (Pr 22, 15)  tin@r (Pr 1, 4), tinerea]@le
(Ecc 11, 9)  tinerea]elor (Ecc 11, 9), trâier@ (Is 41,
15)  vei triera (Is 41, 15), vor trâmbita (Is 27, 13) 
va trâmbi]a (Iz 33, 3)  trâmbi]@ (Ps 80, 3)  au
trimbitat (1 Mac 3, 54)  trimbi]ele (1 Mac 3, 54),
]@rile (Is 8, 8)  ]erile (Iz 11, 16), ura}te (Pr 13, 25) 
urâea (Ps 105, 11)  urea}te (Pr 15, 28), v@ieta]i-v@
(Ir 48, 31)  v@ita]i (Ir 4, 8), v@jmânt (Ps 108, 28) 
ve}mânt (Ps 101, 27), vr@jma}ii (Ir 19, 9)  vr@}ma}ul
(Os 5, 11).
Printre variantele }i dubletele morfologice p@strate,
enumer@m: acesti (FAp 11, 12)  ace}tia (passim),
s-a adâncat (Ps 91, 5), adec@ (passim), ado (Tit 3, 1),
aorea (Ecc), astar@ (I} 16, 6), a}a (Pr 11, 22)  a}ea
(Pr 6, 29), buz@lor (Pr 23, 16)  buzele (Pr 23, 16),
care (Ps 89, 4)  carea (Ps 82, 13), casele (Is 6, 11) 
c@sile (Is 13, 21), c@tr@ (passim), ceaea (passim) 
ceea (Iosip 4), curând (Is 14, 1)  curund (Pr 25, 8),
fugând (Ir 39, rez.), goli (Tob 4, 21), grumazii (Cânt

22

4, 9), gurei (Sir 23, 6)  gurii (Sir 23, rez.), iar (Ir 7, 7)
 iar@ (Ir 12, 17), s@ împar]@ (Sir 14, 15), înc@tr@u
(Tob 1, rez.), întoart@ (Ps 77, 10), mieu (passim),
neajutorit (Ps 86, 4), s@ nu piei (Pr 20, 16), pe (Ioil 3,
3)  pre (passim)  pri (pri dinapoia: 1 Mac 5, 33, pri
din afar@: Idt 13, 2), au poruncit ^mp@ratul (4 Rg 22,
12), forma auxiliarului pentru persoana a III-a singular a perfectului compus ^n au fiind generalizat@,
roadele (Pr 18, 20)  rodurile (Pr 18, 20), au smuls
(Avc 1, 12)  s-au smult (Za 11, 2), trusteale (Is 40,
11).
S-au aplicat, de asemenea, normele ortografice
actuale ale Academiei Române privind scrierea cu â
în interiorul cuvintelor (pâine, sânt), cu î la începutul
}i la sfâr}itul cuvintelor (înceape, coborî), precum }i
în cuvinte compuse, de tipul: Preaînalt.
Toate referirile la divinitate s-au notat cu majuscule, inclusiv formele pronominale. Punctua]ia s-a
restabilit conform prevederilor actuale.
Aparatul critic al acestei edi]ii a fost prev@zut, pe
lâng@ studiile consacrate unor aspecte de ordin istoric,
cultural, filologic }i lingvistic pe care le incumb@ Biblia
de la Blaj, cu un amplu Glosar }i cu un indice de
concordan]e ale numelor proprii.
Am p@strat ^n partea superioar@ a paginii
numerotarea original@, iar ^n subsol am introdus o
pagina]ie unic@ a edi]iei, la care se face trimitere ^n
cuprins.
Demersul nostru comun, al profesorilor universitari
}i al cercet@torilor }tiin]ifici de la Institutul de Istorie,
Institutul de Lingvistic@ }i Istorie Literar@ Sextil
Pu}cariu }i Biblioteca Academiei din Cluj, precum
}i al colegelor din T$rgu-Mure}, constituie un prim
pas înspre realizarea unei edi]ii critice reprezentative
a acestei monumentale tip@rituri române}ti.
EUGEN PAVEL

